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ALMAR HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 16.526.245/0001-97 - NIRE: 313.001.009-95

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 03/06/2020
Aos 03/06/2020 às 11hs na sede social Companhia. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia. Mesa: Alair Martins do Nascimento (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). 
Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração 
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 
2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e a distribuição de dividendos; 3) Fixar a 
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o ano de 2020; 4) Deliberar sobre a reeleição 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações: 1) aprovou, por unanimidade de 
votos dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da 
Administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2019. As demonstrações financeiras, ora aprovadas, foram publicadas no Diário de Uberlândia e no Diário 
Oficial de Minas Gerais, do dia 27/03/2020. 2) Aprovada, a destinação do lucro líquido apurado no exercício 
social findo em 31/12/2019, no valor de R$ 18.199.910,76 , da seguinte forma: a) R$ 698.398,96, para formação 
da Reserva Legal; b) R$ 13.269.580,32, destinados à Reserva para Expansão; c) R$ 4.231.931,48, para 
distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), cujo pagamento foi realizado durante o ano de 2019. 
Considerando a realização do pagamento de Juros Sobre Capital Próprio os acionistas, por unanimidade de 
votos dos presentes e sem ressalvas, aprovaram a não distribuição de dividendos adicionais. 3) Aprovada, a 
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 no valor total de 
até R$ 10.000,00. 4) Por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, foi 
aprovada a reeleição dos conselheiros abaixo, com mandato de 01 ano, até a AGO da Companhia que ocorrer 
no ano de 2021: I. Alair Martins Júnior, CPF nº 534.270.256-91, Cédula de Identidade nº MG-6.174.536 - 
PC/MG; II. Juscelino Fernandes Martins, CPF nº 526.406.806-25, Cédula de Identidade nº MG-2.195.903 - 
PC/MG; III. Renato Fernandes Martins, CPF nº 460.664.896-15, Cédula de Identidade nº 12.654.716 - SSP/SP. 
Os Conselheiros eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no 
livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. Nada mais a tratar. 
Uberlândia/MG, 03/06/2020. Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa Almar Holging Financeira 
S/A, de NIRE 31300010099-5 e protocolado nº 20/401.300-3 em 09/07/2020, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 7911475, em 09/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene 
Figueiredo. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

ALMAR HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 16.526.245/0001-97 - NIRE: 313001009-95

Extrato Ata da 18ª RCA de 03/06/2020
Aos 03/06/2020, às 11h30, na sede social da Companhia. Presença: presença da totalidade dos 
membros do Conselho. Mesa: Alair Martins Júnior (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). 
Deliberações: 1) aprovou a eleição das pessoas abaixo para atuarem como Diretores da Companhia, 
com mandato de 01 ano, de 13/06/2020 até o dia 13/06/2021: I. João Ayres Rabello Filho, CPF nº 
973.051.978-15, Cédula de Identidade nº 6.715.497-9 SSP-SP, como Diretor Vice-Presidente; 
II. Renato Fernandes Martins, CPF nº 460.664.896-15, Cédula de Identidade nº 12.654.716 - 
SSP/SP, como Diretor Presidente. Os Diretores eleitos serão investidos nos respectivos cargos 
mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração 
de desimpedimento prevista em lei. O Conselho ratificou o encerramento do mandato do Sr. 
Juscelino Fernandes Martins. 2) O Conselho aprovou, por unanimidade de votos dos conselheiros 
e sem ressalvas, a eleição do Sr. Juscelino Fernandes Martins, CPF nº 526.406.806-25, Cédula de 
Identidade nº MG-2.195.903 - PC/MG, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração. Nada mais a ser tratado. Uberlândia/MG, 03/06/2020. Certifico que o ato, assinado 
digitalmente, protocolado nº 20/388.065-0 em 07/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial 
nº 7908344, em 08/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos 
Machado. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

A V I S O
E D I T A L   D E   L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2020 – PREGÃO PRESENCIAL
“MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO”

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 075/2020, na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global – Estimado”, dia 30 de julho de 
2020 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, 
Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa  o Registro de Preços para futura ou eventual 
para contratação de empresa para serviço de jateamento e revestimento (pintura) em tubos e 
peças (interno e externo) em aço ASTM – A36 para manutenção de Estações de Tratamento de 
Água, Adutoras e Reservatórios existentes, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o edital 
à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de 
Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia, 13 de julho de 2020. Adicionaldo dos Reis 
Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

A V I S O
E D I T A L D E   L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO
“MENOR PREÇO GLOBAL – ESTIMADO”

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 074/2020, na modalidade 
“Pregão Eletrônico” do tipo “Menor Preço Global - Estimado” – Disputa Aberta, via site da 
Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos 
de Habilitação até às 09:00 horas do dia 28 de julho de 2020, horário de Brasília - DF, sendo a 
Sessão Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até às 10:10 horas do dia 28 de julho 
de 2020. O processo licitatório visa a aquisição de soft-starters para partida e parada suave de 
motores a serem utilizadas em Elevatórias de Esgoto Bruto e reserva nas Estações de Tratamento 
de Água e Elevatórias de Água Tratada, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à 
disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das 
empresas ao credenciamento no site até as 08:00 horas do dia 27 de julho de 2020. Os interessados 
poderão obter informações através do telefone (34) 3233-0872. Uberlândia- MG, 10 de julho de 
2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Lawrence de Oliveira Couto e Outros, CPF/CNPJ: 006.818.896-08, por determinação do 
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, através da 
empresa Eco Cerrado Soluções Ambientais Ltda, conforme processo de Solicitação de Requeri-
mento Licença 2020.01.01.003.0000722, Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC1 
(LP+LI+LO), para as atividades: Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura e Barragem de irrigação ou de perenização para agricultu-
ra, desenvolvidas no empreendimento Fazenda Assa Peixe e Riacho Fundo, no município de 
Bonfinópolis de Minas e Riachinho / MG.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: FLAVIO BEZERRA PRAXEDES, brasileiro, policial legislativo, RG 
M-4.122.087-SSP/MG, CPF 577.842.646-15 e sua esposa NEÍ DAS GRAÇAS ALMEIDA PRAXEDES, 
brasileira, do lar, RG MG-3.661.235-SSP/MG, CPF 815.085.816-49, casados sob o regime da 
comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Uberlândia-MG(“o devedor fiduciante”).

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, 
da Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado 
na JUCEMG, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, 
teve a propriedade conso-lidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6-131.531 de 26/06/2020, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora 
fiduciária promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e 
condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 24 de julho de 2020, às 10:00 horas. Será aceito 
lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 
118.899,35 (Cento e de-zoito mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 07 de agosto de 
2020, às 10:00 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas 
com a realização do lei-lão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 11.592,14 (Onze mil, 
quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos).
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de Uberlân-
dia-MG, na Rua Machado de Assis, nº 1.354, Bairro Lídice.
b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua Machado de 
Assis, nº 1.354, Bairro Lídice. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 0xx34-99116-
-3933.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, no Loteamento Novo Mundo, 
designado por lote n° 35 da quadra n° 22, medindo dez (10,00) metros de frente e aos fundos, por 
trinta (30,00) metros de extensão dos lados, com área de 300m², confrontando pela frente com a Rua 
Nova Jersey, pelo lado direito com o lote n° 36, pelos fundos com o lote n° 15, e pelo lado esquerdo 
com o lote n°34. Matriculado no Car-tório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 
131.531 do L° 2-RG”. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 118.899,35 (Cento e dezoito mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e trinta e cinco centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão 
do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e 
em moe-da nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, 
implicará na imedi-ata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a 
qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a cargo e ônus 
do adquirente a sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas 
enuncia-tivas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em 
que se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem 
alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, 
quando for o caso, arcando o adqui-rente com as despesas decorrentes.
c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos necessá-
rios para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os 
custos ne-cessários para a transferência.
d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais mensalidades 
devidas à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do IPTU e 
outras contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou venham 
a recair sobre o imóvel.
e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente intimado(a)(s) do 
dia, hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento Particular de 
Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária 
em Garantia, fir-mado com a ITV URBANISMO LTDA.
Uberlândia, 09 de julho de 2020, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG – 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, 
www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES

ITV URBANISMO LTDA

A ASSOCIAÇÃO JARDINS ROMA, através de sua Diretoria, CONVOCA seus associa-
dos, conforme Estatuto Social, para as INSCRIÇÕES DE CHAPAS interessadas em 
concorrer aos cargos do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e da Diretoria Executi-
va.  
Os associados interessados devem observar os requisitos, presentes no artigo 9º; 
artigo 14(caput e§ 2º e 3º); artigo 16 (caput e seus parágrafos); artigo 29 (caput “e seus 
parágrafos e suas alíneas) do Estatuto Social.
As inscrições deverão ser formalizadas, com o registro protocolar da chapa pretenden-
te, na Sede da Administração da Associação até o dia 22 de Julho de 2020 (quarta-fei-
ra) ás 17 hs.

Associação Jardins Roma
“A diferença entre morar e viver!”

CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS DOS CONSE-
LHOS DELIBERATIVOS E FISCAL E DA DIRETORIA EXECUTIVA 
DA ASSOCIAÇAO JARDINS ROMA 
(GESTÃO SETEMBRO 2020- AGOSTO 2022)

ANUNCIE GRATUITAMENTE NO NOSSO SITE

www.diariodeuberlandia.com.br/planos/classificados

ACESSE

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
14 DE JULHO DE 2020
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