
ENGIE SOLUÇÕES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE UBERLÂNDIA S.A.
CNPJ/ME 36.030.967/0001-63 - NIRE 31300129608

Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Engie Soluções Cidades Inteligentes de Infraestrutura de Uberlândia S.A.  

Realizada em 26 de Janeiro de 2021
Data, Hora e Local: No dia 26 de janeiro de 2021, às 14:00 horas, por meio digital, conforme previsão do art. 124, § 2º-A, Lei 6.404/76. 1. Convocação: Dispensada 
a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. 2. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Engie Soluções Cidades Inteligentes e Infraestrutura de Uberlândia S.A., 
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, à Rua Pedro Quirino da Silva, 925, Jardim Umurama, Uberlândia - Minas 
Gerais, CEP 38402-293, inscrita no CNPJ sob nº 36.030.967/0001-63 (“Companhia”). 3. Mesa: Luiz Ricardo de Oliveira Beatrice, presidente da mesa; Carlos 
Augusto França Nogueira, secretário. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) aprovar a realização, pela Companhia, da sua 1ª (primeira) emissão 
de 4 (quatro) notas promissórias comerciais, em série única, com valor nominal unitário de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), perfazendo, na Data de 
Emissão, o montante total de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (“Emissão” e “Notas Promissórias”, respectivamente), para distribuição pública, com 
esforços restritos (“Oferta Restrita”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 476”) e da Instrução da CVM n° 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”), bem como seus principais termos e 
condições; (ii) autorizar os diretores da Companhia a adotar todas e quaisquer medidas necessárias para fins da realização da Emissão e da Oferta Restrita; e 
(iii) ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, para a realização da Emissão e da Oferta Restrita.  
5. Deliberações: Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram o quanto 
segue: (I) aprovar a realização da Emissão e da Oferta Restrita, de acordo com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e 
reguladas por meio da cártula das Notas Promissórias: (i) Número da Emissão: A Emissão representa a 1ª (primeira) emissão pública de Notas Promissórias 
da Companhia; (ii) Valor Total da Emissão: O valor total da emissão será de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo 
definida); (iii) Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados para composição do valor necessário para desenvolvimento 
de parceria público-privada celebrada pela Companhia destinada à modernização e operação da infraestrutura de iluminação pública da cidade de Uberlândia, 
no estado de Minas Gerais (“Projeto”), bem como para o capital de giro da Companhia; (iv) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Notas Promissórias 
serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Notas Promissórias, com a 
intermediação de instituição financeira integrante do sistema de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), tendo como público alvo Investidores Profissionais, e 
observado o disposto na Instrução CVM 476. As Notas Promissórias poderão ser ofertadas a no máximo 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, assim 
definidos nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Investidores Profissionais”), podendo ser subscritas 
por no máximo 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, conforme termos e condições a serem previstos no contrato de distribuição das Notas Promissórias, a 
ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”); (v) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Notas Promissórias 
será de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (vi) Quantidade de Notas promissórias: Serão emitidas 4 
(quatro) Notas Promissórias; (vii) Número de Séries: A Emissão será realizada em série única; (viii) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a 
data da emissão das Notas Promissórias será a data de sua efetiva subscrição e integralização, conforme prevista na cártula das Notas Promissórias (“Data de 
Emissão”); (ix) Prazo e Data de Vencimento: O vencimento final das Notas Promissórias ocorrerá ao término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados 
da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Notas Promissórias em razão de Resgate Antecipado 
Facultativo Total, Resgate Antecipado Obrigatório ou vencimento antecipado, nos termos a serem previstos na cártula das Notas Promissórias; (x) Forma e 
Comprovação de Titularidade: as Notas Promissórias serão emitidas sob a forma cartular, e ficarão custodiadas junto à instituição contratada para prestação 
dos serviços de custodiante da guarda física das Notas Promissórias (“Custodiante”), sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Promissórias 
será comprovada pela posse das cártulas das Notas Promissórias. As Notas Promissórias emitidas circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera 
transferência de titularidade. Enquanto objeto de depósito centralizado, a circulação das Notas Promissórias se operará pelos registros escriturais efetuados nas 
contas de depósito mantidas junto à B3, que endossará as cártulas das Notas Promissórias ao credor definitivo por ocasião da extinção do registro na B3. 
Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade o extrato emitido pela B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”) em 
nome do respectivo titular da Nota Promissória, para as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3; (xi) Garantias/Aval: as Notas Promissórias 
contarão com aval da Engie Brasil Participações Ltda., sociedade limitada com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente 
Wilson, 231, 22° andar (parte) CEP 20030-905, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 01.370.013/0001-15(“Avalista”); (xii) Depósito para Distribuição e Negociação: 
As Notas Promissórias serão depositadas para (a) distribuição no mercado primário, exclusivamente, por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, 
administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (b) negociação no mercado secundário por meio do 
CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas e as Notas Promissórias custodiadas 
eletronicamente na B3. As Notas Promissórias somente poderão ser negociadas entre investidores qualificados nos mercados regulamentados de valores 
mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, conforme disposto no artigo 13 da Instrução 
CVM 476, e observado o cumprimento das obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476 pela Companhia, exceto pelo eventual lote de Notas Promissórias 
objeto de garantia firme pelo Coordenador Líder; (xiii) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: o preço de subscrição e integralização das Notas 
Promissórias será correspondente ao Valor Nominal Unitário na Data de Emissão. As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em 
moeda corrente nacional, na Data de Emissão, exclusivamente por meio do MDA, observados os procedimentos definidos pela B3; (xiv) Atualização Monetária 
do Valor Nominal Unitário: Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário; (xv) Remuneração: As Notas Promissórias farão jus a uma remuneração 
de 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo 
diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de spread (sobretaxa) de 1,42% (um inteiro e quarenta e dois centésimos por 
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, incidentes sobre o Valor Nominal 
Unitário, desde a Data de Emissão (inclusive) até a data do seu efetivo pagamento (exclusive), considerando os critérios estabelecidos no “Caderno de Fórmulas 
e Notas Comerciais - CETIP21”, disponível para consulta na página da B3 na internet (http://www.b3.com.br), a serem replicados nas cártulas das Notas Promissórias 
(“Remuneração”); (xvi) Pagamento da Remuneração: A Remuneração será integralmente paga na Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração”), 
ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Notas Promissórias em razão de Resgate Antecipado Facultativo Total, Resgate Antecipado Obrigatório 
ou vencimento antecipado, nos termos a serem previstos nas cártulas das Notas Promissórias; (xvii) Pagamento do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal 
Unitário será pago integralmente na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Notas Promissórias em razão de Resgate 
Antecipado Facultativo Total, Resgate Antecipado Obrigatório ou vencimento antecipado, nos termos a serem previstos nas cártulas das Notas Promissórias; 
(xviii) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Notas Promissórias serão realizados em conformidade com os procedimentos da B3, caso as Notas 
Promissórias estejam depositadas eletronicamente na B3 ou, caso as Notas Promissórias não estejam depositadas eletronicamente na B3, na sede da Companhia. 
Farão jus ao recebimento de quaisquer valores decorrentes das Notas Promissórias, os titulares das Notas Promissórias no Dia Útil imediatamente anterior à 
respectiva data de pagamento; (xix) Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão automaticamente prorrogados até o primeiro Dia Útil subsequente, sem acréscimo 
de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos valores a serem pagos, os prazos para pagamento de qualquer obrigação prevista ou decorrente das Notas 
Promissórias, quando a data de tais pagamentos coincidir com sábado, domingo ou feriado declarado nacional. Para fins das Nota Promissórias e das cártulas, 
entende-se por (“Dia(s) Útil(eis)”) (a) com relação a qualquer obrigação pecuniária realizada por meio da B3, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia que não 
seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; (b) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia no 
qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e/ou na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e que 
não seja sábado ou domingo ou feriado declarado nacional; e (c) com relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista na Nota Promissória, qualquer dia 
que não seja sábado ou domingo ou feriado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e/ou na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;  
(xx) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias 
relativas às Notas Promissórias, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, 
desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa moratória individual e não compensatória de 2% (dois por cento) sobre 
devidos valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (em conjunto, “Encargos Moratórios”); (xxi) Resgate 
Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e independentemente da anuência dos titulares das Notas Promissórias, nos termos 
que serão definidos na cártula das Notas Promissórias, realizar o resgate antecipado da totalidade (e não menos que a totalidade) das Notas Promissórias 
(“Resgate Antecipado Facultativo Total”), por meio do envio de comunicação prévia aos titulares das Notas Promissórias e ao Banco Mandatário e mediante o 
pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão (inclusive) até a data do efetivo Resgate 
Antecipado Facultativo Total (exclusive), e de eventuais Encargos Moratórios (se houver), sem qualquer prêmio de resgate. O Resgate Antecipado Facultativo 
Total deverá ser realizado (a) caso a Nota Promissórias esteja depositada eletronicamente na B3, conforme procedimentos adotados pela B3; ou (b) caso a Nota 
Promissória não esteja depositada eletronicamente na B3, em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário, conforme aplicável. O Resgate Antecipado 
Facultativo Total da Nota Promissória implicará a sua extinção, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto no §4º do artigo 5º da Instrução 
CVM 566. A B3 deverá ser comunicada com 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total; (xxii) Resgate Antecipado 
Obrigatório: Na ocorrência de qualquer uma das hipóteses a seguir (sendo certo que os prazos de cura, limites e/ou valores mínimos (thresholds), especificações 
e exceções em relação a tais eventos serão negociados e definidos pela Diretoria da Companhia e previstos na cártula das Notas Promissórias), a Companhia 
deverá realizar o resgate antecipado da totalidade das Notas Promissórias (“Resgate Antecipado Obrigatório”), por meio do envio de comunicação prévia aos 
titulares das Notas Promissórias e ao Banco Mandatário e mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Emissão (inclusive) até a data do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório (exclusive), e de eventuais Encargos Moratórios (se houver), 
sem qualquer prêmio de resgate, caso haja recebimento de recursos decorrentes da ocorrência de aumento de capital da Companhia, mediante emissão de 
ações, advindos de dívida (a) de longo prazo contratada para financiar o Projeto; ou (b) contratada com o objetivo de quitar a totalidade da dívida representada 
pelas Notas Promissórias. O Resgate Antecipado Obrigatório da Nota Promissória implicará a sua extinção, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, 
conforme disposto no §4º do artigo 5º da Instrução CVM 566. A B3 deverá ser comunicada com 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data do efetivo Resgate 
Antecipado Obrigatório; (xxiii) Vencimento Antecipado: As Notas Promissórias estarão sujeitas às hipóteses de vencimento antecipado, de forma automática e 
não automática, a serem definidas na cártula das Notas Promissórias, que serão aplicáveis à Companhia, à Avalista e/ou às suas controladas, sendo certo que 
os prazos de cura, limites e/ou valores mínimos (thresholds), especificações, eventos automáticos e não automáticos, e exceções em relação a tais eventos serão 
negociados e definidos pela Diretoria da Companhia e previstos na cártula das Notas Promissórias. A B3 será comunicada imediatamente após a declaração do 
vencimento antecipado das Notas Promissórias; e (xxiv) Agente de Notas: Não será contratado agente de notas para a Emissão, nos termos do inciso II, do 
parágrafo 1º do artigo 5º da Instrução CVM 566; (xxv) Demais características: As demais características das Notas Promissórias, da Emissão e da Oferta 
Restrita serão descritas na cártula das Notas Promissórias, no Contrato de Distribuição e nos demais documentos pertinentes à Oferta Restrita e à Emissão.  
(II)  autorizar os diretores da Companhia a adotar todas e quaisquer medidas necessárias para fins da realização da Emissão e da Oferta Restrita, em especial 
(a) a contratação todos os prestadores de serviços inerentes à Emissão e à Oferta Restrita, incluindo o Coordenador Líder, o Custodiante, a B3, o Banco Mandatário 
e assessores jurídicos, podendo negociar os termos de tais contratações e celebrar os instrumentos necessários; (b) negociação e celebração de todos os demais 
documentos e seus eventuais aditamentos necessários no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando a, a cártula das Notas 
Promissórias e o Contrato de Distribuição, com poderes para elaborar, em conjunto com o Coordenador Líder, o plano de distribuição das Notas Promissórias e 
estabelecer condições adicionais àquelas aqui deliberadas necessárias ou convenientes à Emissão e à Oferta Restrita; e (III) ratificar todos e quaisquer atos já 
praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, para a realização da Emissão e da Oferta Restrita. Encerramento: nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia e foi lavrada a presente ata que, depois de lida e conferida, foi assinada pela 
única acionista da Companhia.  Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2021. Mesa: Luiz Ricardo de Oliveira Beatrice - Presidente; Carlos Augusto França Nogueira 
- Secretário. Acionista: Sadenco Sul-Americana de Engenharia e Comércio Ltda. Por: Luiz Ricardo de Oliveira Beatrice/Guilherme Gorga Azambuja.  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob o nº 8330652 em 27/01/2021 da Empresa ENGIE SOLUÇÕES CIDADES INTELIGENTES 
E INFRAESTRUTURA DE UBERLÂNDIA S.A. NIRE 31300129608 e Protocolo 211830062 - 26/01/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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que participou do confronto em 
2019.

“Naquele último clássico eu 
também comecei jogando, o 
Castán estava suspenso, foi 4 
a 4, mas já passou. Já faz dois 
anos praticamente, porque es-
tamos em 2021. Agora é outro 
momento, outro time, então a 
gente tem que deixar o que 
passou para trás e focar nesse 
próximo jogo, nesta quinta-feira 
(4), que vai ser bastante difícil 
e a gente precisa ganhar”, lem-
brou Ricardo Graça.

Além de se distanciar da 
zona do rebaixamento, o Vasco 
luta para quebrar um jejum de 
16 jogos sem vencer o rival. 
São nove empates e sete vitó-
rias do Rubro-Negro. Situação 
que incomoda o zagueiro.

“Os números incomodam 
bastante, mas eu acho que a 
gente não tem que levar um 
peso de vários jogos passados 
para o de agora. Foi o que eu 
falei em relação a 2019. Temos 
que trabalhar, com certeza, o 
professor Vanderlei (Luxem-
burgo) vai mostrar o que a gen-
te precisa fazer para sair com 
a vitória. A gente vai trabalhar 
bastante para que esses nú-
meros acabem na quinta-feira”, 
disse Ricardo Graça.

Apesar de toda rivalida-
de entre as duas torcidas, o 
zagueiro garante que não há 
pensamento de atrapalhar o 
Flamengo na busca do título.

“A gente não tem que trans-
ferir a responsabilidade do 
adversário para nossa. A gente 
tem a nossa responsabilidade, 
sabe o que tem que fazer. 
Jogar um clássico é uma mo-
tivação a mais, não tem jeito. 
Quando você veste a camisa 
do Vasco e sabe que vai jogar 
o Clássico dos Milhões, no 
Maracanã, é diferente”, afir-
mou Ricardo Graça. “Mas em 
relação a título, briga contra 
rebaixamento, esse jogo vale 
três pontos, como o próximo 
também vai valer três pontos. 
Todos os jogos agora são finais 
para a gente, tanto o do Fla-
mengo quanto o do Goiás, que 
vai ser nosso último (duelo)”, 
completou.

Vasco e Flamengo jogam 
nesta quinta-feira (4), às 21h, 
no Maracanã.   
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