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PÁGINAS AUDITADAS

ALGAR MULTIMÍDIA S.A. - CNPJ: 04.622.116/0001-13

Resultado
31/12/2021 31/12/2020

Receita
operacional

bruta

Custos dos 
serviços

prestados

Despesas 
com 

vendas 

Despesas
gerais e 

administrativas

Receita
operacional

bruta 

Custos dos 
serviços

prestados 

Despesas 
com 

vendas 

Despesas 
gerais e 

administrativas 
(f) (g) (g) (g) (f) (g) (g) (g)

Controladora direta:
Algar Telecom 5.608 (1.042) (22) (1) 2.817 (584) (65) -
Total 5.608 (1.042) (22) (1) 2.817 (584) (65) -
Controladora indireta:
Algar S.A. 113 - - (1) 353 - - -
Total 113 - - (1) 353 - - -
Outras partes relacionadas:
Algar Soluções 521 (554) - - 460 (1.768) - -
Algar Tecnologia 1.026 - (2.614) - 1.314 (27) (1.463) -
Algar TI 19 (1.879) - - 59 (2.095) - -
Engeset 24 - - - 84 (152) - -
ABC Inco (Algar Agro) - - - - 54 - - -
Space Empreendimentos - (6.563) (892) (292) 5 (5.825) (1.710) (292)
CTRQ - Rio Quente Resorts 166 - - - 214 - - -
COMTEC 2 - - - 2 - - -
Total 1.758 (8.996) (3.506) (292) 2.192 (9.867) (3.173) (292)
Total partes relacionadas 7.479 (10.038) (3.528) (294) 5.362 (10.451) (3.238) (292)

3/3

Saldos - ativo circulante
31/12/2021 31/12/2020

Contas 
a receber

Títulos a
 receber Total

Contas 
a receber Total

(a) (b)   (a)   
Controladora direta:
Algar Telecom. 603 - 603 696 696
Total 603 - 603 696 696
Controladora indireta:
Algar S.A. 12 - 12 18 18
Total 12 - 12 18 18
Outras partes relacionadas:
Algar Soluções - 14.851 14.851 - -
Algar TI 2 - 2 3 3
Algar Tecnologia 317 - 317 122 122
Engeset - - - 5 5
ABC Incoo (Algar Agro) 7 - 7 7 7
CTRQ - Rio Quente Resorts - - - 18 18
Total 326 14.851 15.177 155 155
Total partes relacionadas 941 14.851 15.792 869 869

Saldos - Passivo circulante
31/12/2021 31/12/2020

Fornecedores
Títulos 
a pagar

Dividendos
a pagar Total Fornecedores

Títulos 
a pagar

Dividendos
a pagar Total

(c) (d) (e)   (c) (d) (e)   
Controladora 
 direta:
Algar Telecom 2.310 2.180 9.610 14.100            1.601 2.740      27.651 31.992
Total 2.310 2.180 9.610 14.100            1.601  2.740      27.651 31.992
Controladora 
 indireta:
Algar S.A - 1.163 - 1.163 - 308 - 308 
Total - 1.163 - 1.163 - 308 - 308
Outras partes 
 relacionadas:
Algar Soluções 34 - - 34 3 - - 3
Algar Tecnologia 160 - - 160 138 - - 138
Algar TI 437 - - 437 470 - - 470
Engeset - - - - 39 - - 39
Space 
 Empreendimentos - - - - 271 - - 271
Total 631 - - 631 921 - - 921
Total partes 
 relacionadas 2.941 3.343 9.610 15.894           2.522       3.048      27.651 33.221

Os saldos e valores decorrentes das transações entre as partes relacionadas são descritos como segue: a) Refere-se 
a contas a receber pela prestação de serviços relacionados às atividades operacionais das empresas. b) Créditos 
por repasses de gastos entre as empresas do Grupo Algar, decorrentes de utilização partilhada de soluções de 
infraestruturas. c) Obrigações pelo fornecimento de bens e serviços decorrentes das operações das empresas do 
Grupo Algar. d) Débitos por conta de repasses de gastos entre as empresas do Grupo Algar, decorrentes de nego-
ciação corporativa com o compartilhamento de soluções de infraestruturas utilizadas nas atividades operacionais. 
e) Dividendos a pagar. f) Receita da prestação de serviços conforme objeto social explorado pelas empresas. g) 
Refere-se a custos e despesas com serviços de telecomunicações; serviço de monitoramento eletrônico comercial, 
recepção, portaria, guarda de documentos, serviços de vigilância e segurança armada; serviço de administração 
e armazenagem de estoque, manutenção de redes, instalação de terminais, gestão de almoxarifado e manutenção 
de terminais públicos; serviço de telemarketing, administração de call center, locação de pontos de atendimento, 
cobrança e back office. Remuneração dos administradores - As remunerações dos administradores, responsáveis 
pelo planejamento, direção e controle dos negócios da Companhia, que incluem os membros do conselho de ad-
ministração e diretores estatutários são computadas como custos e despesas do exercício, incluindo os benefícios 
e encargos sociais correspondentes, estão apresentadas a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Salários e outros benefícios de curto prazo
Diretoria executiva:
Remuneração fixa 5.009 4.517
Remuneração variável 4.420 3.769
Previdência privada 69 217

9.498 8.503
20. Receita operacional líquida

31/12/2021 31/12/2020
Serviços de comunicação e multimídia 570.288 731.319
Internet 8.523 12.351
Data center 101.456 66.405
Equipamentos e acessórios 26.266 15.471
Outros 3.980 2.606
Receita operacional bruta 710.513 828.152
Impostos e deduções (158.509) (193.111)
Receita operacional líquida 552.004 635.041
21. Custos dos serviços prestados e das mercadorias 

31/12/2021 31/12/2020
Pessoal (56.851) (70.783)
Materiais (4.330) (2.912)
Serviços de terceiros (76.462) (82.532)
Custo de interconexão (36.843) (29.212)
Aluguéis e seguros (15.102) (14.207)
Depreciação e amortização (113.467) (101.063)
Depreciação de Direito de uso - CPC 06 (IFRS 16) (20.602) (16.439)
Custos de mercadorias vendidas (12.056) (10.145)
Crédito de PIS e COFINS 15.408 -
Outros (529) (2.008)

(320.834) (329.301)
22. Despesas com vendas

31/12/2021 31/12/2020
Pessoal (59.011) (67.241)
Materiais - (318)
Serviços de terceiros (25.230) (23.284)
Propaganda e publicidade (4.815) (3.649)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (5.805) (5.335)
Aluguéis e seguros (35.838) (9.660)
Depreciação e amortização (6.686) (7.876)
Depreciação de Direito de uso - CPC 06 (IFRS 16) (2.175) (1.507)
Crédito de PIS e COFINS 3.568 -
Outros (694) (680)

(136.686) (119.550)

23. Despesas gerais e administrativas
31/12/2021 31/12/2020

Pessoal (27.467) (23.445)
Materiais - (59)
Serviços de terceiros (12.857) (3.804)
Aluguéis e seguros (240) (299)
Depreciação e amortização (4.464) (5.745)
Depreciação de Direito de uso - CPC 06 (IFRS 16) (219) (220)
Outras (2.991) (3.354)

(48.238) (36.926)
24. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

31/12/2021 31/12/2020
Multas sobre serviços de telecomunicações e contratuais 5.741 6.424
Constituição de crédito tributário (PIS / COFINS) 4.765 25.855
Constituição de provisões, líquidas de reversões (3.965) (10.798)
Ganho (perda) na venda de imobilizado (1.792) (4.725)
Multas pagas (41) (2.029)
Perdas com estoque de equipamentos - (3.962)
Outras receitas (despesas) 658 (529)
Total 5.366 10.236
25. Resultado financeiro, líquido

31/12/2021 31/12/2020
 Receitas financeiras: 
 Receitas de aplicação financeira 1.632 1.743
 Juros sobre contas recebidas em atraso 927 1.292
 Juros sobre impostos, taxas e contribuições - 32
 Reversões de provisões 1.420 1.449
Atualização monetária de crédito tributário (PIS / COFINS) 1.281 14.568
 Variações monetárias, cambiais 520 3.427
 PIS / COFINS sobre receitas financeiras (203) (841)
 Outras receitas financeiras 1.600 754
  Total das receitas financeiras 7.177 22.424
 Despesas financeiras: 
 Encargos sobre provisões, impostos e taxas (6.091) (2.742)
 Juros sobre passivo de arrendamento - CPC 06 (IFRS 16) (8.163) (7.700)
 Descontos concedidos (605) (682)
 Variações monetárias e cambiais (1.253) (612)
 Comissões e tarifas bancárias (387) (659)
 Outras despesas financeiras (879) (704)
 Total das despesas financeiras (17.378) (13.099)
 Resultado financeiro, líquido (10.201) 9.325
26. Instrumentos financeiros - A Companhia tem exposição aos seguintes riscos: • Risco de crédito; • Risco de 
liquidez; • Risco de mercado; • Risco operacional. Risco de crédito - A Companhia monitora, continuamente, o 
crédito concedido aos seus clientes, bem como o nível de inadimplência. O risco de crédito de contas a receber é 
proveniente de valores faturados e a faturar de serviços prestados de telecomunicações, abrangendo a exploração 
de serviços de provedor de Internet, implementação, operacionalização e gerência de soluções de conteúdo e co-
nectividade para acesso, venda, licenciamento e cessão de uso de software, dentre outros serviços. Em razão de 
sua ampla base de clientes a Companhia não está sujeita aos riscos de concentração de receita em um universo 
específico de tomadores dos seus serviços. Risco de liquidez - A Administração da Companhia gerencia riscos de 
liquidez visando assegurar o cumprimento das obrigações com passivos financeiros, seja por liquidação em dinhei-
ro ou com outros ativos financeiros, mantendo, quando possível, o planejamento para atender a essas obrigações 
em condições normais de mercado ou em condições específicas, conforme o grau de risco. A política de aplicações 
financeiras estabelecida pela Administração elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser 
celebrados, além de definir limites quanto aos percentuais de alocação de recursos e valores absolutos a serem 

aplicados em cada uma delas. A seguir, está apresentada a exposição a risco de juros das operações vinculadas à 
variação do CDI:

31/12/2021 31/12/2020
Aplicações financeiras (circulantes e não circulantes) – CDI 46.257 43.809
Exposição líquida – CDI 46.257 43.809
Exposição líquida total 46.257 43.809
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não possuía operações com derivativos. Risco de mercado - Os 
riscos de mercado estão relacionados, principalmente, aos riscos de mudança nos preços dos produtos e serviços 
ofertados pela Companhia, assim como em taxas de câmbio, de juros e outras taxas que possam influenciar a sua 
receita, bem como os valores dos seus ativos e passivos. O objetivo da Administração é gerenciar e controlar 
a exposição da Companhia aos riscos de mercado, dentro de limites compatíveis, afastando os obstáculos ao 
crescimento dos negócios. Risco operacional - Os riscos operacionais são os riscos diretos e indiretos de perdas 
decorrentes de uma variedade de causas associadas aos processos da Companhia, assim como aos colaboradores, 
tecnologia e infraestrutura, além de fatores externos de mercado e de liquidez, como os decorrentes de ações 
legais e requerimentos regulatórios. O objetivo da Companhia é gerenciar os riscos operacionais, assim como 
evitar as perdas financeiras e danos à reputação da empresa, mediante procedimentos e políticas alinhados com as 
atividades e negócios da Companhia. A responsabilidade de desenvolver, implementar e monitorar controles para 
endereçar os riscos operacionais é da alta administração da Companhia, sendo auxiliada pela auditoria interna, 
sobretudo quanto a revisões periódicas desses controles e das políticas internas, a fim de garantir as implementa-
ções e funcionamento adequados. Valores estimados de mercado - A Companhia utilizou os seguintes métodos e 
premissas para estimar a divulgação do valor justo de seus instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2021: 
Caixa e equivalentes de caixa - estão apresentados ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil. 
Contas a receber - decorrem diretamente das operações da Companhia e são classificados como empréstimos e 
recebíveis, e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos a provisão para perdas. Os valores originais 
líquidos de provisão se assemelham aos valores justos na data de encerramento das demonstrações financeiras. O 
valor justo é calculado por fluxo de caixa descontado, e os recebimentos e pagamentos referem-se às previsões de 
fluxo de caixa no período. Para determinação do valor justo dos empréstimos e financiamentos, conforme abaixo, 
a Companhia utilizou taxas de juros para descontar fluxos de caixa estimados, quando aplicável, baseadas na curva 
do CDI no final do período de relatório, e considera o cálculo como nível 2 de acordo com a hierarquia de valor 
justo descrita abaixo. Segue abaixo a classificação dos instrumentos financeiros:
  31/12/2021

 Classificação
Valor

contábil
Valor 
justo

Ativo    
Caixa e bancos (a) 814 814
Aplicações financeiras (a) 46.257 46.257
Contas a receber (b) 139.288 139.288
  186.359 186.359
Passivo  
Fornecedores (b) 70.425 70.425
  70.425 70.425
(a) Ativos ou passivos financeiros avaliados pelo valor justo com ajuste no resultado;
(b) Custo amortizado
Hierarquia de valor justo - Os instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de 
avaliação, conforme CPC 40 - Instrumentos Financeiros - Evidenciação são apresentados conforme tabela abaixo. 
Os diferentes níveis são definidos como segue: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos e idênticos; • Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); • Nível 3: premissas, para o 
ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).

31/12/2021 31/12/2020

Ativos
Caixa 

e bancos
Aplicações
financeiras Total

Caixa 
e bancos

Aplicações
financeiras Total

Nível 1 814 - 814 293 - 293
Nível 2 - 46.257 46.257 - 43.809 43.809
Total 814 46.257 47.071 293 43.809 44.102
27. Resultado por ação

31/12/2021 31/12/2020
Resultado líquido do exercício 39.130 112.582
Quantidade de ações no final do exercício 62.265 62.265
Ações ON 41.015 41.015
Ações PN 21.250 21.250
Média ponderada das ações 62.265 62.265
Resultado básico e diluído por ação ON (em R$) 607,70 1.748,44
Resultado básico e diluído por ação PN (em R$) 668,47 1.923,28
28. Cobertura de seguros - Em 31 de dezembro de 2021  a cobertura de seguros contra riscos operacionais, 
era composta por R$ 486.043 para danos materiais e R$ 670.684 para lucros cessantes. A cobertura para riscos 
com responsabilidade civil está suportada por seguro contratado pela controladora indireta Algar S.A. no valor 
de R$18.000.
29. Outras divulgações - Efeitos do Coronavírus nas informações financeiras - No segundo trimestre de 2020, a 
companhia, diante das incertezas de mercado advindas da pandemia e seus respectivos impactos para os demais 
períodos do ano, efetuou forte  contingenciamento de gastos, beneficiando os resultados daquele período. Porém, 
em 2021, e de forma ainda mais arrojada a partir do segundo trimestre, retornamos às operações num ritmo e visão 
alinhados com a gradual normalidade que se avizinha. Sendo assim, a Companhia permitiu o aumento de gastos 
necessários para suportar a geração de crescimento e resultados futuros.  Até o momento, a administração da 
Companhia não tem conhecimento de outros novos fatores relevantes que estejam impactando as suas operações, 
em decorrência do atual contexto da Covid-19. A Companhia continuará aplicando as suas medidas de gestão e 
de segurança, amplamente divulgadas, e poderá adotar novas ações ou adaptar as suas políticas, conforme as exi-
gências e orientações das autoridades governamentais, sempre prezando pelo melhor interesse de seus acionistas, 
associados, clientes, fornecedores e demais tomadores de informações.

Diretoria

Diretor Presidente - Jean Carlos Borges; 
Diretor Vice-Presidente de Negócios - Osvaldo César Carrijo; 

Diretor Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico - Tulio Toledo Abi Saber; 
Diretora de Talentos Humanos – Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira; 

Diretor de Tecnologia – Luis Antônio Andrade Lima e 
Diretor de Estratégia e Regulatório – Renato Paschoareli.

Contadora

Sandra Maria de Lima
CRC-MG 071.228/O-3

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Algar Multimídia S.A.
Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da Algar Multimídia S.A. (“Companhia”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Algar Multimídia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas 
pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  Ênfase - Conforme men-
cionado na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras, a Administração da Companhia promoveu a migração 
de determinados contratos de clientes para entidade coligada. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a este 
assunto. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras - A Administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 

financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras - Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários, tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 

da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas, 28 de abril de 2022

  
 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
 Auditores Independentes
 CRC nº 2 SP 011609/O-8
 Paulo de Tarso Pereira Jr.
 Contador
 CRC nº 1 SP 253932/O-4

Tomada de Preços nº 19/2022
A DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, da UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE UBERLÂNDIA, torna público para conhecimento dos interessados, que a 
Comissão Permanente de Licitações, estará reunida, no dia 31/05/2022, com 
a finalidade de abertura das propostas, objetivando a Obra e reforma do espaço 
esportivo no Campus Pontal., conforme especificações e condições constantes 
no Edital e seus anexos, sendo que, os envelopes deverão ser entregues 
às 9h00min e a abertura dos mesmos ocorrerá às 9h30min.

A Empresa interessada em participar desta Licitação deverá examinar o 
Edital e seus anexos disponíveis no site da Universidade Federal de Uberlândia, 
no endereço: http://www.licitacoes.ufu.br.

Só terá valor legal para efeito do Processo Licitatório o Edital 
disponibilizado conforme acima, valendo as demais versões, inclusive a do 
site: http://www.comprasnet.gov.br, apenas como divulgação.

Cleiton Rodrigues de Oliveira Martins
Diretor de Compras e Licitações

Portaria de Designação nº 209/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23117.056752/2021-56

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 26 de maio de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 07 de junho de 2022, às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, escritório na Rua Hipódromo, 
1141 - Salas 64, 65 e 66 - Mooca - São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou 
dele conhecimento tiver, cumprindo as formalidades legais, levará novamente a PÚBLICO LEILÃO, 
de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada 
pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos 
do instrumento particular com força de escritura pública de 30/04/2013, cujo Fiduciante é VALQUÍRIA 
EUGÊNIA DE OLIVEIRA, CPF/MF nº 057.213.526-20, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 4.548.204,21 (Quatro Milhões Quinhentos e Quarenta e Oito 
Mil Duzentos e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos - atualizado conforme disposições contratuais),
o imóvel constituído pelo “Prédio residencial com a área construída de 350,30m², e terreno de 797,50m²,
situado na Alameda dos Araçás, nº 295 - Uberlândia/MG, melhor descrito na matrícula nº 138.069 
do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG.” Imóvel ocupado. Venda em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Pendência sobre o imóvel: 
Consta ação judicial aguardando prolação da sentença, processo nº 5025382-37.2019.8.13.0702.
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/
horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 4.808.463,81 (Quatro Milhões Oitocentos 
e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos – nos termos do art. 
27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. 
Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (SC 15918 1676-04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 
O Município de Sacramento torna público que fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a contratação de 
empresa responsável para Ampliação da ESCOLA MUNICIPAL 
DR. AFONSO PENA JÚNIOR, com a construção de 03 salas de 
aula e 2 banheiros para alunos, dentro das normas de 
acessibilidade, conforme projeto básico e anexos, do qual o valor 
estimado é de R$ 238.115,71 (duzentos e trinta e oito mil, cento 
e quinze reais e setenta e um centavos). Abertura: às 09:15 
horas do dia 02 de junho do ano de 2022. Fundamento: Lei 
Federal nº. 8.666/93 e alterações. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados no horário das 7h às 16h no 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, situado na 
Praça Monsenhor Saul Amaral, 512 – Centro – Sala 12, no site 
www.sacramento.mg.gov.br ou solicitação através do e-mail 
(editais@sacramento.mg.gov.br). 

Sacramento, 12 de maio de 2022. 
Wesley De Santi de Melo – Prefeito. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

A ASSOCIAÇÃO DOS CAMINHONEIROS DE TRANSPORTES DO BRASIL - ACTB, associação sem 
fins lucrativos, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.556.995/0001-20, através de  seu 
Presidente, nos termos do Estatuto da instituição e legislação vigente, CONVOCA todos os seus 
associados no gozo de seus direitos para a ASSEMBLEIA GERAL.
Assuntos que serão deliberados na Assembleia Geral: a) Eleição e posse da Diretoria; b) Eleição e 
posse do Conselho Fiscal; c) Alteração do Estatuto Social; d) Mudança de endereço da sede administra-
tiva; d) Inclusão do nome fantasia no Estatuto Social; e) Prestação e aprovação de contas dos exercícios 
referente aos anos 2019, 2020 e 2021.
Local da realização da Assembleia Geral: A Assembleia Geral será realizada na Avenida Suíça, n°. 
30, Sala: 8, Bairro: Tibery, na cidade de Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, CEP: 38405-024.
Data e Horário da realização da Assembleia Geral: A Assembleia Geral ocorrerá na data do dia 
23/05/2022, às 16:00 horas em primeira convocação com a presença de no mínimo dois terços (2/3) de 
seus associados, caso não haja “quórum” suficiente, às 16:30 horas, em segunda convocação, com a 
presença de qualquer número de associados.

Uberlândia, Minas Gerais, 11 de maio de 2022. 
EDSON ARANTES CAIXETA

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CAMINHONEIROS DE TRANSPORTES DO BRASIL-ACTB

WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR

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 for ma 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 5016378- 78.2016.8.13.0702, requerida por 
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. contra TULIO VIEIRA FAGUNDES, inscrito no CPF/MF 091.858.966-59. 
Narra o exequente, na inicial, que é credora dos executados da quantia de R$191.081,34, representado 
pelo Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária sob nº 30419-55699425. Ocorre 
que o executado não honraram o compromisso assumido. E como não foram encontrados para citação 
é o presente edital expedido com a finalidade de CITAR e chamar TULIO VIEIRA FAGUNDES, para os 
termos e atos da supracitada ação e para efetuar o pagamento da quantia de R$191.081,34, atualizado 
até 30/09/2016, 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, os executados 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 interessado expediu-se o presente edital que será afixado no lugar público de costume 
e epublicado uma vez no Diário do Judiciário - Minas Gerais. Uberlândia, 12 de maio de 2020. Eu, Maria 
Cpnceição Souza Cunha, Oficial de Apoio Oficial, o digitei. a) Dr. Carlos José Roceiro, Juzi de Direito 
Auxiliar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de 
Uberlândia - SINTET-UFU, no uso de suas atribuições estatutárias, notadamente o artigo 21 e parágrafos 
e artigo 23, VI do seu Estatuto Social, vem por meio deste edital, convocar todos os trabalhadores e 
trabalhadoras, servidores e servidoras técnico-administrativos da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Fundação Rádio e Televisão Educativa 
de Uberlândia (RTU) e Fundação de Desenvolvimento Agropecuário (FUNDAP), a participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL em formato híbrido, a ser realizada no dia 17 de maio de 2022, com primeira 
convocação às 14:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos filiados, no mínimo, ou em 2ª 
convocação às 14:15 horas, com qualquer número dos presentes, por meio da plataforma virtual Zoom
Meeting e presencialmente no Centro de Convivência do campus Santa Mônica cujas instruções de 
acesso podem ser encontradas no link http://www.sintetufu.org, dispondo esta Assembleia da seguinte 
pauta:

1. Informes Locais e Nacionais;
2. Análise de conjuntura
3. Campanha Salarial e Greve Nacional;
4- Eleição de delegados/as para a Plenária Nacional da Fasubra;
5- Comissão de destinação do Centro de Formação do SINTET-UFU

Uberlândia, 12 de maio de 2022.

Coordenação Geral do SINTET-UFU

SEXTA-FEIRA
13 DE MAIO DE 2022

https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.8.1/
https://diariodeuberlandia.com.br/publicidadelegal
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