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Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017. 
 
 
Aos 
Senhores Debenturistas 
 
 
À 
MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. 
Avenida João Pinheiro, nº 39, 14º andar – Centro 
30.130-180 – Belo Horizonte – MG 
At.:  Sr. Ângelo Alves Mendes  
 Diretor de Relações com Investidores 
 
 
Na qualidade de agente fiduciário da 7ª Emissão de Debêntures da MENDES JÚNIOR ENGENHARIA 
S.A., apresento a V. Sªs. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583, de 20 de dezembro de 
2016 e na Escritura Particular da Sétima Emissão de Debêntures Simples da Mendes Júnior Engenharia S.A. 
 
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, 
demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. 
 
Informamos, também, que este relatório se encontra disponível no site 
“http://www.gdcdtvm.com.br” nos termos do artigo 15, da Instrução CVM nº 583, de 20 de 
dezembro de 2016 e nos demais locais indicados nos termos estabelecidos em cada emissão.  
 
 
Atenciosamente, 

 
Juarez Célio da Gama Dias Costa 
Agente Fiduciário 
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1. CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA  
 

Denominação 
Comercial: 

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. 

Endereço da Sede: 
Avenida João Pinheiro, nº 39, 14º andar – Centro 
30.130-180 – Belo Horizonte – MG. 

Telefone/Fax: (31) 2121-9920 / (31) 3224-2695 

D.R.I.: Ângelo Alves Mendes 

CNPJ/MF nº 17.162.082/0001-73 

Situação: Operacional. 

Auditor: BDO RCS Auditores Independentes SS. 

Atividade: 

 
Indústria de construções, importação e exportação em geral, compra e venda de 
bens imóveis e de materiais, exploração de atividades agropecuárias e quaisquer 
outras atividades comerciais que se relacionem com o seu objeto principal. 
 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO 
 

Título: Debêntures. 

Registro CVM nº: SEP/GER/DEB89/018 – 30 de novembro de 1989. 

Código ISIN: BRMENDDBS019 

Código do Ativo na 
CETIP: 

MEND17 

Situação da 
Emissão: 

Ativa. 
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Situação da 
Emissora: 

 
Em razão da repactuação ocorrida em 01 de novembro de 2012, um dos debenturistas 
exerceu o seu direito e solicitou a aquisição obrigatória pela Emissora de suas 154 
(cento e cinquenta e quatro) debêntures. A Emissora informou ao debenturista sua 
intenção em realizar o pagamento das debêntures mediante a concessão de desconto, 
com base em legislação estadual especial. O referido debenturista não concedeu o 
desconto, tendo a Emissora ingressado com ação em 07 de janeiro de 2014 
pleiteando o pagamento com o desconto a que entende ter direito com base em
legislação estadual especial, e o debenturista ingressado com ação de execução 
cobrando o valor das debêntures, sem o desconto pleiteado pela Emissora. Ambas as
ações estão em 1ª instância, sem julgamento até o momento. 
 

Número de Séries: A emissão foi realizada em série única. 

Quantidade de 
Debêntures: 

Foram emitidas 123.000 (cento e vinte e três) mil Debêntures. 

Valor Nominal: 

 
O Valor Nominal unitário das Debêntures acrescido dos juros calculados até o dia 
1º de novembro de 2014 é de R$ 72.140,12, respeitada a observação descrita no 
item Valor Total da Emissão. 
 

 
Valor Total da 
Emissão: 

 
O Valor Total da Emissão em 1º de novembro de 2014 é de R$ 8.873.234,64, de 
acordo com o meu cálculo e minha interpretação dos termos e condições da 
Escritura de Emissão das Debêntures e suas alterações e com as informações 
enviadas pela Emissora, não implicando em compromisso de aceitação por qualquer 
das partes envolvidas. 
 

Forma: As Debêntures são da forma escritural. 

Espécie: As Debêntures são da espécie subordinada. 

Data de Emissão: 
Para todos os efeitos legais a data de emissão das Debêntures é 1º de outubro de 
1989.  

 
Data de 
Vencimento: 

 
O prazo das Debêntures é indeterminado, tendo sido estabelecido como novo prazo 
referencial de vencimento o período compreendido entre 1º de novembro de 2016 e 
1º de novembro de 2018. 
 

Atualização do 
Valor Nominal: 

 
As Debêntures têm o seu Valor Nominal corrigido monetariamente com base na 
variação do índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M. 
 

Preço Unitário em  
31/12/2016 

O preço unitário das Debêntures em 31/12/2016 é de R$ 100.757,465756, de acordo 
com nossos cálculos e nossa interpretação dos termos e condições da emissão, não 
implicando em compromisso de aceitação por qualquer das partes envolvidas. 
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Remuneração: 

 
As Debêntures fazem jus a juros fixos de 7% (sete por cento) ao ano durante o atual 
período de vigência, que expirará em 1º de novembro de 2018. 
 

 
Pagamento da 
Remuneração: 

 
Os juros remuneratórios serão pagos apenas no vencimento do título ou por ocasião 
do seu resgate antecipado, ou ainda por ocasião de amortização parcial, a critério do 
Conselho de Administração da Emissora, conforme Cláusula IV item 7 da Escritura 
de emissão. 
 

 
Amortização: 

 
Não haverá amortização do valor nominal unitário das Debêntures. 
A critério do Conselho de Administração da Emissora poderão ser realizadas 
amortizações facultativas mediante aviso aos debenturistas, com pelo menos 15 
(quinze) dias de antecedência, informando o volume da amortização. 
 

 
Repactuação: 

 
O prazo das Debêntures é indeterminado, constituído por prazos referenciais de 
vencimentos periódicos. Ao final de cada prazo referencial de vencimento, o 
Conselho da Administração deliberará sobre a conveniência da fixação de novo 
prazo. 
 

 
Resgate 
Antecipado: 

 
A critério do Conselho de Administração da Emissora, e com aviso prévio de 30 
(trinta) dias, poderá ser antecipado o resgate das Debêntures. O resgate poderá ser 
total ou parcial. No caso de resgate parcial, estes serão feitos por sorteio, mediante 
aviso aos debenturistas com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, marcando 
dia, hora e volume de resgate. 
 

 
Vencimento 
Antecipado: 

 
O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações 
objeto da emissão de que se trata e exigir o imediato pagamento pela Emissora do 
valor nominal das Debêntures em circulação,  acrescido de juros mediante carta 
protocolada com 10 (dez) dias de antecedência, caso se verifique algum dos 
seguintes eventos: 
 
a) Decretação de falência da Emissora; 

 
b) Pedido de concordata preventiva formulado pela Emissora; e 
 
c) Falta de cumprimento pela Emissora de qualquer das obrigações previstas na 

Escritura de Emissão não sanada em 30 (trinta) dias contados do aviso escrito 
que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário. 

  
 
 
3. REPACTUAÇÃO 
 
As debêntures foram repactuadas em 1º de novembro de 2016, tendo seu novo período de incidência 
estabelecido com início em 1º de novembro de 2016 e término em 1º de novembro de 2018. 
 
Em razão da repactuação ocorrida em 01/11/2012, um dos debenturistas exerceu o seu direito e solicitou a 
aquisição obrigatória pela Emissora de suas 154 debêntures. A Emissora informou ao debenturista sua 
intenção em realizar o pagamento das debêntures mediante a concessão de desconto, com base em legislação 
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estadual especial. O referido debenturista não concedeu o desconto, tendo a Emissora ingressado com ação 
em 07/01/2014 pleiteando o pagamento com o desconto a que entende ter direito com base em legislação 
estadual especial, e o debenturista ingressado com ação de execução cobrando o valor das debêntures, sem o 
desconto pleiteado pela Emissora. Ambas ações estão em 1ª instância, sem julgamento até o momento. 
 
 
4. POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES 

 

Em 31/12/2016: Quantidade de debêntures 

Em circulação (CETIP): 20.665 

Em circulação (Escriturador): 42.641 

Tesouraria: 59.694 

 
 

5. EVENTOS 2016 
 
Não houve pagamentos durante o exercício de 2016. 
 
 
6. EVENTOS PROGRAMADOS 2017 
 
Não há eventos de pagamentos programados para o exercício de 2017. 
 
 
7. EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS 
 
Durante o exercício de 2016 foram realizados os seguintes atos: 
 

1) Assembleia Geral Ordinária, em 30 de abril de 2016; 
2) Reunião do Conselho de Administração, em 06 de outubro de 2016; ou 
3) Reunião da Diretoria, em 03 de outubro de 2016. 

 
As cópias com inteiro teor das atas descritas acima se encontram anexas ao presente relatório à disposição no 
Agente Fiduciário e no site http://www.cvm.gov.br, assim como as demais atas que não se referem a presente 
Emissão ou as alterações estatutárias. 
 
 
8. AVISO AOS DEBENTURISTAS 
 
Aviso aos Debenturistas – 07/10/2016 - Comunicamos aos senhores debenturistas que o Conselho de 
Administração, em reunião realizada no dia 06/10/2016, aprovou o novo “prazo referencial” das debêntures 
da 7ª emissão, que terá início no dia 01/11/2016 e término no dia 01/11/2018 e estabeleceu as seguintes 
condições: manutenção do indexador IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) e a remuneração de 7,0% 
(sete por cento) ao ano, de acordo com os itens 6 e 7, da Cláusula IV, da Escritura de emissão. Fica 
assegurado aos debenturistas o direito a eles conferido no item 03 (três) do Terceiro Termo de Aditamento à 
Escritura de acordo com os itens 6 e 7, da Cláusula IV, da Escritura de emissão. Belo Horizonte, 07 de 
outubro de 2016. Ângelo Alves Mendes – Diretor de Finanças, Controle e Relações com Investidor. 
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9. ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS 
 
Durante o exercício de 2016 não foi realizada Assembleia de Debenturistas referente a presente Emissão. 
 
 
10. INSTRUMENTOS DE ADITAMENTO 

 
No exercício de 2016 foi celebrado o “Instrumento Particular de Nono Termo de Aditamento à Escritura da 
Sétima Emissão de Debêntures Simples da Mendes Júnior Engenharia S.A.”, datado de 10 de agosto de 
2016, arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 25 de janeiro de 2017 sob o nº ED 
000.050-7/009, tendo como objeto o estabelecimento de “Novo Período de Incidência”. 
 
 
11. VENCIMENTO ANTECIPADO 
 
Notificamos a Emissora para que forneça e divulgue as demonstrações financeiras consolidadas anuais da 
Emissora referentes ao exercício de 2016, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos auditores 
independentes, sob pena da possibilidade de decretação de vencimento antecipado. 
 
 
12. DESEMPENHO DA EMISSORA 

 
A Emissora ainda não divulgou suas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2016, razão pela qual não informamos o desempenho da Emissora no ano de 2016. 
 
 
13. ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 
 
A Emissora ainda não divulgou suas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2016, razão pela qual não efetuamos a análise dos indicadores econômico-financeiros. 
 
14. DAS INFORMAÇÕES 
 
O Agente Fiduciário não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contidas nas informações 
divulgadas pela Emissora no exercício de 2016. 
 
O Agente Fiduciário informa que não atuou como agente fiduciário no exercício de 2016 em outras 
emissões, feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou 
integrante do mesmo grupo da Emissora. 
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15. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 
 
O Agente Fiduciário declara que se encontra plenamente apto a continuar no exercício da função de Agente 
Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora, na forma do disposto no artigo 68, § 1º, alínea “b” da 
Lei nº 6.404/1976, bem como que não existe situação de conflito de interesses que impeça o mesmo a 
continuar a exercer a função, na forma do disposto no artigo 1º, inciso XII, do Anexo 15 da Instrução CVM 
nº 583, de 20 de dezembro de 2016. 
 
 
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2017. 

 
Juarez Célio da Gama Dias Costa 
Agente Fiduciário 
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PuBlICaçõEs DE TErCEIros 
E EDITaIs DE CoMarCas
Entidades de 

Direito Público
universidade Federal de Minas Gerais

Extrato do Edital de seleção 01/2016 – Mestrado e Doutorado
o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão e orga-
nização do Conhecimento FaZ saBEr que, no período de17/06 a 
01/07/2016, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos 
ao MEsTraDo e ao DouToraDo . as inscrições poderão ser feitas 
pessoalmente, na secretaria Geral da Escola de Ciência da Informação 
da uFMG, sala 4004 B - av . antônio Carlos, 6627 - Campus da Pam-
pulha, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados e recessos acadêmicos), de 14:00 
às 17:00 horas, ou enviadas pelo Correio até 01/07/2016, para o ende-
reço: av . antônio Carlos, 6627 – Caixa Postal 1606 – CEP: 30161-970 
– BH/ MG – Programa de Pós-Graduação em Gestão e organização 
do Conhecimento - Escola de Ciência da Informação da uFMG . serão 
oferecidas 15 vagas para o Mestrado e 10 vagas para o Doutorado, para 
ingresso no segundo semestre letivo de 2016, a serem distribuídas entre 
as linhas de pesquisa do Programa . Versão completa do Edital está dis-
ponível em http://ppggoc .eci .ufmg .br/ . Belo Horizonte, 13 de junho de 
2016 . Prof . Maurício Barcellos almeida - Coordenador do Programa .

4 cm -14 844438 - 1

Câmara municipal 
de Belo Horizonte

CÂmArA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE
 aVIso DE lICITaçÃo

 PrEGÃo ElETrÔNICo Nº 24/2016
a Câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar, a partir das 9:00 horas do dia 
30 de junho de 2016, pelo site www .comprasnet .gov .br, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objeto rEGIsTro DE PrE-
ços para futuras e eventuais contratações de empresa para a prestação 
de serviços especializados para a implementação de software de ges-
tão de recursos humanos . o texto integral do edital, contendo todas as 
informações sobre o certame, encontra-se à disposição dos interessados 
na Internet, nos siteswww .comprasnet .gov .br e www .cmbh .mg .gov .br 
(link “licitações”), bem como na seção de apoio a licitações, telefone: 
(31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira, onde poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais .

 Belo Horizonte, 14 de junho de 2016 .
 Cristiano ricardo Pereira - Pregoeiro

4 cm -14 844545 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE

 aVIso DE lICITaçÃo
 PrEGÃo ElETrÔNICo Nº 23/2016

a Câmara Municipal de Belo Horizonte torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar, a partir das 9:00 horas do dia 
29 de junho de 2016, pelo site www .comprasnet .gov .br, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tendo por objeto o fornecimento de pol-
trona para uso dos Vereadores a serem colocadas no Plenário aminthas 
de Barros . o texto integral do edital, contendo todas as informações 
sobre o certame, encontra-se à disposição dos interessados na Internet, 
nos siteswww .comprasnet .gov .br e www .cmbh .mg .gov .br (link “licita-
ções”), bem como na seção de apoio a licitações, telefone: (31) 3555-
1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, onde 
poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais .

 Belo Horizonte, 14 de junho de 2016 .
Márcia Ventura Machado - Pregoeira

4 cm -14 844543 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

AmBASP - Homologação - Pregão 002/2016 – vencedor - Por-
tão Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo ltda . - 
CNPJ 13 .225 .821/0001-78 – itens/r$ -1/3,778; 2/3,079; 3/2,988; 
4/215,00;5/199,00;6/199,00; 7/15 3,00; 8/15,00; 9/215,00 .Varginha, 
27/05/2016 - reinaldo Vilela Paranaíba Filho - Presidente .

aMBasP – arP - Pregão 002/2016 - Portão Comércio de Combustí-
veis e Derivados de Petróleo ltda . - CNPJ 13 .225 .821/0001-78 – itens/
r$ -1/3,778; 2/3,079; 3/2,988; 4/215,00; 5/199,00; 6/199,00; 7/15 3,00; 
8/15,00; 9/215,00 .Varginha, 2/06/2016 - reinaldo Vilela Paranaíba 
Filho - Presidente .

3 cm -14 844765 - 1
FuNDAÇÃo muNiCiPAL DE SAÚDE DE AriNoS-mG
Torna público que no dia 28 de junho de 2016, às 9:00 horas, reali-
zará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 002/2016 . objeto: 
aquisição de Gêneros alimentícios e outros . o Edital poderá ser obtido 
na sede da Fundação Municipal de saúde ou e-mail: renato@arinos .
mg .gov .br . arinos-MG, 13 de junho de 2016 . renato Carlos César de 
lima – Presidente .

2 cm -14 844446 - 1

36 cm -14 844741 - 1

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ MF nº 17.162.082/0001-73

NIRE 31300056392
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de abril de dois mil 
e dezesseis às nove horas (30/04/2016 às 09:00),  na sede social da 
Companhia, situada na Avenida João Pinheiro, n.º 39, 14º andar, Bair-
ro Centro, Belo Horizonte-MG. QUÓRUM: Presentes mais de dois 
terços (2/3) do capital social com direito de voto, conforme assinatu-
ras no Livro de “Registro de Presença de Acionistas” e também o Sr. 
André Alves Romão, representante da BDO RCS Auditores Indepen-
dentes SS. MESA: Presidente: Maurício Guimarães Veloso. Secretá-
rio: Geraldo José de Mello. CONVOCAÇÃO: Feita por anúncios, na 

-
cial de Minas Gerais” e no “Estado de Minas” de Belo Horizonte, 
edições dos dias 13, 14 e 15 de abril de 2016, páginas 1, 7 e 18, res-

-
ginas 17, 16 e 18, respectivamente, do Jornal Estado de Minas. DE-
LIBERAÇÕES: 1) Autorizada a lavratura da ata de forma sumária, 
nos termos do art. 130, §1º, alíneas “a” e “b”, da Lei 6.404/76; 2) 
Examinadas e aprovadas, por unanimidade dos acionistas presentes, 
as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, incluindo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do 
Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, e o 

Minas” de Belo Horizonte, edição do dia 21 de abril de 2016, páginas 

13 do Jornal Estado de Minas. A comunicação, na forma do art. 133 
da Lei 6.404/76, de que os referidos instrumentos estavam à disposi-
ção dos acionistas se deu através de avisos publicados nos jornais 

-
zonte, edições dos dias 31 de março, 1º e 02 de abril de 2016, páginas 

Gerais e páginas 16, 16 e 14, respectivamente, do Jornal Estado de 
Minas Gerais; 3) Aprovada, por unanimidade dos acionistas presen-
tes, a compensação do prejuízo do exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2015, no valor de R$412.793.342,61 (quatrocentos e 
doze milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e 
dois reais e sessenta e um centavos), reduzido dos créditos decorren-
tes da realização da conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial (AAP), 
no montante de R$387.699,08 (trezentos e oitenta e sete mil, seiscen-
tos e noventa e nove reais e oito centavos), reduzido também de ou-
tros resultados abrangentes, no montante de R$19.304.737,00 (deze-
nove milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais), 
totalizando R$ 393.100.906,53 (trezentos e noventa e três milhões, 
cem mil, novecentos e seis reais e cinquenta e três centavos) com a 
conta Reservas de Lucros– Retenção de Lucros para Investimento, no 
valor de R$61.870.188,66 (sessenta e um milhões, oitocentos e seten-
ta mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e Reserva 
Especial Para Dividendos Não Distribuídos, no valor de 
R$331.230.717,87 (trezentos e trinta e um milhões, duzentos e trinta 
mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), conforme 
artigo 189 da Lei 6.404/76; 4) Aprovados os seguintes nomes para 
compor o Conselho de Administração da Companhia: Presidente: 
Jésus Murillo Valle Mendes, brasileiro, casado sob o regime de co-
munhão universal de bens, engenheiro, portador da carteira de identi-
dade n.º M-1.113.315/SSPMG, CPF n.º 001.110.406-63, residente e 
domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na rua Professor Lou-
renço Menicucci, n.º 111, bairro Mangabeiras, CEP 30210-100; Su-
plente: Alberto Laborne Valle Mendes, brasileiro, casado sob o re-
gime de comunhão universal de bens, industrial, portador da carteira 
de identidade n.º M - 39.686/SSPMG, CPF n.º 001.101.326-53, resi-
dente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida 
Agulhas Negras, n.º 115, bairro Mangabeiras, CEP 30210-340; Con-
selheiro: Eugênio José Bocchese Mendes, brasileiro, divorciado, 
administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 
1.313.897/SSPMG, CPF n.º 596.287.586-91, residente e domiciliado 
no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Itaipava, 101 apto 303, 
Jardim Botânico, CEP 22.461-030; Suplente: Leonardo Bocchese 
Mendes, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de 
identidade n.º M-2.509.592, CPF n.º 731.899.286-49, residente e do-
miciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua na Pescara n.º 60, 
Bairro Bandeirantes, CEP 31340-310; Conselheiro: Eduardo Men-
des Moreira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da carteira de identidade nº. M-5.442.979 SSP/MG, CPF 819.770.856-
87, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, à rua 
Samuel Pereira, 205 – ap. 301, Bairro Anchieta, CEP 30310-550; 
Suplente: Gustavo Bocchese Mendes, brasileiro, advogado, casado, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 760.273.846-20, documento de identi-
dade MG-3.628.661 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Cristi-

na, n.º 304, apto. 201, Sion, Belo Horizonte - MG, CEP 30.310-800. 
O mandato dos conselheiros eleitos será de 03 (três) anos, a vigorar 
até a data da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstra-

-
zoito). O Presidente informou que os conselheiros indicados declara-
ram antecipadamente que não incorrem em nenhuma proibição no 
exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade 
que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo 

5) 

verba de até R$700.000,00 (setecentos mil reais) para pagamento dos 
honorários globais dos membros da Diretoria e do Conselho de Admi-
nistração, no período compreendido entre 01/05/2016 e 30/04/2017; 
6) Procedida a instalação do Conselho Fiscal, a pedido do represen-

majoritários indicaram para compor o Conselho Fiscal os Srs. Paulo 
Rogério Teixeira Neves e Antônio Álvares Duarte para titulares e Lú-
cio Tito Lessa e Benedito Menote Pacheco para suplentes, respectiva-
mente. Procedida a eleição, foram eleitos como representantes dos 
acionistas majoritários para membros titulares do Conselho Fiscal, os 
senhores Paulo Rogério Teixeira Neves, brasileiro, casado, adminis-
trador, Carteira de Identidade n.º M-787.297 SSP/MG, CPF nº 
008.423.116-53, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na 
Rua Capivari, n.º 405, apto 601, Bairro Serra, e Antônio Álvares 
Duarte, brasileiro, viúvo, contabilista, MG-19.282, CPF 
087.419.306-06, residente em Belo Horizonte, MG, na rua Herculano 
de Freitas, n.º 1070, apto 102, Bairro Gutierrez, CEP 30.441-023, e 
eleitos como membros suplentes, respectivamente, os senhores Lúcio 
Tito Lessa, brasileiro, casado, contabilista, M-2.285.347, CPF N.º 
009.933.016-49, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na 
Rua Pássaro Preto, n.º 243, Bairro Caiçara, CEP 30750-590 e Benedi-
to Menote Pacheco, brasileiro, casado, contabilista, CI M-1.156.396- 
SSP/MG, CPF N.º 276.893.446-15, residente e domiciliado em Belo 
Horizonte, MG, na Rua Alpes, n.º 714, apto. 302, Bairro Nova Suíssa, 
CEP 30421-145. Em seguida, procedeu-se à votação em separado, 
como determina a Lei 6.404/76, para eleição do terceiro membro do 

-
rios. Os acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto 

 Luiz Henrique da 
Silva Gomes, para titular, e Paulo Roberto Martins Dias, para su-
plente. Procedida a eleição, foram eleitos como representantes dos 
acionistas minoritários, para membros do Conselho Fiscal, os Srs. 
Luiz Henrique da Silva Gomes, brasileiro, casado, contador e admi-
nistrador, carteira de identidade nº CRA/MG 071073/0-8, CPF n.º 
196.241.826-04, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na 
Rua Santo Antônio do Monte, n.º 580, apto. 301, bairro Santo Antô-
nio, CEP 30.330-220, como membro titular, e Paulo Roberto Martins 
Dias, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG 37.270, CPF nº 
132.770.146-49, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na 
Rua Cláudio Manoel, nº 1011, apto 801, Bairro Savassi, CEP 30140-
100, como membro suplente. O Presidente informou que os conse-
lheiros indicados declararam antecipadamente que não incorrem em 
nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocu-
pam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com 

com os da Companhia. Os mandatos dos membros do Conselho Fiscal 
eleitos nesta data vigorarão até a realização da Assembleia Geral Or-

exercício de 2016; 7)  Os acionistas, por unanimidade dos presentes, 

Fiscal em no mínimo 10% da média a que for atribuída a cada diretor, 
nos termos do art. 162, §3° da Lei n.º 6.404/76. ENCERRAMEN-
TO: Para encerrar, o presidente da mesa agradeceu a presença de to-
dos e deu por encerrada a reunião, pedindo que fosse lavrada esta ata 
que, após lida e aprovada, vai assinada por mim secretário, pelo pre-
sidente e pelos conselheiros presentes. Belo Horizonte/MG, 30 de 
abril de 2016. (Ass.) Maurício Guimarães Veloso, Geraldo José de 

-
xeira Campos, p/ Companhia Mineira de Participações Industriais e 
Comerciais, Luiz Henrique da Silva Gomes representando os acionis-
tas conforme relacionados no “Livro de Presença”, André Alves Ro-
mão representando a BDO RCS Auditores Independentes SS. AU-
TENTICAÇÃO
lavrada no livro próprio. Geraldo José de Mello – Secretário. Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais – TERMO DE AUTENTICA-

-
mente, da empresa MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A, de 
NIRE 3130005639-2 e protocolado sob o nº 16/320.513-2 em 
17/05/2016, encontra-se registrado na JUCEMG sob o nº 5768080 em 
10/06/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE VO-

12 cm -14 844516 - 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ECOVITAL CENTRAL DE GERENCIAMENTO 

AMBIENTAL S/A
CNPJ nº 13.505.470/0001-59 - NIRE nº 3130009701-3

1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Companhia na Avenida 
Comendador Francisco Alves Quintas, nº 60, parte, Distrito 
Industrial Benjamin Ferreira Guimarães, na cidade de Sarzedo, MG, 
CEP: 32.450-000, no dia 29 de janeiro de 2016, às 10:00 horas. 2) 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades 
de convocação, em virtude do comparecimento da VITAL 
ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. 3) MESA: Presidente: Antonio 
Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Hudson Bonno. 4) ORDEM 
DO DIA: Reeleição dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia. 5) DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes 
deliberações: 5.1. Os acionistas, por unanimidade, deliberam por 

um mandato de 03 (três) anos a contar desta data, sem remuneração, 
sendo o Sr. Antonio Carlos Ferrari Salmeron nomeado Presidente 
do Conselho de Administração: 5.1.1.1 Conselheiro Presidente: 
ANTONIO CARLOS FERRARI SALMERON, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade de nº 
5060285469-D, expedida pelo CREA-SP, inscrito no CPF sob o 
nº 165.814.068-05, com endereço na Rua Santa Luzia nº 651, 21º 
andar (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ; 5.1.1.2 Conselheiro: 
JOSÉ EDUARDO SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade de nº 11.517-D, expedida pelo 
CREA-MG, inscrito no CPF sob o nº 342.713.417-20, com endereço 
na Rua Santa Luzia nº 651, 21º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro 
– RJ; 5.1.1.3 Conselheiro: ROBERTO DE AVELAR FRANÇA, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade 
de nº 26.437-D, expedida pelo CREA-MG, inscrito no CPF sob o 
nº 132.016.896-53, com endereço na Rua Santa Luzia nº 651, 21º 
andar (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ. Os membros do Conselho 
de Administração declaram, expressamente, não estarem incursos 
em nenhum crime que os impeça de exercer atividade mercantil, não 
tendo qualquer impedimento legal que impossibilite a sua investidura 
nos cargos para os quais foram eleitos. 6) ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos 
presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS: Presidente 
da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário da Mesa: 
Hudson Bonno. Acionista única: Vital Engenharia Ambiental S.A., 
por seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Hudson Bonno. 
Conselheiros eleitos: Antonio Carlos Ferrari Salmeron (Presidente), 
Jose Eduardo Sampaio e Roberto de Avelar França. “Confere com o 
original lavrado em livro próprio”. ANTONIO CARLOS FERRARI 
SALMERON - Presidente da Mesa; HUDSON BONNO - Secretário 
da Mesa. Acionistas: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. - 
Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Diretor; VITAL ENGENHARIA 
AMBIENTAL S.A. - Hudson Bonno - Diretor. Conselheiros eleitos: 
ANTONIO CARLOS FERRARI SALMERON - Presidente do 
Conselho; JOSÉ EDUARDO SAMPAIO - Conselheiro; ROBERTO 
DE AVELAR FRANÇA - Conselheiro. Junta Comercial do Estado 

da Empresa ECOVITAL - CENTRAL DE GERENCIMENTO 
AMBIENTAL S.A, Nire 31300097013 e protocolo 163573581. 

CoNSÓrCio iNTErmuN. DE SAÚDE ALTo DAS VErTEN-
TES – CiSALV.Ext . 12º Termo de Ratificação e Termos de Creden-
ciamento . 13/06/2016: Processo nº 23/2015, Credenciamento 08/2015 . 
objeto: Credenciamento p/ a prest . de serviços complementares de 
assistência Médico-Hospitalar e Pré-Hospitalar, comp: consultas esp . 
e exames diversos tais como: Radiografias, Tomografias, Ressonâncias 
Magnéticas, Ultrassons, Cintilografias, exames laboratoriais, Bióp-
sias, exames oftalmológicos, cirurgias diversas dentre diversos outros 
proced . na área de saúde . Extrato de Termos de Credenciamento e a 
Ratificação na íntegra publicados no endereço: “http://www.barbacena.
mg .gov .br/arquivos/atos-_13-06-2016 .pdf” .pagina 2 . Inf . das 12 as 
17h - tel: (32) 3341-1235, E-mail:licita .cisalv@gmail .com, e pelo site: 
www .cisalv .com .br .

3 cm -14 844705 - 1

CoNSorCio iNTErmuNiCiPAL DE SANEAmENTo BASiCo 
DA ZoNA DA mATA, CNPJ: 10.331.797/0001-63,através de sua 
superintendente, torna público aos interessados, em decorrência do 
Pregão nº 002/2016, nos termos do Decreto Federal 3 .555/00, Decre-
tos municipais 3 .893/04, 3906/05 e 4002/06 bem como pela lei nº 
10 .520/02 subsidiada pela lei 8 .666/93 e suas posteriores alterações, a 
aDJuDICaçÃo Do PrEGÃo PrEsENCIal sob regime de regis-
tro de Preços, tendo como objeto licitado: registrar os preços para con-
tratação de empresa especializada para fornecimento e transformação 
de hidrômetros, fornecimento de caixas de proteção, kits cavalete e 
registros, em favor das empresas: Italy Válvulas e Metais Eireli, no 
valor de r$ 60 .260,00; saga Medição ltda, no valor de r$ 48 .906,00; 
Elster Medição de agua s .a no valor de r$ 637 .318,00 e TaF Indus-
tria de Plástico ltda, no valor de r$ 120 .400,00, sendo que as despesas 
referentes às requisições correrão à conta dos recursos financeiros e 
orçamentários de cada município consorciado para o exercício de 2016 
conforme determinado na ata de registro de Preços, que está disponí-
vel no site: www .cisab .com .br . Viçosa-MG, 14 de junho de 2016 . Tânia 
Maria Duarte .

4 cm -14 844775 - 1

CoNSorCio iNTErmuNiCiPAL DA rEDE DE urGENCiA 
mACro NorDESTE E JEQuiTiNHoNHA-CIsNorJE, TorNa 
PÚBlICoEXTraTo Da DECIsÃo Do PaD 001/2016 .CoNClu-
sÃo: ante o exposto, DECIDo no sentido de declarar a NulIDa-
DEDo aTo DE aProVaçÃo Do PlaNo DE CarGos E salÁ-
rIos Do CIsNorJE, por comprovada inobservância e contrariedade 
ao disposto no art . 45 do Estatuto do CIsNorJE c/c art . 185 c/c art . 
166 c/c 169, todos do Código Civil/2002, declarando-se, igualmente, 
a insubsistência dos efeitos produzidos pelo referido documento . Teó-
filo Otoni(MG), 16 de maio de 2016. JOSÉ ANTONIO ALVES DE 
souZa . Presidente do CIsNorJE .

3 cm -14 844483 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE DE 
urGÊNCiA E EmErGÊNCiA Do NorDESTE E JEQuiTi-
NHoNHA – CiSNorJE, TORNA PÚBLICO, Ratificação de Inexi-
gibilidade de licitação nº 002/2016 . EXIGÊNCIa lEGal: art . 25, 
I, da lei 8 .666/93 e posteriores alterações; objeto: aquisição de aces-
sórios para manutenção de desfibrilador externo automático ZOLL 
aED Plus . José antônio alves – Presidente do CIsNorJE; Contrato 
administrativo nº 016/2016 . Contratante: Consórcio Intermunicipal de 
saúde da rede de urgência do Nordeste/Jequitinhonha – CIsNorJE; 
Contratada: Indumed Com . Imp . e Export . de Produtos Médicos ltda . 
Objeto: Fornecimento de acessórios para manutenção de desfibrilador 
externo automático Zoll aED Plus . Valor: r$410 .300,00 . Vigência: 
31/5/2016 a 31/12/2016 . Comissão Permanente de licitação – avenida 
Alfredo Sá, nº 4319, Bairro Vila Pedrosa, Prédio SAMU, Teófilo Otoni/
MG, tele/fax (33)3521-0508 / 3536-4032 / e-mail: licitacao@cisnorje .
saude .mg .gov .br
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CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE DE 
urGÊNCiA E EmErGÊNCiA Do NorDESTE E JEQuiTi-
NHoNHA – CiSNorJE, TorNa PÚBlICo, Pregão Presencial n° 
013/2016 – Processo licitatório nº 015/2016; Julgamento: 28/06/2016 
às 09h00min; objeto: registro de preços para futura e eventual con-
tratação de ME, EPP ou equiparadas para fornecimento de uniformes . 
o edital e demais informações atinentes ao certame encontram-se à 

disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de licita-
ção – avenida alfredo sá, nº 4319, Bairro Vila Pedrosa, Prédio saMu, 
Teófilo Otoni/MG, tele/fax (33)3521-0508 / 3536-4032, nos dias úteis, 
horário de 08:00 às 17:00 horas, ou através do site www .cisnorje .saude .
mg .gov .br e pelo e-mail: licitacao@cisnorje .saude .mg .gov .br
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CiSTri– aviso de licitação . Processo nº 36/2016 . Pregão Presencial 
Nº 26/2016 . o Consórcio Público Intermunicipal de saúde da rede de 
urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte - CIs-
TrI, torna público a realização de licitação na Modalidade Pregão 
Presencial n .º 26/2016, TIPo MENor PrEço GloBal Por loTE 
ÚNICo, no dia 24 de Junho de 2016, às 09 horas na sede do CIsTrI, 
situada na av . antônio Thomaz Ferreira de rezende, nº 3 .180 – Distrito 
Industrial uberlândia-MG CEP: 38 .402-349, cujo objeto é Contratação 
de Empresa para Confecção e Instalação da Identificação Visual con-
forme padronização do Governo de Minas Gerais e do Ministério da 
saúde para implantação do saMu TrIÂNGulo Do NorTE, con-
forme descrição Termo de referência, em atendimento ao Termo de 
Convênio Nº 1321003594/2015 . os envelopes contendo a Documen-
tação de Habilitação e Propostas poderão ser entregues no endereço 
acima citado, 09 horas do dia 24/06/2016 . os interessados poderão 
adquirir o edital, no endereço acima citado ou obter informações no 
horário de 08h00min às 11h30min e de 13h00min às 17h30min horas 
de segunda a sexta-feira, pelo telefone (34) 3213-2433 ou pelo site 
http://cistri .saude .mg .gov .br/index .php/licitacoes/ . uberlândia, 14 de 
Junho de 2016 .Gilmar alves Machado - Presidente do CIsTrI .
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SEmASA DE CArANGoLA/mG

 sEMasa de Carangola/MG torna público que realizou abertura de 
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação referente ao Pregão 
Presencial nº 016/16, Processo nº 187/16, de registro de preço de pneus 
para os veículos do sEMasa, no dia 30/05/16, às 14:00 horas . após 
abertas as propostas e verificadas as documentações, foram adjudicadas 
as empresas:JB Comércio de Peças para Veículos Eireli, itens 1 a 3, 8 e 
9, valor global de r$ 27 .934,00 e Mônica aparecida da silva, itens 4 a 
7, valor global de r$ 13 .580,00 .
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Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31300056392 2046

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A.

017 ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE

3 Novembro 2016

Nº FCN/REMP

J163382237541

1

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. 

CNPJ/MF n.º 17.162.082/0001-73 

NIRE 31300056392 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2016 

 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 (seis) dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 11:00 horas, na sede da 

Companhia, na Av. João Pinheiro, n°39, 15° andar, Sala 153, Bairro Boa Viagem, Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, CEP 30.130-183, Belo Horizonte, Minas Gerais. QUÓRUM: Presente a totalidade dos Srs conselheiros. 

CONVOCAÇÃO: Feita por correspondência entregue a todos os conselheiros, mediante protocolo. MESA: Presidente: 

Sr. Jésus Murillo Valle Mendes. Secretário: Sr. Eugênio José Bocchese Mendes. DELIBERAÇÕES: 1) aprovado “novo 

prazo referencial” das debêntures da 7ª Emissão, que terá início em 01/11/2016 e término em 01/11/2018, mantido o 

indexador IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) e a remuneração de 7,0% (sete por cento) ao ano, de acordo 

com os itens 6 e 7, da Cláusula IV, da Escritura Particular de Sétima Emissão Particular (“Escritura”); 2) fica assegurado 

aos debenturistas o direito a eles conferido no item 03 (três) do Terceiro Termo de Aditamento à Escritura; 3) 

autorizada a diretoria da Companhia a celebrar instrumento de aditamento à Escritura para constar as deliberações 

tomadas nesta Reunião; 4) outros assuntos de interesse da Sociedade. APROVAÇÃO: Todas as matérias discutidas e 

deliberadas foram aprovadas pela unanimidade dos votos dos conselheiros presentes. ENCERRAMENTO: Para 

encerrar, o presidente da mesa agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, pedindo que fosse lavrada 

esta ata que, após lida e aprovada vai assinada por mim secretário, pelo presidente e pelos conselheiros presentes. Belo 

Horizonte-MG, 06 de outubro de 2016. (Ass.) Jésus Murillo Valle Mendes, Eugênio José Bocchese Mendes e Eduardo 

Mendes Moreira. 

 

 

 

AUTENTICAÇÃO 
 

Declaro que o texto supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. 
 
 
 

Jésus Murillo Valle Mendes 
                                                                                      Presidente 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A., de nire
3130005639-2 e protocolado sob o número 16/630.180-9 em 28/10/2016, encontra-se registrado na
Jucemg sob o número 6120044, em 16/11/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª TURMA DE
VOGAIS. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.
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Assinante(s)

CPF Nome

001.110.406-63 JESUS MURILLO VALLE MENDES

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

001.110.406-63 JESUS MURILLO VALLE MENDES

Belo Horizonte. Quarta-feira, 16 de Novembro de 2016
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O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA460.095.076-34

EMILIO CESAR RIBEIRO PAROLINI574.631.666-00

GERALDO FELIX DE JESUS055.259.936-00

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Quarta-feira, 16 de Novembro de 2016
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