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Art. 5º, da Resolução Plenária nº 01, de 07.02.2017, constituindo-se 
a referida resolução em Atos do Vocalato aprovados na Junta 
Comercial do Estado de Goiás, segundo atribuições conferidas no 
Art. 21, do Decreto nº 1.800, de 30.01.1996; encontrando-se a 
Resolução Plenária nº 01, de 07.02.2017, foco da disposição relativa 
aos procedimentos de registro e arquivamento digital de atos 
mercantis, alocada no portal dessa entidade de Registros Mercantis, 
no campo “Orientações e Modelos”, a partir do link “Atos Decisórios”, 
e, sequencialmente, nos link’s “Atos do Vocalato”, e “Resoluções”. 
Finalizando, no Item 5, os acionistas, em complementação às 
deliberações das Assembleias facultaram a publicação desta ata, 
omitidas as assinaturas dos acionistas e sob a forma de extrato, 
omitidas as assinaturas dos acionistas (Art. 130, § 2º, Lei nº 6.404, 
de 15.12.1976), bem como constataram, autorizaram e determinaram 
a adoção das seguintes providências: I. os atos integrantes desse 
evento societário, independente da ordem de apresentação nesta 
ata, observada a relevância, devem ser apresentados na Junta 
Comercial do Estado de Goiás, alocados no interior de “Capa 
Requerimento”, na seguinte sequência: 1º. Ata da Assembleia; 2º. 
Proposta da Administração, de 30 de março de 2020; 3º. Parecer do 
Conselho Fiscal, de 26.03.2020, relativo às Demonstrações 
Financeiras, de 31.12.2019; 4º. vias originais do Diário Oficial do 
Estado de Goiás e do jornal O Hoje, de 30.03.2020, 31.03.2020 e 
1º.04.2020, contendo Edital de Convocação, de 30.03.2020; 5º. vias 
originais do Diário Oficial do Estado de Goiás e do jornal O Hoje, de 
30.03.2020, 31.03.2020 e 1º.04.2020, contendo Aviso aos 
Acionistas, de 30.03.2020; 6º. vias originais do Diário Oficial do 
Estado de Goiás e do jornal O Hoje, de 17.04.2020, contendo as 
Demonstrações Financeiras Anuais, de 31.12.2019; e 7º. 
comprovante de Pagamento de taxa pelo Documento de Arrecadação 
Estadual - DARE; II. arquivamento e registro da ata da Assembleia, 
na Junta Comercial do Estado de Goiás, acompanhada dos 
documentos listados no Inciso I; III. transmissão da ata da 
Assembleia, acompanhada, em um único arquivo, ou, caso seja a 
situação, do respectivo extrato, para a Comissão de Valores 
Mobiliários e para a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, pelo sistema 
Empresas.Net, na Categoria “Assembleia”, Tipo “AGO/E” e Espécie 
“Ata”; IV. inserção desta ata, acompanhada, em um único arquivo, 
ou, caso seja a situação, do pertinente extrato, no portal da Celgpar, 
em atendimento ao Art. 13, § 2º, da Instrução nº 480, de 07.12.2009; 
V. publicação integral desta ata, no Diário Oficial do Estado de Goiás 
(Art. 289, caput, primeira parte, e § 3º); e VI. publicação integral 
desta ata, ou do respectivo extrato, no jornal editado na localidade 
da sede da Celgpar (Art. 289, caput, segunda parte, e § 3º). Ainda, o 
Conselheiro de Administração, Lener Silva Jayme, na Presidência 
da Mesa, haja vista o exame de todos os assuntos constantes da 
Ordem do Dia, e, consequentemente, observada a inexistência de 
outras matérias para discussão e deliberação, declarou encerrados 
estes eventos societários e, concomitantemente, transmitiu os agra-
decimentos pela participação de todos. 7. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a 
presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim, 
Secretário, pelo Presidente da Mesa; e pelos acionistas: Governo de 
Goiás, representado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento 
e Inovação, Adriano da Rocha Lima; e o acionista Gilmar José de 
Morais; observados os termos do Art. 130, caput, Lei nº 6.404, de 
15.12.1976. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, e segue 
assinada pelo Presidente e pelo Secretário, a ser registrada na 
Junta Comercial do Estado de Goiás. Declaração: A Ata original foi 
lavrada em livro próprio e arquivada na Junta Comercial do Estado 
de Goiás, sob o nº 20200488660, em 26.05.2020, Paula Nunes Lobo 
Veloso Rossi - Secretária-Geral.
NOTA: A Ata da 14ª Assembleia Geral Ordinária e 51ª Assembleia 
Geral Extraordinária e o respectivo Extrato de Ata desses eventos 
societários encontram-se publicados, em 02.06.2020, respectiva-
mente, no órgão oficial (Diário Oficial do Estado de Goiás) e no jornal 
editado na localidade em que se encontra a Celgpar (O Hoje); e, 
concomitantemente, estão depositados nos portais da Comissão de 
Valores Mobiliários e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, mediante 
emprego do Sistema Empresas Net, na Categoria “Assembleia”, 
Tipo “AGE” e Espécie “Ata”. A Ata da 14ª Assembleia Geral Ordinária 
e 51ª Assembleia Geral Extraordinária, ainda, está alocada no sítio 
da Celgpar (http://ricelgpar.celggt.com/).
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Protocolo 181701

Centrais de Abastecimento de Goiás S/A – 
CEASA

<#ABC#182508#23#216588>

AVISO DE LICITAÇÕES

A CEASA - Centrais de Abastecimento de Goiás S.A. 
torna público realização do procedimento licitatório n° 
002/2020-Lei Federal n° 13.303/2016 na forma a seguir 
descrita:

Modalidade Lei Federal n° 13.303/2016
Critério de 
julgamento

Menor Preço

Processo 202000057000739
Fundamento Lei Federal nº 13.303/2016
Objeto Contratação de empresa especializada para 

execução de obras e serviços visando a 
execução do projeto de drenagem pluvial da 
CEASA - GO

Data de 
abertura

25/06/2020 às 14h30min

Valor 
estimado R$

Sigiloso (Art. 34, Lei Federal 13.303/2016)

Modo de 
disputa

Aberto (Art. 52, §1º, Lei Federal 13.303/2016)

Informações gerais
Local de 
abertura

Auditório da CEASA-GO, Km 5,5, Rodovia BR 
153, Goiânia, Goiás 

Aquisição do 
edital

Comissão Permanente de Licitações,  
Administração da CEASA/GO, Km 5,5, Rodovia 
BR 153, Goiânia, Goiás ou  site: www.ceasa.
go.gov.br

Observações Informações, procedimentos e requisitos do 
presente certame encontram-se nos respectivos 
editais e anexos.

Goiânia, 1 de junho de 2020
Kleber Guedes Medrado

Presidente -  CPL
<#ABC#182508#23#216588/>

Protocolo 182508

SANEAGO
<#ABC#182339#23#216390>

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO
CNPJ n° 01.616.929/0001-02

NIRE 52.3.0000210-9                   
COMPANHIA ABERTA

REGISTRO CVM nº 1918-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da Saneamento de Goiás S.A 
- Saneago (“Companhia”), com fundamento no artigo 132 da Lei nº 
6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, alterada pela Lei nº 10.303, 
de 31 de outubro de 2001, e nos termos do artigo 26 do Estatuto 
Social, convoca os senhores acionistas a participar da Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 16 de 
junho de 2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida 
Fued José Sebba, nº 1.245, Setor Jardim Goiás, em Goiânia, Estado 
de Goiás, para tratar das seguintes ordens do dia:

I.     Deliberar sobre a data para pagamento dos dividendos 
aprovados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
(“AGOE/2020”), de 29 de abril de 2020;
II.    Ratificar a recondução de membro do Conselho Fiscal;

Ficam cientes os Senhores Acionistas que os documentos 
pertinentes à matéria a ser apreciada na Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, conforme ordem do dia, estarão à disposição 
na página de Relações com Investidores da Companhia (https://
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