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FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO DE ALFENAS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR
SANTA TERESINHA DE ERECHIM

EDITAL DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO

EXTRATO DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Boa Esperança, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais, torna público que estarão
abertas as inscrições para o concurso público destinado ao provimento
de cargos de ensino elementar, secundário, técnico e superior para o
quadro permanente de servidores e de nível superior para o cadastro
de reserva, considerando a Lei Municipal n.º 2.471, de 24 de fevereiro de 2000, a Lei Municipal 3.479, de 25 de janeiro de 2010, e
a Lei Municipal nº 3.480, de 25 de janeiro de 2010, mediante as
normas contidas no Edital n.º 03/2016, disponível no quadro de avisos da Prefeitura do Município, no quadro de avisos da FACEPE, no
endereço eletrônico do Município (www.boaesperanca.mg.gov.br) e
no endereço eletrônico da FACEPE (www.facepealfenas.org.br/concursos), no qual serão realizadas as inscrições no período de 0h do dia
20 de março de 2017 às 23h59 do dia 30 de abril de 2017, assim
como divulgados os demais atos do certame. As provas serão realizadas no dia 14 de maio de 2017 no Município de Boa Esperança/MG.
MARLUS PINHEIRO ROLEMBERG

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA
E CIÊNCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação Projeto Rede de Pesquisa Em Monit.e
Modelagem de Processos Hodrossedimenttológico de Qualidade de
áGua Visando A Determinação dos Efeitos da Escolae de Uso do
Solo. Objeto: SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS valor R$ 1.729,64 art. 25, lei
8.666/93.
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA - SRP N o- 2016/5030031-09
A Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência FATEC torna
público que realizará CONCORRÊNCIA para CALIBRAÇÃO DE
MICROPIPETA, DISPENSADOR, TERMOMETRO, pelo período de
12 meses, recebimento dos envelopes até: 24/01/2016 às 10:00 horas.
O edital está disponível no site www.fateciens.org.br.
Santa Maria, 21 de dezembro de 2016.
SILVIA BINOTTO
Presidente da Comissão de Licitações
o-

TOMADA DE PREÇOS N 2016/9010001-02
A Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência FATEC torna
público que realizará Tomada de Preços para CONTRATAÇÃO DE
LICENSA DE USO DA PLATAFORMA VIA WEB PARA ACESSO
AS NORMAIS TÉCNICAS BRASILEIRAS, conforme descrição
completa no anexo IV; recebimento dos envelopes até: 16/01/2016 às
10 horas. O edital está disponível no site www.fatecsm.org.br.
Santa Maria, 19 de dezembro de 2016.
JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA
Presidente da Comissão de Licitações
Substituta

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA, APLICAÇÕES
E TECNOLOGIA ESPACIAIS
EXTRATO DE CONTRATO N o- 1715/16
CONTRATADA: OMNISYS ENGENHARIA LTDA. OBJETO:
Aquisição de duas unidades terminais remotas (RTU) Modelo de Voo
(MV). VALOR: R$ 1.976.245,17. VIGÊNCIA: até a conclusão do
objeto contratado e a quitação dos respectivos pagamentos. ASSINATURAS: 20/12/2016. CONTRATANTE: Luiz Carlos Moura Miranda. CONTRATADA: Luiz Manoel Dias Henriques - Convênio:
AMAZÔNIA-1.

FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
CNPJ: 02.993.385/0001-60
EDITAL 21 DE DEZEMBRO DE 2016
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
A Diretora Superintendente Teresa Cristina Sampaio De Barros Leite da FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA (FEAM), empresa estabelecida à Rua Oito s/nº Praia Brava
- Angra dos Reis - RJ CEP: 23950 080, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
02.993.385/0001-60, autoriza a PRORROGAÇÃO por mais 02 (dois)
anos do prazo de validade do Processo Seletivo Público 2014 para os
cargos de nível fundamental, médio e superior conforme previsto nos
Editais.
TERESA CRISTINA SAMPAIO DE BARROS LEITE

Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 37/2016.
Objeto: Aquisição de Câmaras para Conservação de Hemoderivados. Contratada: Indrel Indústria e Refrigeração Londrinense Ltda. Valor Total: R$38.680,00 (trinta e oito mil
seiscentos e oitenta reais) Vigência: 12 meses.

Nº 245, quinta-feira, 22 de dezembro de 2016
restante, no valor de R$ 20.000.000,00, será restituído aos acionistas
após o transcurso do prazo previsto no §2º do art. 174 da Lei nº
6.404/76.
ALEXANDRE COSTA FONSECA
Presidente da Empresa
WALTER ROBERTO PLAZA JUNIOR
Secretário

MINERAÇÃO CARAÍBA S/A

FUNDAÇÃO NORTE RIO-GRANDENSE
DE PESQUISA E CULTURA

CNPJ/MF nº 42.509.257/0001-13 - NIRE 29300019097

EXTRATO DE CONTRATO

A MINERAÇÃO CARAÍBA S.A. ("Companhia") comunica
aos seus acionistas que, observadas as disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração da Companhia deliberou, em
Reunião realizada em 19 de dezembro de 2016 ("RCA"), pelo aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, dentro
do limite do capital autorizado, nos termos descritos abaixo. 1. Valor
do Aumento de Capital: O valor do aumento de capital será de até R$
110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), passando o capital
social da Companhia de R$ 129.710.241,56 (cento e vinte e nove
milhões e setecentos e dez mil e duzentos e quarenta e um reais e
cinquenta e seis centavos) para até R$ 239.710.241,56 (duzentos e
trinta e nove milhões e setecentos e dez mil e duzentos e quarenta e
um reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à emissão
privada de até 10.350.000.000 (dez bilhões e trezentas e cinquenta
milhões) novas ações ordinárias, sem valor nominal , em tudo idênticas às ações atualmente existentes, mediante a subscrição privada
dos atuais acionistas, devendo ser o aumento de no mínimo R$
75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), correspondente à
subscrição de no mínimo 7.500.000.000 (sete bilhões e quinhentas
milhões) novas ações ordinárias. 2. Preço de Emissão das Novas
Ações: O preço de emissão das novas ações ordinárias será de R$
0,01 (um centavo de real) por ação, determinado com base na perspectiva de rentabilidade da Companhia e levando-se em consideração
que o patrimônio líquido da Companhia atualmente é negativo, conforme laudo de avaliação emitido por APSIS Consultoria, datado de
19 de dezembro de 2016 e balancete de 30 de setembro de 2016,
portanto, sem diluição injustificada da participação dos atuais acionistas, consoante disposto nos arts. 13 e 170 da Lei nº 6.404/76. 3.
Direitos Inerentes às Novas Ações Emitidas: As novas ações emitidas
conferirão aos seus titulares direitos idênticos aos das ações atualmente existentes e terão participação integral em qualquer remuneração - dividendos e/ou juros sobre o capital próprio - declarados a
partir da homologação do aumento de capital pelo Conselho de Administração. 4. Forma e Prazo para Exercício do Direito de Preferência: Os acionistas detentores de ações ordinárias da Companhia
terão o prazo de 30 (trinta) dias previsto no Estatuto Social da Companhia em lei, a contar de 22 de dezembro de 2016, para o exercício
do direito de preferência na subscrição do aumento de capital deliberado, na proporção da quantidade de ações da Companhia de que
forem titulares, conforme posição acionária existente na presente data.
Os acionistas que desejarem negociar seus direitos de subscrição
durante o prazo de exercício do direito de preferência poderão fazêlo, nos termos do art. 171, §6º, da Lei n. 6.404/76. A Ero Copper
Corp. comprometeu-se em exercer o seu direito de preferência e
subscrever sua respectiva parcela no aumento de capital, restando
garantida a subscrição mínima estabelecida pelo Conselho de Administração. 5. Procedimentos para Exercício do Direito de Preferência e para Negociação dos Direitos de Subscrição: Os acionistas
que têm suas ações escrituradas junto ao Itaú Unibanco S.A., instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da
Companhia ("Banco Itaú"), e que mantêm seu cadastro atualizado,
receberão o boletim de subscrição no endereço mantido junto ao
Banco Itaú, podendo realizar a subscrição das novas ações, em qualquer agência do Banco Itaú. Os acionistas que não estiverem com seu
cadastro atualizado deverão procurar uma agência do Banco Itaú para
emissão do boletim de subscrição. Na impossibilidade de comparecimento a uma agência do Banco Itaú, excepcionalmente, os acionistas poderão retirar o boletim de subscrição na sede da Companhia,
hipótese na qual deverão apresentar cópia de seus documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) para verificação e
atualização cadastral. A cessão dos direitos de preferência na subscrição deverá ser realizada por meio de qualquer agência do Banco
Itaú. Em caso de dúvidas sobre a subscrição de ações, os acionistas
poderão contatar o banco escriturador através dos telefones (11)
3003-9285 ou 0800 720 9285. 6. Forma de Integralização: O pagamento será feito à vista, em moeda nacional, quando da assinatura
e entrega do(s) respectivo(s) boletim(ns) de subscrição das novas
ações ordinárias, em moeda nacional, mediante depósito e /ou ante
transferência eletrônica (TED) em conta corrente de titularidade da
Companhia, com a identificação do depositante, que servirá como
prova de quitação. 7. Procedimento de Subscrição de Sobras: Sobras
de ações não subscritas não serão emitidas, sendo canceladas para
todos os fins. 8. Homologação: Após a efetiva subscrição do aumento
de capital social aprovado de no mínimo R$ 75.000.000,00 (setenta e
cinco milhões de reais), nova reunião do Conselho de Administração
deverá ser realizada para homologar o aumento de capital social da
Companhia. 9. Destinação dos Recursos: Os recursos financeiros
oriundos da subscrição pelos acionistas serão utilizados para permitir
a retomada das atividades da Companhia, integralmente paralisadas
desde 20 de junho de 2016, em decorrência de evento de força maior
ocorrido em 20 de janeiro de 2016, bem como permitir a realização
de investimentos em novos projetos. A Companhia informa que todos
os documentos relativos à operação em questão encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Requisição N.º 72212016. Contratante: FUNPEC Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura; Contratada: NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de Injetor SSL71 split, para o
projeto 632013 - FUNPEC/UFRN/PETROBRAS/AVALIAÇÃO
LABORATORIAL NUPPRAR. Valor: R$ 23.372,65 (Vinte três
mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Fundamento legal: Art. 26, inciso VI do decreto
8.241/2014, c/c art. 25 inc. I, da Lei nº 8.666/93. Reconhecimento em 09/12/2016 por Caio Fábio Coutinho Madruga (Assessor Jurídico). Ratificação: nos termos do art. 26
da Lei N. º 8.666/93, em 09/12/2016 por André Laurindo
Maitelli- Diretor Geral da FUNPEC.

INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 23/2016
Processo nº 74044168
Comunicado Pregão Eletrônico - Edital nº 023/2016 - Aquisição
de Adubos e Defensivos Agrícolas -lotes de 01 a 07 restaram
D E S E RTO S .
Em 21 de dezembro de 2016.
MARISSOL PASSOS CORRÊA
Pregoeira

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
EDITAL N o- 1/2016 - RH/CAM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Instituto de Gestão e Humanização - IGH torna público que
instaurou o Processo Seletivo nº 001/2016 - RH/CAM visando
a contratação de profissionais em regime celetista para as
funções de Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Recepcionista.
O
edital
estará
disponível
no
website
WWW.IGH.ORG.BR, link transparências, editais, Bahia, UPA
Camaçari.
ELZA ZACARIAS
Gestora de Contrato

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ 60.886.413/0001-47
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 657801
A Liquigás Distribuidora S/A torna público que está instaurando licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº
657801, tendo como objeto a Contratação de Serviço de
Portaria para o Centro Operativo de Mataripe/BA. Envio das
propostas eletrônicas até o dia 11/01/2017 às 14h00 e sua
abertura ocorrerá no dia 11/01/2017 às 14h15. O Edital está à
disposição dos interessados pelo site www.licitacoes-e.com.br.
Maiores informações pelo fone 11-3703-2169 ou pelo fax 113703-2340.
ELAINE DE CÁSSIA VIOLLA CARVALHO
p/Gerência de Contratação de Serviços

MB ENGENHARIA SPE 045 S/A
CNPJ/MF nº 09.124.773/0001-54 - NIRE 53300010897
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, hora e local: Aos 13/12/2016, às 10 horas, na sede social, na
cidade de Brasília, Distrito Federal. Presença e Convocação: A totalidade dos acionistas. Deliberações: Aprovar o aumento do capital
social em R$ 11.721.000,00, através da emissão de 11.721.000 ações,
passando de R$ 42.482.778,00 para R$ 54.203.778,00. Ato contínuo,
considerando existência de prejuízos acumulados, bem como o excesso do capital social, aprovar a sua redução, no valor de R$
32.078.578,98, com o cancelamento de 32.078.578 ações, passando o
capital social de R$ 54.203.778,00 para R$ 22.125.199,02, já contemplando a redução proporcional da conta de reserva legal de forma
a atingir o mínimo legal disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/76,
mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no
capital social. Do valor total da redução ora aprovada, R$
12.078.578,98 são destinados a compensar prejuízos acumulados e o

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016122200180

AVISO AOS ACIONISTAS

Jaguarari-BA, 19 de dezembro de 2016.
EDUARDO DE COME
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

