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CNPJ/MF 29.434.111/0001-98 - NIRE 31.300.119.548

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Em 07/07/2021, às 10h, na sede social da Argovias Administração e Participações S.A. 
(“Companhia”) localizada na Rua Jaime Ribeiro da Luz, 971, sala 32, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 
38408-188. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas 
no Livro de Presença. Mesa: Presidente: Marcelo Lucon, Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
(i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 45.000.000,00, mediante a subscrição e integralização da 
totalidade das ações pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”) (“Aumento de Capital”); e (ii) a 
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em função do Aumento de Capital. Deliberações: 
Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou: (i): 
o Aumento de Capital, mediante a emissão 45.000.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
com preço de emissão de R$ 1,00 por ação de emissão do capital social, aumento este que foi totalmente subscrito e 
integralizado nesta data pela acionista ECS, à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição 
(“Anexo I”). Com o Aumento de Capital aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 572.249.730,00, 
representado por 572.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 617.249.730,00, 
representado por 617.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (ii): a alteração do caput do artigo 
5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social subscrito e 
integralizado é de R$ 617.249.730,00, representado por 617.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal”. Os acionistas autorizaram os diretores a tomarem todas as providências necessárias para formalizar as 
deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 07/07/2021. Acionista: 
Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcello Guidotti e Marcelo Lucon). Mesa: Marcelo Lucon - Presidente, 
Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 8890437 em 
09/11/2021. Protocolo 217697682 - 08/11/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Associação do Condomínio Morada do Sol

O Presidente da Diretoria Executiva da Associação do Condomínio Morada do Sol, nos termos do 
Artigo 21, Inciso II do Estatuto, convoca todos os seus sócios proprietários, que se encontra em dia 
com o cumprimento de suas obrigações legais, perante esta Associação, para comparecerem à 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que acontecerá no dia 28 de Novembro de 2021 (Domingo), em 
sua sede social, situada à Av. Das Palmeiras, 1555.
A Assembléia Geral Ordinária instalar-se-á às 08h30min, em primeira convocação, com a presença de 
metade mais um do total de seus sócios e às 09h, em segunda convocação, com qualquer número de 
seus sócios-proprietários.
Pauta: 
 01.APRECIAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
01/01/2021 À 31/10/2021.
 02.APROVAR O ORÇAMENTO PRÉVIO DAS RECEITAS E DOS GASTOS PARA O 
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022.
 03.DELIBERAR SOBRE O VALOR DA TAXA DE CONDOMÍNIO A PARTIR DE 
01/01/2022.
 04.ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA DIRETORIA EXECUTIVA.
 05.NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO CLUBE.

Uberlândia-MG, 11 de novembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO MORADA DO SOL                                                                                                                                          
AV. DAS PALMEIRAS, 1555                                                                                                                                                
FONE: (34) 3229-1928                                                                                                                                                 
UBERLÂNDIA - MG                                                                                                                                       
E-mail: secretaria@cmsol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO-MG 
DESPACHO – RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 007/2021 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. 182/2021 – CREDENCIAMENTO Nº. 004/2021. 
De conformidade com o que determina o artigo 25 da Lei Federal nº. 
8.666/93 e, com arrimo no parecer jurídico, torno público a quem possa 
interessar que após completo atendimento a legislação vigente, 
RATIFICO pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o 
credenciamento de pessoa física ou jurídica devidamente licenciada 
para realizar avaliações mercadológicas de imóveis urbanos e rurais, 
para efeitos de desapropriação, alienação ou quaisquer razões de 
interesse público, com periodicidade a partir da assinatura do contrato 
e por 12 (dozes) meses. Após cumpridas as formalidades de praxe. 
Publique-se e cumpra-se. 

Sacramento-MG, 11 de novembro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo  

Prefeito Municipal. 

 

                                                                                                                            

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº. 004/2021 

EDITAL Nº. 119/2021 - CREDENCIAMENTO Nº. 004/2021 – 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.007/2021 - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 182/2021. O Município de Sacramento torna público 
que, a partir desta data e, por 12 (doze) meses, procederá o 
credenciamento de pessoa física ou jurídica devidamente licenciada 
para realizar avaliações mercadológicas de imóveis urbanos e rurais, 
para efeitos de desapropriação, alienação ou quaisquer razões de 
interesse público, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n. 
8.666/93, desde que atendam os pré-requisitos necessários, previstos 
na mesma Lei, dependendo sempre da expressa aceitação da 
Contratante. Encontram-se à disposição dos interessados no horário 
das 7 às 16 horas no Departamento de Compras desta Prefeitura, 
situado à Praça Monsenhor Saul Amaral, 512, Centro, sala 12, ou sua 
solicitação através do e-mail (editais@sacramento.mg.gov.br), nesta 
cidade, o edital e anexos 

Sacramento-MG, 11 de novembro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo - Prefeito Municipal. 

 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA APROVAÇÃO DE PAUTA PARA O 

CONGRESSO DE DELEGADOS(AS) EXTRAORDINÁRIO - CONSINTET-UFU 2021

O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de 
Uberlândia - SINTET-UFU, através de sua Coordenação Geral, e no uso de suas atribuições estatutárias 
previstas no artigo 18, § 1º, combinado com o artigo 19, inciso V, com o artigo 20, § 4º e 5º, e com o artigo 
23, inciso VII de seu Estatuto Social, vem através do presente edital, convocar todos(as) os(as) trabalha-
dores(as) sindicalizados(as), servidores(as) técnico-administrativos da Universidade Federal de 
Uberlândia, empregados públicos da EBSERH e funcionários(as) das fundações RTU e FUNDAP, a 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, a ser realizada virtualmente no dia 16 de novembro 
de 2021, com a primeira convocação às 14:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos filiados ou 
em segunda convocação às 14:15 horas, com qualquer número dos presentes, por meio virtual através 
da plataforma Zoom Meeting, com informações para participação disponibilizadas no site http://www.sin-
tetufu.org, dispondo esta Assembleia da seguinte pauta:
1 – Construção e Aprovação de pauta do CONGRESSO DE DELEGADOS(AS) EXTRAORDINÁRIO - 
CONSINTET-UFU 2021, a saber: Pauta Única: Prestação de contas dos anos 2020 e 2021.

Uberlândia, 12 de novembro de 2021.
Coordenação Geral do SINTET-UFU

Objeto: Contratação de empresa especializada, operadora de planos de saúde, para
a prestação de serviços de Assistência à Saúde Suplementar, serviços médicos,
hospitalares, obstetrícia, laboratoriais, exames complementares e serviços auxiliares
de diagnóstico e terapia, na modalidade coletivo empresarial, ambulatorial-hospitalar
com obstetrícia, Rede Própria e Ampla, com acomodação em enfermaria e
apartamento, sem carência, para inscrição dos servidores públicos ativos, inativos
vinculados ao IPREMU, contratados por tempo determinado, empregados públicos
municipais, pensionistas vinculados ao IPREMU, comissionados, função pública e
agentes políticos, bem como seus respectivos dependentes.A Secretaria Municipal
de Administração, tendo em vista os pedidos de esclarecimento/impugnação ao
Edital Pregão Eletrônico nº 590/2021, considerando a necessidade de analisá-los
DECIDE SUSPENDER, s ine die, a referida Lici tação.Deve-se dar  amplo
conhecimento dessa decisão mediante publicação de que a mesma foi SUSPENSA,
sine die e que, oportunamente será marcada nova data para Sessão Pública para
recebimento de proposta.Uberlândia, 10 de novembro de 2021.MARLY VIEIRA DA
SILVA MELAZO.Secretária Municipal de Administração

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 590/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICANTE: FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
NOTIFICADOS: MARCOS BATISTA DE CARVALHO E SILVIA LETICIA DA SILVA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
A FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na forma da lei, faz saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA os senhores MARCOS 
BATISTA DE CARVALHO e SILVIA LETICIA DA SILVA nos seguintes termos.
Os NOTIFICADOS celebraram junto à NOTIFICANTE dois contratos de promessa de compra e venda 
tendo por objeto o lote 36 da quadra 05-E3 do empreendimento LOTEAMENTO CONVENCIONAL 
RESIDENCIAL LUIZOTE DE FREITAS IV.
Ocorre que a NOTIFICADA se encontra em mora quanto ao pagamento das prestações do preço do 
imóvel, totalizando a quantia de R$ 17.984,97 (dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 
noventa e sete centavos), cujos demonstrativos se encontram à disposição em nosso escritório.
Assim sendo, ficam os NOTIFICADOS expressamente constituída em mora, quanto aos débitos
supra mencionados relativos às prestações vencidas.
Posto isso, notificamos e solicitamos da NOTIFICADA que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o 
pagamento das prestações vencidas sob pena de rescisão de pleno direito do negócio nos termos do 
contrato e artigo 1º do Decreto Lei 745/69 com a redação alterada pelo artigo 62 da Lei 13.097/15.

Uberlândia,04 de Novembro de 2021
FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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