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LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 092/2019 – CSL/EMSERH. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 224.676/2019 – EMSERH. ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REF.: ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 024/2020 – EMSERH. LICITAÇÃO ELETRÕNICA N.º 092/2019 – CSL/EMSERH. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 224.676/2019 – EMSERH. VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES. Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 024/2020 
- EMSERH, celebrada entre a EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, e as Empresas que tiveram seus 
preços registrados, em face à realização da LICITAÇÃO ELETRONICA N° 092/2019 – CSL/EMSERH. OBJETO: Registro de Preços para 
fornecimento de MEDICAMENTOS DE FORMAS FARMACÊUTICAS VIA ORAL (COMPRIMIDO/CÁPSULA), visando suprir as 
necessidades da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
EMPRESA: Distribuidora de Medicamentos Maximus Eireli
CNPJ n° 08.563.277/0001-34 Telefone/Fax: (98) 3311-0505
Endereço: Rua Polar, Qd. 17, nº 53, Recanto do Vinhais, São Luís/MA, CEP 65070-410 E-mail: maximus@dmaximus.com

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO

N° DESCRIÇÃO UNID. QTD. EMPRESA VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL

29

SULFATO DE MORFINA 10 MG
(COTA PRINCIPAL DO ITEM 30)
Fabricante: Cristália. 
Registro: 1029800970423. 
Procedência: Nacional

COMPRIMIDO/
CÁPSULA 102.750

Distribuidora de 
Medicamentos 
Maximus Eireli

R$ 0,63 R$ 64.732,50

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 64.732,50

São Luís (MA), 05 de junho de 2020. Marcos Antônio da Silva Grande-Presidente da EMSERH. Luiz Tarquínio Pereira Cruz - Distribui-
dora de Medicamentos Maximus Eireli

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 008/2020 – CSL/EMSERH. 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 220.992/2019 – EMSERH. ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020-EMSERH. PROCESSO Nº 
220.992/2019-EMSERH. LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008/2020 – 
CSL/EMSERH. Pelo presente instrumento, a Empresa Maranhen-
se de Serviços Hospitalares - EMSERH, inscrita no CNPJ nº 
18.519.709/0001-63, com sede na Avenida Borborema, quadra 16, nº 
25, Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, doravante denominada 
ORGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE, neste ato repre-
sentada por seu titular, Marcos Antônio da Silva Grande, Presiden-
te da EMSERH, portador do CPF nº 746.418.162-04, considerando a 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008/2020 – CSL/EMSERH, para 
REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Ses-
são Pública realizada em  de 04 de março 2020, indica como vencedora a 
empresa, Astrazeneca do Brasil LTDA e a respectiva homologação às 
fls. 471 do Processo nº 220.992/2019-EMSERH. RESOLVE: Re-
gistrar os preços dos produtos propostos pela empresa Astrazeneca 
do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ: 60.318.797/0001-00, localizada 
na Rodovia Raposa Tavares Km 26,9 - Cotia - São Paulo, representa-
do pela Sra. Valmiria Maria Cardoso Domingues, portadora do RG: 
408838905 e do CPF: 338.094.228-60, nas quantidades estimadas, de 
acordo com a classificação por elas alcançada, por item, atendendo as 
condições previstas no instrumento convocatório e as constantes des-
ta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas esta-
belecidas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EM-
SERH, disponível em “www.emserh.ma.gov.br”, da Lei Estadual nº 
9.529, de 23 de novembro de 2011, da Lei Estadual n° 10.403 de 29 
de dezembro de 2015, do Decreto Estadual n° 31.553, 16 de março de 
2016 e do Decreto Estadual n° 33.358, de 19 de setembro de 2017, 
aplicando subsidiariamente a Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho 
de 2016 e Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e 
suas alterações. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. Pará-
grafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços 
para contratação de empresa para fornecimento de Medicamen-
tos Oncológicos Injetáveis necessários na assistência prestada 
pelo Hospital de Câncer do Maranhão Dr. Tarquínio Lopes Filho, 

unidade esta administrada pela EMSERH, conforme especifica-
ções e condições constantes nos Anexo I do Edital da LICITAÇÃO 
ELETRÔNICA Nº 008/2020 – CSL/EMSERH, que passa a fazer 
parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços 
apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos 
do Processo nº 220.992/2019-EMSERH. Parágrafo Segundo - Este 
instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades 
indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo a EM-
SERH promover as aquisições de acordo com as suas necessidades. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS. Parágrafo Único - A presente Ata terá validade 
de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação. CLÁUSU-
LA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumen-
to caberá à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EM-
SERH, através da Comissão Setorial de Licitação - CSL, nos seus 
aspectos operacionais, consoante o art. 2° do Decreto Estadual nº 
33.358, de 19 de setembro de 2017 e o Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da EMSERH disponível em “www.emserh.
ma.gov.br”. Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de 
Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por 
participantes de mesma natureza jurídica da Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares - EMSERH. CLÁUSULA QUARTA – DOS 
PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. Parágrafo 
Único - Os preços registrados, as especificações dos produtos, os 
quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e representante(s) le-
gal(is) das empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO 
da Ata de Registro de Preços. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL 
E PRAZO DE ENTREGA. Parágrafo Primeiro – A Contratada 
fica obrigada a fornecer os produtos no endereço indicado no Contra-
to e/ou Ordem de Fornecimento emitida pela EMSERH. Parágrafo 
Segundo – O prazo para o início do fornecimento será de acordo com 
a necessidade da EMSERH, contados a partir da assinatura do contra-
to ou do recebimento da “Ordem de Fornecimento”, conforme dis-
posto no Edital e seus anexos. CLÁUSULA SEXTA – DAS CON-
DIÇÕES DE ENTREGA. Parágrafo Único - A empresa detentora/
consignatária desta Ata de Registro de Preços poderá ser convocada a 
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firmar contratações, observadas as condições fixadas neste instru-
mento, no edital do certame e legislação pertinente. CLÁUSULA 
SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS. Os preços registrados 
manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira inicial deste instrumento. Parágrafo Primeiro - Os preços 
registrados que sofrerem revisão, não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado. Parágrafo Segundo - Caso o preço registra-
do seja superior à média dos preços de mercado, a EMSERH solici-
tará à(s) empresa(s) beneficiária(s), mediante correspondência, redu-
ção do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. 
CLAUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de 
registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qual-
quer órgão ou entidade da administração pública que não tenha parti-
cipado do certame, desde que tenha a mesma natureza jurídica da 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, mediante anuência 
da EMSERH. Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não 
participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata 
de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata 
para manifestação sobre a possibilidade de adesão. Parágrafo Se-
gundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de pre-
ços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 
ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudi-
que as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas 
com a EMSERH. Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contrata-
ções adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 
para a EMSERH, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quín-
tuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para a EMSERH, independente do número de órgãos não par-
ticipantes que aderirem. CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO 
ADICIONAL DE PREÇOS. Após o encerramento da etapa compe-
titiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta 
do licitante vencedor; Parágrafo Primeiro - Para registro adicional 
de preços dos demais licitantes, será exigida a análise da documenta-
ção de habilitação; Parágrafo Segundo - A apresentação de novas 
propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao lici-
tante vencedor; Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) 
colocado, serão registrados preços de outro fornecedor, desde que as 
ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; Parágrafo 
Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro tem por obje-
tivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado 
da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas no arts. 18, II, 
19, Decreto Estadual 31.553/2016, devendo ser registrados obede-
cendo à ordem prevista do art. 11, § 3º referido Decreto Estadual e o 
art. 154, § 2º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH. CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Parágrafo Primeiro - A pre-
sente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, 

pelo EMSERH, quando: a) Descumprir as condições da ata de regis-
tro de preços; b) Não formalizar contrato ou instrumento equivalente 
decorrente do registro de preços ou não retirar ou devolver devida-
mente assinado o instrumento contratual, o pedido de compra ou ins-
trumento equivalente no prazo estabelecido pela EMSERH, sem jus-
tificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na 
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; d) 
Sofrer sanção prevista nos artigos 209 e 210 do Regulamento Interno 
de Licitações e Contratos da EMSERH; e) For declarada inidônea 
pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelos municípios do 
Estado do Maranhão, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; f) O 
fornecedor der causa à rescisão de contrato decorrente do registro de 
preços; g) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial 
do contrato decorrente do registro de preços. Parágrafo Segundo – 
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) empresa(s) benefi-
ciária(s) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento 
que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua 
ciência. Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em 
dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação 
no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado 
o preço registrado a partir dela. Parágrafo Quarto – A solicitação do 
Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pela EMSERH, facultando-se à este, neste caso, a aplicação 
das penalidades cabíveis. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 
PUBLICAÇÃO. Parágrafo Único - A EMSERH fará publicar a pre-
sente Ata no Diário Oficial do Estado, após a sua assinatura, nos ter-
mos da Legislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Parágrafo Primeiro - Todas as 
alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro 
de Preços, conforme o caso. Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edi-
tal da LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008/2020 – CSL/EMSERH e 
seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata. Parágra-
fo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos mate-
riais caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. 
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, dispo-
nível em “www.emserh.ma.gov.br”, da Lei Estadual nº 9.529, de 
23 de novembro de 2011, da Lei Estadual n° 10.403 de 29 de de-
zembro de 2015, do Decreto Estadual n° 31.553, 16 de março de 
2016 e do Decreto Estadual n° 33.358, de 19 de setembro de 2017, 
aplicando subsidiariamente a Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho 
de 2016 e Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e 
suas alterações. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO. 
Fica eleito o foro da capital do Estado do Maranhão, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para diri-
mir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E por esta-
rem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na pre-
sença de duas testemunhas. São Luís (MA), 05 de junho de 2020. 
Marcos Antônio da Silva Grande-Presidente da EMSERH. Valmi-
ria Maria Cardoso Domingues - Astrazeneca do Brasil LTDA

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 008/2020 – CSL/EMSERH. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP. PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO Nº 220.992/2019 – EMSERH. ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REF.: ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 025/2020 – EMSERH. LICITAÇÃO ELETRÕNICA N.º 008/2020 – CSL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 220.992/2019 – EMSERH. VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES. Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 025/2020 
- EMSERH, celebrada entre a EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, e as Empresas que tiveram seus 
preços registrados, em face à realização da LICITAÇÃO ELETRONICA N° 008/2020 – CSL/EMSERH.OBJETO: Registro de Preços para 
fornecimento de Medicamentos Oncológicos Injetáveis necessários na assistência prestada pelo Hospital de Câncer do Maranhão Dr. Tarquí-
nio Lopes Filho, unidade esta administrada pela EMSERH.

QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
EMPRESA: Astrazeneca do Brasil LTDA
CNPJ n° 60.318.797/0001-00 Telefone/Fax: (11) 3737-4209
Endereço: Rodovia Raposa Tavares Km 26,9 - Cotia - São Paulo. E-mail: licitacoes@astrazeneca.com



24  SEXTA-FEIRA, 05 - JUNHO - 2020   D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO

N° DESCRIÇÃO UNID. QTD. EMPRESA VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL

01

ACETATO DE GOSSERRELINA 10,80MG.
(COTA PRINCIPAL DO ITEM 02)
Fabricante: Astrazeneca  
Registro: 1161800430046
Procedência: Reino Unido

SERINGA 300
Astrazeneca 

do Brasil 
LTDA

R$ 1.163,33 R$ 348.999,00

02

ACETATO DE GOSSERRELINA 10,80MG.
(COTA RESERVADA para MEI / ME / EPP, conforme art. 9° da 
Lei Estadual n° 10.403/2015)
Fabricante: Astrazeneca  
Registro: 1161800430046
Procedência: Reino Unido

SERINGA 100 Astrazeneca 
do Brasil 

LTDA

R$ 1.163,33 R$ 116.333,00

VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 465.332,00

São Luís (MA), 05 de junho de 2020. Marcos Antônio da Silva Grande-Presidente da EMSERH. Valmiria Maria Cardoso Domingues - 
Astrazeneca do Brasil LTDA

AIMAR – AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S.A. 
CNPJ/MF: 07.636.897/0001-93

NIRE 213.000.014-92. 

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRA-
ORDINÁRIA REALIZADAS EM 04 DE MAIO DE 2020, NA 
FORMA DE SUMÁRIO. 1. DATA, HORA E LOCAL. Em 04 de 
maio de 2020, às 9h00min, na sede social da Companhia, situada na 
Rua Tamandaré nº 1.052, Bairro Jardim São Luis, CEP 65913-030 na 
Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 2. QUORUM. Acionistas 
representes na totalidade do capital votante da Companhia conforme 
assinatura constantes do “Livro de Registro de Presença”. 3. PUBLI-
CAÇÕES: a) Aviso aos acionistas publicado nos Jornais: “O Pro-
gresso”, edições de 27/03/2020, 28/03/2020, 29/03/2020, e “Diário 
Oficial do Estado do Maranhão – DOE”, edições de 27/03/2020, 
30/03/2020, 31/03/2020; b) Convocação das Assembleias Gerais 
publicado nos Jornais: “O Progresso”, edições de 23/04/2020, 
24/04/2020 e 25/04/2020, e “Diário Oficial do Estado do Mara-
nhão – DOE”, edições de 23/04/2020 e 24/04/2020 e 27/04/2020; 
c) Demonstrações Contábeis do exercício 2019 publicadas nos 
jornais: “O Progresso”, edição de 27/04/2020 e no “Diário Oficial 
do Estado do Maranhão – DOE”, edição de 27/04/2020. 4. MESA 
DIRIGENTE: a) Presidente: Antonio Celso Izar; b) Secretária: 
Marizeth Campos Guimarães Moura; c) Advogado: Gustavo César 
Pretzel (OAB/RS 57.252). 5. ATA. A ata da Assembleia é lavrada sob 
a forma de sumário, consoante faculta o art. 130 da Lei nº 6.404/76 
e alterações posteriores. ORDINARIAMENTE:  6. ORDEM DO 
DIA: a) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração 
e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019 acompanhados do parecer dos auditores 
independentes; b) Fixação da remuneração para Administração; c) 
Destituição dos Membros da Diretoria; d) Eleição dos Membros da 
Diretoria; e) Dissolução do Conselho Fiscal. 7. DELIBERAÇÕES. 
Aprovação por unanimidade de votos dos senhores Acionistas com 
abstenção dos legalmente impedidos as seguintes matérias: a) Apro-
vou o Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, 
acompanhados do parecer dos auditores independentes e parecer do 
conselho fiscal; b) Fixou a remuneração para a Diretoria no valor 
anual de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser dis-
tribuído entre os membros; c) Destituiu os membros da Diretoria 
com mandando a se encerrar em 30/06/2020 e ato contínuo elegeu os 
membros da DIRETORIA adiante relacionados e qualificados. Para 
compor a Diretoria foram eleitos para exercerem um mandato de 3 
(três) anos para o cargo de Diretor Presidente: ANTONIO CEL-
SO IZAR, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro agrôno-
mo, natural da Cidade de Bocaína, Estado de São Paulo, nascido em 
30/03/1944, portador da Carteira de Identidade RG nº. 6.281.947-1 

SSP-SP, expedida em 06/01/2010 e do CPF (MF) nº. 402.940.728-
53, residente e domiciliado na Cidade de Imperatriz, Estado do Ma-
ranhão, na Rua Tamandaré, nº. 1052, bairro Jardim São Luís, CEP 
65.913-030 e para o cargo de Diretora Executiva: MARIZETH 
CAMPOS GUIMARÃES MOURA, brasileira, casada em regime 
de comunhão parcial de bens, contadora, natural de Planaltina, Estado 
de Goiás, nascida em 13/04/1959, portadora da Carteira de Identi-
dade RG nº 1.098.783 SSP-GO (2º via), expedida em 27/07/1999, 
e do CPF (MF) nº 197.857.801-63, residente e domiciliada na Ci-
dade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua Senador Millet, nº 
446, Apto. 201, bloco D, Condomínio Residencial Sunset Boulevard, 
bairro Maranhão Novo, CEP 65.903-200; d) Dissolução do Conselho 
Fiscal existente, passando o mesmo a partir desta Assembleia a fun-
cionar de forma não permanente, conforme previsto no Art. 161 e se-
guintes da Lei das Sociedades Anônimas. 7.1. Declaração: Os eleitos 
declararam não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos 
em Lei que os impeçam de exercer os cargos para os quais foram re-
eleitos ou eleitos. EXTRAORDINARIAMENTE: 8. ORDEM DO 
DIA: a) Reforma do estatuto social da Companhia nos termos do 
art. 135 da LSA, em especial: i) revisão da proibição estatutária da 
conversão das ações ordinárias em preferenciais, e estas naquelas; ii) 
conversão das ações preferenciais em ordinárias; iii) funcionamento 
do Conselho Fiscal; e iv) redução do percentual mínimo dos divi-
dendos obrigatórios; b) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia; c) Avaliar e deliberar sobre o registro patrimo-
nial resultante dos laudos de avaliação dos ativos, em conformidade 
com os CPC-01; CPC-27; CPC-29; d) Outros assuntos de interesse 
social  9. DELIBERAÇÕES: Aprovação por unanimidade de votos 
dos senhores Acionistas com abstenção dos legalmente impedidos as 
seguintes matérias: a) Considerando as orientações do Novo Merca-
do e as melhores práticas de governança corporativa, os acionistas 
aprovam a exclusão da redação do Artigo 5º, § 3º, do Estatuto Social, 
afastando a proibição de conversão de ações preferenciais em ações 
ordinárias, e estas naquelas; b) Ato contínuo, deliberam os acionis-
tas pela conversão de todas as ações preferenciais da sociedade em 
ações ordinárias, razão pela qual a companhia terá seu capital social 
dividido em 508.544.000 (quinhentas e oito milhões e quinhentas e 
quarenta e quatro mil) ações ordinárias. Pelo exposto, os acionistas 
aprovam a modificação da redação do Artigo 5º, caput, e a exclusão 
dos §§ 1º e 6º do mesmo Artigo, do § 1º do Artigo 7º, das alíneas “a” 
e “b” do § 2º do Artigo 20º e da alínea “a” do § 3º do Artigo 20º, todos 
do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte nova reda-
ção: Artigo 5º. - O Capital Social é de R$ 51.375.761,00 (cinquenta e 
um milhões, trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e sessenta um 
reais), dividido em 508.544.000 (quinhentas e oito milhões, quinhen-
tas e quarenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal. (...); c) Em razão do disposto no item 7.3 acima, os acionis-
tas resolvem consolidar a composição acionária da companhia que, 
na presente data e após as alterações referidas, é assim representada:


