
A Câmara Municipal de Uberlândia, representada pela Presidente da Comissão Permanen-
te de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, a republicação do edital 
de licitação Concorrência Técnica e Preço nº 001/2021, Processo nº 020/2021. Objeto: 
contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços de 
publicidade para os atos da Câmara Municipal de Uberlândia. 
DATA DA 1ª SESSÃO: 11/11/2021 - quinta-feira. HORÁRIO: 15 horas (Horário de Brasília/-
DF). LOCAL: Sala de reunião João Pedro Gustin da Câmara Municipal de Uberlândia, sito 
na Av. João Naves de Ávila, nº 1.617, bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG. 
Informações e obtenção do Edital:
• portal www.camarauberlandia.mg.gov.br, tópico Transparência; Licitações e Compras.
• e-mail compras@camarauberlandia.mg.gov.br.
• Departamento de Licitações e Compras, Sala 45, 1º Piso;
• telefones (34) 3239-1137 / 3239-1196 / 3239-1194.
Uberlândia, 27 de setembro de 2021.

Adriana Evangelista Miranda
Presidente 
Comissão Permanente de Licitação.

REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA TÉCNICA E PREÇO

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 112/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço"
Item - Ampla Disputa. 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 112/2021,
na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço Item ", dia 15 de Outubro de 2021 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 a contratação de empresa especializada para fornecimento de
combustíveis (óleo diesel S10, gasolina comum, óleo diesel S500), em atendimento às Diretoria
Administrativa e 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, 28 de
Setembro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral - DMAE.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Argovias Administração e Participações S.A.
CNPJ/MF 29.434.111/0001-98 - NIRE 3130011954-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Em 02/09/2021, às 13h30, na sede social da Argovias Administração e Participações S.A 
(“Companhia”) localizada na Rua Jaime Ribeiro da Luz, nº 971 - sala 32, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 
38408-188. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas 
no Livro de Presença. Mesa: Presidente: o Sr. Nicolò Caffo, e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a reeleição da Diretoria da Companhia. Deliberações: Após exame e das matérias constantes da 
ordem do dia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas, a reeleição, para o mandato de 2 anos ou até a eleição da 
nova diretoria, o que ocorrer por último, do Sr. Alberto Luiz Lodi, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 
57.132.621-3 SSP-SP, CPF/ME nº 666.535.766-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua 
Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, para o cargo de Diretor Presidente; e do Sr. Luis Carlos 
Lima Salvador, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.473.268 e CPF/ME nº 046.440.586-61, residente e 
domiciliado em Uberlândia/MG, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, para 
o cargo de Diretor Administrativo. Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura, no prazo legal, do 
competente termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões da Diretoria da Companhia, nos termos do art. 
147 da Lei das S.A., declarando, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, não estarem inclusos em nenhum 
dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial ou a administração de sociedades 
empresárias. Os Diretores são investidos em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei e pelo Estatuto Social 
da Companhia. O acionista autorizou os diretores a tomar todas as providências necessárias para formalizar as 
deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. 
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 02/09/2021. Mesa: 
Nicolò Caffo e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada 
por Marcello Guidotti e Marcelo Lucon). Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcello 
Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 8806866 em 22/09/2021. 
Protocolo 216613418 - 20/09/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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Preço do diesel sobe
nesta quarta-feira (29)
 | PREÇO DO LITRO PARA AS DISTRIBUIDORAS VAI PASSAR PARA R$ 3,06

 � AGÊNCIA BRASIL

A Petrobras anunciou que 
vai aumentar o preço do 
diesel A para as distri-

buidoras. A partir desta quar-
ta-feira (29), o preço médio de 
venda nas refinarias passa de 
R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, 
um reajuste médio de R$ 0,25 

por litro.
Nos postos de abasteci-

mento, para o consumidor 
final, o preço deve subir R$ 
0,22, considerando a mistura 
obrigatória de 12% de biodie-
sel e 88% de diesel. Segundo 
a empresa, o reajuste reflete 
“parte da elevação nos patama-
res internacionais de preços de 
petróleo e da taxa de câmbio”.

PETROBRAS

“Após 85 dias com preços 
estáveis, nos quais a empresa 
evitou o repasse imediato para 
os preços internos devido à 
volatilidade externa causada 

por eventos conjunturais, a 
Petrobras realizará ajuste no 
preço do diesel A para as dis-
tribuidoras”, informou nota da 
estatal.

MARCELLO CASAL JR.

Nos postos de abastecimento, 
para o consumidor final, o 
preço deve subir R$ 0,22



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/696D-7AF2-D9CF-0174 ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 696D-7AF2-D9CF-0174

Hash do Documento 

B584A04F35D5976D1DE4585BC465EEA8B43A636EC6E9120C0C58085847BB5CA5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/09/2021 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 28/09/2021 22:37 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


