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Concorrência Pública n.º 025/2017
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Alienar Bens Móveis 
e Imóveis – GILIE/BE, torna pública a anulação, por interesse da Administração, do seguinte 
item da Concorrência Pública n.º 025/2017: item: 39. Permanecem inalteradas as demais 
disposições previstas no Edital de Condições Básicas.

Gerente de Filial da GILIE/BE

AVISO DE ANULAÇÃO DE ITEM

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

CNPJ/MF nº 13.574.672/0001-52 - NIRE 15300019672
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2016

Data, horário e local: aos 11 dias do mês de agosto de 2016, às 08 horas, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020. Mesa:
René Pinto da Silva - Presidente, e Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro - Secretária. Convocação e
presença: dispensada, tendo em vista a presença da única acionista, conforme o disposto no artigo 
124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). A 
acionista considera sanada a falta de publicação dos anúncios previstos no artigo 133 da Lei das S.A.,
nos termos do parágrafo 4º de referido dispositivo legal, com o que se cumpriram as formalidades
para a realização desta Assembleia. Ordem do dia: deliberar sobre a eleição do Sr. Rogerio da Silva
Lima para o cargo de Diretor sem designação especíg ç p  ca. Deliberação tomada por unanimidade: o
acionista, após análise e discussão da matéria proposta, deliberou, por unanimidade e sem qualquer 
restrição, por eleger para compor a Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor sem designaçãog ç
especíp  ca o Sr. Rogerio da Silva Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº 17.989.091-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.493.438-48, residente e domici-
liado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gilberto Sabino, nº 215,
7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020. O membro da Diretoria ora eleito declara ter conhecimento das 
disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”) e da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, e, consequentemente, não estar incurso
em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, ter reputação 
ilibada e não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, não 
tendo interesses con itantes com o da Companhia, bem como declara, para os devidos  ns, sob as
penas da lei, não se encontra impedido de exercer a administração da Companhia por força de lei
especial, não estar condenado ou se encontra sob o efeito de condenação a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema  nanceiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade. Declara ainda, não terem sido condenados a pena de suspensão ou inabilitação tempo-
rária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários. Assim sendo, o membro da Diretoria ora eleito,
após o cumprimento das formalidades legais, foi investido imediatamente em seu cargo, mediante a
assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reuniões da Diretoria, nos termos
do Artigo 149 da Lei das S.A., com mandato de 2 (dois) anos a contar da data desta Assembleia
Geral Extraordinária. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários
para a implementação da deliberação ora aprovada. Encerramento e lavratura da ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das
S.A., a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Presidente:
René Pinto da Silva; Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Acionista: Hidrovias do Brasil -
Holding Norte S.A., p. René Pinto da Silva e Mauro Pini França. A presente ata é cópia el da lavrada 
em livro próprio. São Paulo, 11 de agosto de 2016. Mesa: René Pinto da Silva - Presidente; Teresa 
Cristina Meyer Pires Faleiro - Secretária. Acionista: Hidrovias do Brasil - Holding Norte S.A. René 
Pinto da Silva - Diretor; Mauro Pini França - Diretor. JUCEPA Protocolo nº 16/706178-0 de 23/09/16,
Arquivamento nº 20000491239 de 03/10/16. Marcelo Cebolão - Secretário-Geral.
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