
COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG . EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS. O Dr. Carlos 
José Cordeiro, Mm. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, por este Juízo e respectiva Secretaria, processam-se os termos e atos da ação de Execução de 
Título Extrajudicial, autos nº 5041860-23.2019.8.13.0702 requerida por Sonia Maria Matos de Melo em 
face de Ronan Cassiano Silva e Ronan Cassiano Silva, inscrito(a) respectivamente nos CPF/MF e 
CNPJ/MF 102.054.846-03 e 30.785.975/0001-33. Narra o Exequente, na inicial, que é credor(a) do(a) 
Executado(a) da quantia de R$ 81.627,80, representado pelo contrato de mútuo relativo a empréstimo 
sendo que o executado não honrou com o compromisso assumido. E como não foi encontrado para 
citação, é o presente Edital expedido com a finalidade de CITAR e chamar Ronan Cassiano Silva e Ronan 
Cassiano Silva – ME, para os termos e atos da supracitada ação e para efetuar o pagamento da quantia 
de R$ 81.627,80 atualizado até 16/12/2019, referente ao principal, acessórios e 10% sobre o valor da 
execução, no prazo de 03 (três) dias. Sabendo que no caso de integral pagamento, no prazo supracitado, 
a verba honorária será reduzida pela metade. Poderá, ainda, caso queira, opor à execução por meio de 
Embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, o(s) executado(s) têm direito 
de parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do art. 745 A do CPC. Assim, para conhecimento de 
todos, especialmente do (a/s) interessado (a/s), expediu-se o presente edital que será afixado no lugar 
público de costume e publicado uma vez no “Diário do Judiciário – Minas Gerais”. Uberlândia, 06 de 
outubro de 2021. Eu, (a)(Maria Conceição Souza Cunha), Oficial de Apoio Judicial, o digitei. (a.digitalmen-
te) Bel. CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Eletrônico de n° 074/2021, Processo 195/2021.  
Objeto: Aquisição de medicamentos e componentes para bomba de Insulina Minimed 640 g para atender 
determinações judiciais. Empresas: Louli & Honorato Ltda – ME – CNPJ: 11.349.488/0001-83– Valor: 
R$128.000,00 e Royal Med Hospitalar Ltda – EPP – CNPJ: 25.106.470/0001-65 – Valor: R$7.326,98. Fone: 
(0xx34) 3841-1344. Coromandel, 24/11/2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO. Pregão Eletrônico 074/2021 – SRP, Processo: 195/2021. Empresas habilitadas: 
Louli & Honorato Ltda – ME e Royal Med Hospitalar Ltda – EPP. Coromandel, 24/11/2021. Patrick Cesar 
Sucupira- Pregoeiro.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico 074/2021 – SRP, Processo: 195/2021, em favor das Empresas 
Louli & Honorato Ltda – ME e Royal Med Hospitalar Ltda – EPP. Data: 24/11/2021. Fernando Breno Valadares 
Vieira – Prefeito Municipal.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Eletrônico de n° 075/2021, Processo 196/2021.  Objeto: 
Aquisição de equipamentos e material permanente. Empresas: Conectamed – Comércio e Distribuição 
Eireli – EPP  -  CNPJ: 28.843.702/0001-56 – Valor: R$3.608,00; Globo Comercio de Informatica Eireli – Me - 
CNPJ: 31.588.978/0001-40 - R$73.751,60; Israel e Israel Ltda, CNPJ: 23.407.794/0001-08 - R$1.560,00; Lilian 
Bernardes Mosinho Santos 07491273688 – Me -  CNPJ: 42.516.875/0001-90 - R$14.560,00 e Prisma Infomoveis 
e Equipamentos Eireli, CNPJ:04.557.755/0001-42 - R$67.955,00.  Fone: (0xx34) 3841-1344. Coromandel, 
26/11/2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO. Pregão Eletrônico 075/2021 – SRP, Processo: 196/2021. Empresas habilitadas: 
Conectamed – Comércio e Distribuição Eireli; Globo Comercio de Informatica Eireli – Me; Israel e Israel Ltda,; 
Lilian Bernardes Mosinho Santos 07491273688 – Me e Prisma Infomoveis e Equipamentos Eireli.. Coromandel, 
26/11/2021. Patrick Cesar Sucupira- Pregoeiro.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico 075/2021 – SRP, Processo: 196/2021, em favor das Empresas 
Conectamed – Comércio e Distribuição Eireli; Globo Comercio de Informatica Eireli – Me; Israel e Israel 
Ltda,; Lilian Bernardes Mosinho Santos 07491273688 – Me e Prisma Infomoveis e Equipamentos Eireli. Data: 
26/11/2021. Fernando Breno Valadares Vieira – Prefeito Municipal.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Eletrônico de n° 076/2021 - Processo n° 197/2021. Objeto: 
aquisição de instrumentos musicais (kit banda. Empresa: RISBLEIZ VIEIRA AGUIAR 09444159701 – ME – CNPJ: 
29.966.724/0001-76 - R$128.000,00. A integra das atas se encontra no site: www.coromandel.mg.gov.br. Fone: 
(0xx34) 3841-1344. Coromandel, 03/12/2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO. Pregão Eletrônico 076/2021 – SRP, Processo: 197/2021. Empresa habilitada 
RISBLEIZ VIEIRA AGUIAR 09444159701 – ME. Coromandel, 03/12/2021. Patrick Cesar Sucupira- Pregoeiro.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico 076/2021 – SRP, Processo: 197/2021, em favor da Empresa 
RISBLEIZ VIEIRA AGUIAR 09444159701 – ME. Data: 03/12/2021. Fernando Breno Valadares Vieira – Prefeito 
Municipal.

FRIGORÍFICO LUCIANA LTDA - CNPJ nº21.589.563/0001-64
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS

Conforme previsto no artigo 1.071, V do Código Civil, fica convocada reunião de sócios, a ser realizada 
dia 24 de fevereiro de 2022, às 15:00 horas, na sede da sociedade empresária Frigorífico Luciana LTDA, 
localizada na Fazenda Luciana, zona rural, distrito de Cruzeiro dos Peixoto, Uberlândia – MG.
Ordem do dia: Deliberar sobre a alteração do Contrato Social, especificamente, quanto as seguintes 
disposições:
 a)Incluir no objeto social, a atividade de compra e venda de imóveis próprios e de terceiros 
(CNAE 6810-2 e 6821-8). 
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Cláusula Quarta:  O objetivo social da empresa 
está especificado abaixo, conforme segue: "Compra, venda e abate de gado, (bovinos, bubalinos e 
suínos) e sua industrialização e comercialização, inclusive de seus subprodutos; fabricação de produtos 
da carne; industrialização e preparação de subprodutos resultante do abate; tipo farinha de carne e osso, 
sebo; fabricação de embutidos, salsicharia e salamaria de carne de bovinos, bubalinos e suínos tais 
como: salame, salsicha, linguiça, mortadela, presunto, patê e semelhantes; importação e exportação de 
produtos e subprodutos derivados do abate de gado bem como a importação e exportação de insumos 
de seu ramo de negócio (matéria prima, produtos intermediários e embalagens); abate de bovinos e 
suínos e deposito em câmaras frias para terceiros; eventual exploração de atividades agropecuária e 
transporte rodoviário de cargas próprio."
 b)Permitir a transferência das quotas para terceiros, desde que, haja expresso consenti-
mento de 2/3 das quotas sociais remanescentes.
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Cláusula Décima Segunda:  As quotas são 
intransferíveis a terceiros sem o expresso consentimento dos demais quotistas, os quais, na proporção 
das que já possuírem, terão inteira preferência para sua aquisição. Não havendo comum acordo para 
fixação do valor das quotas e do prazo para seu pagamento, proceder-se-á da forma prevista na cláusula 
seguinte.
 c)Estabelecer quórum de maioria absoluta das quotas sociais para que os sócios remanes-
centes permitam o ingresso dos sucessores, em caso de falecimento.
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Cláusula Décima Quarta:  O falecimento de 
qualquer quotista não será motivo de extinção da sociedade, que poderá continuar com seus sucesso-
res, os quais nomearão um único representante, seu, para representá-los, até que se homologue a 
partilha; caso não seja de interesse dos demais sócios (remanescentes) a continuação na sociedade, 
dos sucessores do sócio falecido, terão aqueles direito de excluí-los, calculando e pagando suas quotas, 
segundo o previsto na Cláusula 13a, porém com prazo reduzido à metade 6 (seis) parcelas, mensais, por 
se tratar de exclusão. Será lícita aos sucessores sua saída da sociedade, hipótese em que deverão 
proceder conforme o disposto na Cláusula 13a sem modificações no prazo por se tratar de retirada 
espontânea.
 d)Alterar o quórum para maioria absoluta do capital social, para que os sócios deliberem 
pela distribuição dos 20% (vinte por cento) do lucro.
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Cláusula Vigésima Primeira:  Os lucros ou 
prejuízos apurados serão atribuídos ou suportados pelos quotistas na proporção de suas quotas, 
ressalvado, os casos em que, por deliberação dos sócios em reunião e/ou assembleia, dispuser de 
forma diversa. Dos lucros apurados em balanço, 80% (oitenta por cento) deverão ficar em suspenso, 
como reforço de capital ou para seu oportuno aumento, quando assim deliberarem os quotistas que 
representem a maioria do capital social. Os restantes 20% (vinte por cento) só deverão ter a mesma 
destinação anterior, se nenhum dos quotistas, exigirem sua distribuição independentemente da 
proporção de seu capital; exigência essa a ser manifestada no ato do balanço, que deverá ser sempre 
assinado por todos os quotistas.
 e)Retirar o compromisso de arbitragem para solucionar eventuais litígios advindos do 
contrato social. 
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Cláusula Vigésima Sexta:  Elegem as partes o 
foro arbitrai da Comarca de Uberlândia, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato, indicando desde já, a Mediarb - Mediação e Arbitragem - 18 Câmara do Triângulo 5/C 
Ltda., com sede na Rua Martinésia ,nº 34, conj. 04.
 f)Incluir disposição no contrato social para criar procedimento de convocação para reunião 
de sócios, sendo que as publicações serão realizadas apenas uma única vez em jornal de grande 
circulação no local da sede, com no mínimo 08 (oito) dias de antecedência, devendo ainda ser enviado 
telegrama aos sócios, no endereço indicado por eles no preâmbulo do contrato social.
Caso o quórum de instalação não seja atingido, a reunião de sócios será realizada em segunda chamada 
após 30 (trinta) minutos, isto é, 15:30, no mesmo local e com idêntica ordem do dia, com a presença de 
qualquer número de sócios.

Uberlândia - MG,01 de fevereiro de 2022.

Antonio de Almeida Neto
Sócio e administrador

Neide Mendonça Almeida
Sócia e administradora
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DECISÃO

Associação de cruzeiros mantém suspensão de operações até dia 18
 � AGÊNCIA BRASIL

A Associação Brasileira 
de Navios de Cruzeiros (Clia 
Brasil) prorrogou até o dia 18 
de fevereiro a suspensão das 
operações nos portos brasilei-
ros. A decisão foi anunciada 
no dia 31 com o objetivo de 
“analisar a evolução do quadro 
epidemiológico do país e de 
dar continuidade às discussões 
necessárias com as autori-
dades nacionais, estaduais e 
municipais para a retomada da 
temporada”.

Estados e municípios que 
recebem as embarcações 
devem estar de acordo com o 
retorno das operações, aten-
dendo trâmites e exigências 
dos protocolos de segurança 

estabelecidos pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Entre as obrigações está a 
de os cruzeiros exigirem, antes 
do embarque para passagei-
ros e tripulantes, níveis mais 
altos de vacinação e testes 
negativos para covid-19 indivi-
duais. Os protocolos preveem 
também testagem contínua 
a bordo, uso de máscaras, 
distanciamento social e menor 
ocupação dos navios.

“Quando os casos são iden-
tificados como resultado da alta 
frequência dos testes a bordo, 
os protocolos dos navios de 
cruzeiro ajudam a maximizar a 
contenção com procedimentos 
de resposta rápida, projetados 

para proteger todos os hóspe-
des e tripulantes, bem como 
as comunidades que os navios 
visitam”, informou em nota a 
Clia Brasil.

Segundo a entidade, com 
o monitoramento dentro dos 
cruzeiros e o relato de casos 
diretamente a órgãos governa-
mentais, “a incidência de doen-
ças graves é dramaticamente 

menor do que em terra, e as 
hospitalizações têm sido raras”.

De acordo com a Clia, do 
total de 130 mil passageiros 
transportados, entre 5 de no-
vembro e 3 de janeiro de 2021, 
cerca de 1.100 tiveram casos 
confirmados de covid-19, o que 
representa menos de 1% do 
total das pessoas atendidas, 
entre hóspedes e tripulantes.
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