
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO EAMAZÔNIA - ENERGIA 
SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO. 
CNPJ: 15.691.624/0001-70 
 

 

Aos dois (02) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, o Conselho de Administração 

do eAmazônia - Energia Sustentável e Inovação finalizou a votação sobre a aprovação da 

Contratação de empresa para realizar as obras de adequação do pavimento Térreo do Bloco D3 

no Projeto intitulado “Estruturação do Núcleo de Excelência em Iluminação Pública da 

Amazônia (Neipa)”, sendo que as deliberações a respeito do tema apresentado iniciaram-se no 

dia 25/11/2021, atendendo a pedido, via e-mail, do Presidente deste Conselho, com o 

encaminhamento da Nota Técnica NT_Ceeac nº 34/2021 e Parecer Jurídico. Por recomendação 

do conselheiro Alexandre Ricardo Hid, serão inseridas nesta documentação, para fins de 

registro, imagens da atual condição física do Bloco D3. O conselheiro Assurbanipal Barbary de 

Mesquita recomendou que sejam adotadas providências para que se evitem a necessidade de 

assinatura de aditivos ao contrato que será celebrado com a empresa responsável pela 

realização da obra. Foram favoráveis à contratação da empresa Realize Empreendimentos LTDA 

para execução das obras de adequação do pavimento Térreo do Bloco D3, no valor de R$ 

R$303.627,67 (trezentos e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) 

os conselheiros:  Rodrigo Regis de Almeida Galvão, Ricardo André Marques, Adriano Sales 

Santos, Moacyr Pereira dos Santos, Alexandre Ricardo Hid, Raul Balbi Sollero e Assurbanipal 

Barbary de Mesquita. Dessa forma, ficou aprovada, por unanimidade, a contratação, ficando 

os votos expressos pelos conselheiros apensos à presente Ata, que foi lavrada pelo Presidente 

do Conselho de Administração do eAmazônia - Energia Sustentável e Inovação. 

 

Rio Branco – Acre, 02 de dezembro de 2021. 

 

______________________________________ 

Ricardo André Marques  

Presidente do Conselho de Administração do eAmazônia 
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