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Quinta-feira, 7 de outubro de 2021

GERDAU AÇOS LONGOS S.A.

CNPJ nº 07.358.761/0001-69 - NIRE 33300275819
ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NA SEDE SOCIAL
NO RIO DE JANEIRO-RJ, NA AV. JOÃO XXIII, 6.777, SANTA CRUZ,
ÀS 09h00min, DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021.
Certidão de arquivamento: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
Certifico o arquivamento em 29/09/2021 sob o número 00004509844.
Protocolo: 00-2021/225813-3. Data do protocolo: 24/09/2021. Bernardo
F.S. Berwanger. Secretário Geral.

ENAUTA ENERGIA S.A.
CNPJ Nº 11.253.257/0001-71 - NIRE Nº 33.3.00.29159-8
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/09/21
1. Data, Hora e Local: Aos 29/09/21, às 11h, na sede social da Enauta Energia S.A.
(“Cia.”), localizada na Av. Almirante Barroso, 52, 11º andar, Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme o disposto no §4º do Art.
124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404/76”), em virtude da presença da
Enauta Participações S.A. (“Acionista Controladora”), detentora de 100% do capital
social da Cia. 3. Mesa: Presidente, Sr. Décio Fabricio Oddone da Costa, que convidou a Sra. Claudia Hesse, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
aprovação da reforma do § único do Art. 13º do Estatuto Social e respectiva consolidação. 5. Deliberações Aprovadas: A Acionista Controladora aprovou que a ata
desta Assembleia fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos da Lei 6.404/76.
Passando ao item constante da ordem do dia, a Acionista Controladora deliberou
pela aprovação da reforma do § único do Art. 13º do Estatuto Social da Cia., visando
excluir limitação de validade das procurações outorgadas pela Cia., e respectiva
consolidação do Estatuto, nos termos do Anexo I à presente ata. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a AGE, da qual
lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, segue assinada pela única acionista
da Cia., bem como pela Presidente e pela Secretária. Claudia Hesse - Secretária.
Jucerja em 05/10/21 sob o nº 4528790. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

Prestador de
Serviço Autorizado

DATA 1º LEILÃO 18/10/21 ÀS 11H - DATA 2º LEILÃO 26/10/21 ÀS 11H
Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086, com escritório à Praça dos Omaguás, 98, Pinheiros, em São Paulo/SP,
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular firmado em 29/11/2012, no qual figuram
como fiduciantes Rubens Freire Mendes, representante de vendas, identidade DETRAN/RJ 04047855-4, CPF/MF nº 446.109.207-00, e sua mulher Rosany Pinto
Dias Mendes, do lar, identidade DETRAN/RJ 04647080-3, CPF/MF nº 546.350.807-06, brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da Lei
6515/77, residentes em Duque de Caxias/RJ, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia
18 de outubro de 2021, às 11h00, no endereço do leiloeiro, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 516.662,40 (quinhentos e dezesseis
mil, seiscentos e sessenta e dois reais, e quarenta centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, no Rio de
Janeiro/RJ, Bairro Praça Seca, constituído pelo Ap. 504, do Bloco 01, situado na Rua Barão, nº 450, com direito a 1 vaga de garagem coberta ou descoberta, situada
indistintamente, no pav. de acesso ou pav. de garagem elevado dos blocos 1 e 2. Imóvel objeto da matrícula nº 376810 do 9º Cartório de Registro de Imóveis
de Rio de Janeiro. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde
já designado o dia 26 de outubro de 2021, às 11h00, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 258.331,20
(duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e vinte centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.leilaovip.
com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na
forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem
concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos
e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O envio
de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.leilaovip.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line deverão se cadastrar no site www.leilaovip.com.br, e se habilitar acessando a
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse
prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá
prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência
pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor
do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida
em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO
DE PA DA CAIXA EM NOVA IGUAÇU, RJ

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº TRF2-EOF-2021/0117. Objeto: Aquisição de quinze (15) mesas de reunião
redondas, com fornecimento e instalação, através do Sistema de Registro de Preços. Total de
itens licitados: 1. Edital: 07/10/2021, de 08h00 as 17h00. Endereço: Rua Acre, nº 80, sala 1004,
Centro - Rio de Janeiro/RJ, ou nos sites www.comprasnet.gov.br e www.trf2.jus.br. Entrega
das propostas a partir de 07/10/2021, no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
propostas: 21/10/2021, às 11h00, no site www.comprasnet.gov.br.
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2021.
Francisco Luís Duarte
Pregoeiro

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto localizado
em todo o centro do município de Nova Iguaçu-RJ, preferencialmente no perímetro formado
pelas ruas Floresta Miranda, Coronel Bernardino de Melo, Augusto Paris e Humberto Gentil
Baroni/Avenida Dr. Mario Guimarães, podendo incluir as suas ruas transversais dentro do
perímetro indicado. O imóvel deverá possuir documentação regularizada junto aos Órgãos
Públicos, ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, possuir área mínima de 150m² e
máxima de 200m², com pé direito mínimo de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com
vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento, conforme
exigências da Prefeitura local. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação
de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo
do imóvel, área construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinada; 2)
Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta
baixa com área (se houver). Os documentos digitalizados devem ser enviados para o e-mail
ceogi04@caixa.gov.br e os documentos originais entregues no endereço: Rua das Marrecas,
nº 20 – 12º Andar – Torre 3 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.031-120, ou em qualquer
Agência da CAIXA, e destinado à CEOGI04 aos cuidados de Luciano ou Janice. Esclarecemos
que a pesquisa de mercado ﬁcará aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se
torne público o seu encerramento.

11,1 MILHÕES DE EMPRESÁRIOS,
DIRETORES OU C-LEVELS
CONECTADOS COM A SUA EMPRESA
Reforce sua transparência e credibilidade divulgando as
demonstrações financeiras do ano nos veículos mais confiáveis
e de maior cobertura no segmento econômico.

MUITO MAIS VISIBILIDADE
PARA A SUA EMPRESA
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