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Medalliance Net Ltda.
CNPJ/ME nº 04.860.636/0001-64 - NIRE 31.2.11420226

Ata de Reunião de Sócios realizada em 31/07/2021
Data, Horário e Local: 31/07/2021, às 8h, na sede social da Sociedade, situada em Belo Horizonte/MG, na Rua Bahia, nº 1032, 4º andar, 
Centro, CEP 30160-011. Convocação: A convocação foi dispensada dada a presença dos sócios representando a totalidade do capital social. 
Mesa: Sra. Renata Amaral Soares Pirondini Aranha, Presidente e Sra. Ieda Batista de Oliveira Mertz, Secretária. Presença: (a) Optum 
Health & Technology Serviços do Brasil Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, unidade 
comercial 2302, Parte B, Torre B, EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, CNPJ/ME nº 18.522.213/0001-49, com seu Contrato Social 
devidamente arquivado na JUCESP sob NIRE 35.2.27702092 e última alteração contratual arquivada nº 055.056/21-0, em 10/02/2021, neste 
ato representada por sua representante legal, a Sra. Renata Amaral Soares Pirondini Aranha, brasileira, casada, administradora de empre-
sas, RG nº 27.758.832 SSP/SP, CPF/ME nº 275.202.418-58, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Arquiteto Olavo Redig de 
Campos, nº 105, unidade comercial 2302, Parte B, Torre B, EZ Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904 (“OHT” ou “Incorporadora”); (b) 
UHG Brasil Participações S.A., com sede em São Paulo/SP, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 8º andar, Torre B, EZ Towers, 
Vila São Francisco, CEP 04711-904, CNPJ/ME nº 16.587.126/0001-44, com seu Estatuto Social registrado na JUCESP sob NIRE 
35.3.00446135, e última alteração arquivada nº 545.169/20-3, em 22/12/2020, neste ato representada por sua procuradora, a Sra. Renata 
Amaral Soares Pirondini Aranha, acima qualificada (“UHG”); e, ainda, (c) o Sr. José Francisco Santos Quintanilha, brasileiro, casado, 
contador, CRC nº 1 SP 127.795/0-8, RG nº 6.059.010-5 SSP/SP, CPF/ME nº 875.131.458-49, com endereço comercial em São Paulo/SP, na 
Rua General Vitorino Monteiro, nº 83, Vila Romana, CEP 05053-060, representante da J.F.S.Q. Assessoria Contábil S/S, CRC-SP nº 2 SP 
021908/0-0, com sede em São Paulo/SP, na Rua General Vitorino Monteiro, nº 83, Vila Romana, CEP 05053-060, CNPJ/ME nº 
04.516.541/0001-28 (“Empresa Especializada”). Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e deliberar a respeito do Protocolo de Incorporação e 
Justificação celebrado em 28/07/2021 entre as administrações da Sociedade, da Incorporadora e da Imed Star - Serviços de Desempenho 
Organizacional Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, unidade comercial 2302, Parte B, EZ 
Towers, Vila São Francisco, CEP 04711-904, CNPJ/ME nº 07.319.857/0001-18, com seu Contrato Social devidamente arquivado na JUCESP 
sob NIRE 35.2.27931822, e última alteração contratual arquivada nº 372.561/20-2, em 22/09/2020 (“IMED”), que passa a integrar esta ata 
como Anexo I (“Protocolo”); (ii) ratificar a escolha da Empresa Especializada para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Sociedade 
e elaborar o laudo de avaliação; (iii) deliberar acerca do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Sociedade (“Laudo de Avaliação”), que 
passa a integrar esta ata como Anexo II; (iv) tendo em vista que o valor patrimonial das quotas da Sociedade, apurado em balanço patrimo-
nial levantado em 30/06/2021 (“Balanço Base”), é inferior ao valor nominal das quotas de emissão da Incorporadora, aprovar a retirada da 
sócia UHG da Sociedade mediante o pagamento, em moeda corrente nacional, do valor patrimonial da única quota de emissão da Sociedade 
de sua titularidade, nos termos do Protocolo; (v) aprovar a operação de incorporação da Sociedade pela Incorporadora, nos termos do Pro-
tocolo (“Incorporação”); (vi) nomear o representante da Sociedade para comparecer à Reunião de Sócios da Incorporadora, convocada para 
deliberar acerca da Incorporação; e (vii) se aprovadas as deliberações acima, autorizar os administradores a praticarem todos os atos neces-
sários à implementação das deliberações aprovadas. Deliberação: (i) foi aprovado, em seu inteiro teor e sem quaisquer ressalvas, o Proto-
colo; (ii) foi ratificada a nomeação da Empresa Especializada para a elaboração do Laudo de Avaliação; (iii) tendo sido previamente consul-
tada pela administração da Sociedade, a Empresa Especializada se antecipou nos estudos e na elaboração do Laudo de Avaliação, o qual foi 
apresentado aos presentes e aprovado em sua íntegra, sem qualquer ressalva, oposição ou restrição, incluindo o valor de R$ 10.000,00 para 
o patrimônio líquido da Sociedade; (iv) foi aprovada a saída da sócia UHG da Sociedade mediante o pagamento, em moeda corrente nacional, 
do valor patrimonial da única quota de emissão da Sociedade de sua titularidade, nos termos do Protocolo; (v) tendo em vista as deliberações 
acima, foi aprovada a Incorporação, nos termos do Protocolo; (vi) foram autorizados os administradores a representar a Sociedade na Reu-
nião de Sócios da Incorporadora, a ser realizada nesta data, convocada para deliberar acerca da Incorporação; e (vii) foram os administrado-
res Sociedade autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, bem como 
foram os administradores autorizados a adotar todos os atos complementares para formalizar a extinção da Sociedade, com amplos e gerais 
poderes para proceder a todos os registros, arquivamentos, atualizações, transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem neces-
sários, conforme as deliberações deste instrumento, junto a órgãos governamentais e a terceiros em geral. Encerramento e Lavratura: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi por todos 
os presentes assinada. São Paulo, 31/07/2021. Mesa: Renata Amaral Soares Pirondini Aranha - Presidente; Ieda Batista de Oliveira 
Mertz - Secretária. Sócias: Optum Health & Technology Serviços do Brasil Ltda. P. Nome: Renata Amaral Soares Pirondini Aranha - 
Cargo: Diretora; UHG Brasil Participações S.A. Pp. Renata Amaral Soares Pirondini Aranha - Procuradora. Empresa Especializada: 
J.F.S.Q. Assessoria Contábil S/S - José Francisco Santos Quintanilha - Sócio.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Sergio Antonio Rodrigues, CPF nº 046.331.228-78, DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à 
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer o cargo de Conselheiro de Administração do 
Banco Triângulo S.A. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma 
especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público 
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo 
respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF

Gerência Técnica de Belo Horizonte - MG
Av. Álvares Cabral, 1.605 - 3º andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG - CEP: 30170-008

Callink Serviços de Call Center Ltda comunica o funcionário PAULO RICHARD MARIANO 
VALENTIM (CTPS 000030595/série 268 SP) que, considerando sua ausência injustificada do 
trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, o mesmo está dispensado, 
a partir da presente data, 04/10/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e 
“I” CLT.  Fica o funcionário comunicado que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto 
rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como 
deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais 
relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodon-
to, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica o funcionário 
comunicado que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH 14/10/2021 às 14:00 
no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771. 

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 120/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço"
Global - Estimado. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso
de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 120/2021, na
modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço" Global - Estimado, dia 28 de outubro de
2021 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400,
Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação de empresa para fornecimento de 554.500
(quinhentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos) unidades de pães de 50 gramas tipo francês com
margarina a serem servidos a todos os servidores do DMAE, no café da manhã e lanche da tarde,
durante o ano de 2022, com entrega em locais certos e determinados e em condições específicas, em
atendimento a Diretoria Administrativa, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço
eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 08:00 às 16:00 horas. Uberlândia
(MG), 13 de outubro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.
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 � DA REDAÇÃO

Depois de mais de um 
ano e meio de atividades 
de iniciação esportiva e 

qualidade de vida interrompi-
das por causa da pandemia da 
Covid-19, a Fundação Uberlan-
dense do Turismo, Esporte e 

Lazer (Futel) retomará, a partir 
da próxima segunda-feira (18), 
as aulas de todas as modalida-
des oferecidas gratuitamente à 
população. A partir desta mes-
ma data, todos os poliesporti-
vos também serão reabertos 
à comunidade para a prática 
de atividades físicas, como 

caminhada e exercícios nas 
academias ao ar livre. Além 
disso, a Futel oferecerá mais 
uma modalidade de iniciação 
esportiva:  a capoeira.

Segundo o diretor geral da 
Futel, Edson Zanatta, o retorno 
das atividades ocorre devido ao 
avanço  da vacinação contra 

a Covid-19 em Uberlândia. 
“Manteremos as normas de 
biossegurança, como aferição 
de temperatura e uso obrigató-
rio de máscara nas atividades 
(com exceção das aquáticas) 
e nos poliesportivos”, afirmou.

Nesse primeiro momento, 
os alunos que se matricularam 

Futel retoma atividades
de iniciação esportiva
 | ALÉM DAS MODALIDADES JÁ OFERECIDAS, A FUNDAÇÃO DISPONIBILIZARÁ AULAS DE CAPOEIRA 

RETORNO
PMU/DIVULGAÇÃO

Atividades estavam 
suspensas há mais de um 
ano por causa da pandemia
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