
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL-MG
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2022 - SRP. Será realizado no dia 06 
de junho de 2022 às 08:00 hs o Processo  n° 93/2022, do Tipo Menor Preço Por Item. Objeto: 
Aquisição de materiais de limpeza, higienização e embalagens, com reserva de itens para a 
participação exclusiva de ME, EPP e MEI.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 45/2022 - SRP. Será realizado no dia 06 
de junho de 2022 às 09:00 hs o Processo  n° 94/2022, do Tipo Menor Preço Por Item. Objeto: 
Aquisição de materiais odontológicos, com  participação exclusiva de ME, EPP e MEI.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 46/2022 - SRP. Será realizado no dia 08 
de junho de 2022 às 08:00 hs o Processo  n° 95/2022, do Tipo Menor Preço Por Item. Objeto: 
Aquisição de materiais medico hospitalares, com reserva de itens para participação exclusiva 
de ME, EPP e MEI. E-mail: licitacao@coromandel.mg.gov.br no site www.coromandel.
mg.gov.br, www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344. Coromandel-MG, 19 de maio 
de 2022. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

Engie Soluções Cidades Inteligentes e 
Infraestrutura de Uberlândia S.A.

CNPJ/ME nº 36.030.967/0001-63 - NIRE nº 31300129608
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª 

(PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, 
DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM 

SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA ENGIE 
SOLUÇÕES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE UBERLÂNDIA S.A.

Nos termos do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e da da 
Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”), a ENGIE Soluções Cidades 
Inteligentes e Infraestrutura de Uberlândia S.A., sociedade anônima fechada, com sede na cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Pedro Quirino da Silva, nº 925, Marta Helena, CEP 38.402-
293, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”), sob o  
nº 36.030.967/0001-63 e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”), sob o Número de 
Identificação do Registro de Empresas (“NIRE”) 31300129608 (“Emissora”), convoca os titulares das 
debêntures da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos, da ENGIE Soluções Cidades Inteligentes e Infraestrutura de Uberlândia S.A. 
(“Debenturistas” e “Emissão”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, 
nos termos Cláusula 7.1.1 do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, 
em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da ENGIE Soluções Cidades 
Inteligentes e Infraestrutura de Uberlândia S.A. ” celebrado em 14 de janeiro de 2022, conforme aditado 
(“Escritura de Emissão”) entre a Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), a ser realizada de forma exclusivamente digital através do sistema eletrônico 
Ten Meetings , em primeira convocação, a ser realizado no dia 30 de maio de 2022, às 14:00 horas, 
que será considerada como realizada na sede da Emissora, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia 
(“AGD”): 1. Alterar a redação prevista na a cláusula 4.19.2., letra “(o)” da Escritura de Emissão, de modo 
a excluir as obrigações de envio, pela Engie Brasil Participações LTDA. (“Fiadora”), das demonstrações 
financeiras trimestrais auditadas, com o objetivo de manter apenas a obrigação de envio das 
demonstrações financeiras trimestrais gerenciais da Fiadora; 2. Subsidiariamente, caso a deliberação 
anterior não seja aprovada, anuir previamente com a dispensa de envio das obrigações da Fiadora de 
apresentar suas demonstrações contábeis trimestrais auditadas, conforme dispostas na cláusula 4.19.2., 
letra “(o)” da Escritura de Emissão, durante o exercício social de 2022; e 3. Autorização para que a 
Emissora em conjunto com o Agente Fiduciário adote e realize todos os atos necessários para celebração 
dos documentos necessários à implementação das deliberações previstas da Ordem do Dia. Para a 
participação digital na AGD, os Debenturistas ou seus representantes legais deverão apresentar sua 
solicitação e se cadastrar previamente por meio do sistema eletrônico de participação a distância na AGD, 
com acesso pelo link https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=68277BF87218 , bem como 
enviar, de forma digitalizada, para o endereço eletrônico sabrina.maccarini@engie.com com cópia para o 
endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias 
antes da data de realização da AGD, na forma do disposto Resolução CVM 81, os seguintes documentos: 
(i) Pessoa física: documento de identidade válido com foto do debenturista (Carteira de Identidade 
Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração 
Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoa jurídica: (a) último estatuto social ou contrato 
social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários 
que comprovem a representação legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do 
representante legal; e (iii) Fundo de investimento: (a) último regulamento consolidado do fundo;  
(b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de 
voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (c) documento 
de identidade válido com foto do representante legal. Caso qualquer um dos Debenturistas indicados nos 
itens (i) a (iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados 
acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na AGD. Não 
será disponibilizada opção de manifestação do voto através de Boletim de Voto a distância. A Emissora 
permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no que diz respeito a presente 
convocação e da AGD. Uberlândia/MG, 19 de maio de 2022.

Engie Soluções Cidades Inteligentes e Infraestrutura de Uberlândia S.A.
Por: Sabrina Juliana Maccarini - Diretora Financeira e de Relações com Investidores

 LEILÃO EXTRAJUDICIAL
LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

  RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, Mat. sobre o n° 613 jucemg, de-
vidamente autorizado por Santa Mônica Empreendimentos LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado sediada nesta cidade de Uberlândia, MG, na Av. Bélgica, 1220,  Bairro: Tibery, que será 
realizado LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE  ELETRÔNICA, através do site www.
leiloesuberlandia.com.br onde os interessados deverão se habilitar com antecedência para efe-
tuar LANCES ONLINE, LEILÃO na forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de novembro 
de 1.997, endereço: LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL,  Avenida Suíça n° 30, sala 108-Lexus 
Office, Tibery, Uberlândia-MG, pelos lanços mínimos abaixo, o seguinte imóvel localizado nesta 
cidade, no Bairro Morumbi, com medidas e confrontações da respectiva matrícula do Cartório 
do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber:  

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA 1º LEILÃO
LANÇO MÍNIMO

2º LEILÃO
LANÇO MÍNIMO

  15 167 250,00 m2      98.807    R$ 250.000,00  R$ 225.000,00

1ª PRAÇA:  DIA: 25 Maio DE 2.022.
HORÁRIO:  10:30 HORAS com término as 11h30min
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ REALIZADA 
2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO, DESDE QUE NÃO 
INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL 
NA DATA DA PRAÇA.
2ª PRAÇA:  DIA: 30 MAIO DE 2.022.
HORÁRIO:   10:30 HORAS com término as 11h30min
O pagamento deverá ser feito à vista, acrescido de 5% (cinco por cento) a título de comissão 
ao leiloeiro, estando com o mesmo a documentação do imóvel para conhecimento de interes-
sados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como as despe-
sas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 17 de maio de 2.022.

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES
Leiloeiro Público Oficial

Mat. Jucemg nº 613

SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTONÔMOS DE BENS DE 
MONTE CARMELO E REGIÃO – SINDICAM-MONTE CARMELO ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Monte Carmelo e Região 
– SINDICAM-MONTE CARMELO, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o n° 11.125.209/0001-
-06, por seu presidente, Sr. Waldair Dias dos Santos, inscrito no CPF sob o n° 623.092.266-53, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os integrantes da categoria 
dos transportadores autônomos de cargas (TAC), definido pela Lei 11.442/2007, bem como a 
categoria dos transportadores autônomos de cargas, inscritos como MEI e/ou MEI Caminhoneiro 
na forma da Lei Complementar n° 188/2021 dos municípios de Abadia dos Dourados, Cascalho 
Rico, Coromandel, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Guarda-Mor, Indianópolis, Iraí de 
Minas, Lagamar, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Romaria, 
Santa Juliana e Vazante do Estado de Minas Gerais, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 18 de junho de 2022, às 10:00h em primeira convocação 
com a maioria absoluta dos integrantes das categorias acima mencionadas e às 11:00h, em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, observado o quórum estatutário, na 
sede da entidade sito na Av. Romualdo Resende, n.º 1744, Alto Vila Nova, Monte Carmelo-MG, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Readequação formal do estatuto da entidade 
para representação do TAC, na forma da Lei 11.442/2007; b) Proposta de alteração da denomi-
nação do sindicato; c) Representação da categoria dos transportadores autônomos de cargas 
inscritos como Microempreendedor Individual - MEI e/ou Microempreendedor Individual 
Caminhoneiro - MEI Caminhoneiro; d) Alteração do Estatuto Social da entidade para as adequa-
ções formais e legais.

Monte Carmelo, 18 de maio de 2022.
Waldair Dias dos Santos

Presidente – SINDICAM-MONTE CARMELO

COT - CENTRO ONCOLÓGICO DO TRIÂNGULO S.A - CNPJ: 02.732.168/0001-17
encargos sobre venda. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os 
critérios estabelecidos na norma para determinar que atua como principal em todos os 
seus contratos de receita. A Companhia administra e controla os produtos e serviços 
antes de transferi-los para o cliente. A Companhia revisa periodicamente suas perdas 
históricas com glosas e a posição atualizada de clientes e faturas, com o objetivo de 
estimar adequadamente os valores recuperáveis de seus recebíveis. Os custos e 
despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de 
competência. (ii) Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida conforme o 
prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método de juros efetivo. 2.15. 
Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos para os acionistas da 
Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do 
exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo 
obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em 
Assembleia Geral. 2.16. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados 
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma 
obrigação presente de transferir um recurso econômico como resultado de evento 
passado.  São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como 

base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.17. 
Partes relacionadas: As transações entre partes relacionadas são compostas por 
contas de mútuos a pagar com sociedades coligadas e adiantamentos para futuro 
aumento de capital em sociedades controladas.
3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS 
As estimativas e os julgamentos contábeis são revistos de uma maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que 
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As estimativas 
e premissas que apresentam um risco significativo com probabilidade de causar um 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas abaixo. (a) Perdas de Crédito Esperadas e glosas: A 
Companhia utiliza a matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para 
contas a receber e ativos de contrato. As taxas de provisão aplicadas são baseadas 
em dias de atraso.  A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de perda 
histórica observadas pela Companhia. As informações sobre as perdas de crédito 
esperadas sobre as contas a receber estão divulgadas na nota explicativa n°5. 
Créditos em disputa judicial com o cliente/operadora de saúde são provisionados em 
sua totalidade a partir do momento que há um processo judicial vinculado. Em caso 

de crédito contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária, 
esses deverão ser provisionados integralmente pelo valor do crédito deduzido por 
eventuais garantias reais oferecidas pelo devedor. A caracterização da glosa efetiva 
ocorre no momento da autorização do faturamento pelo convênio. Uma vez identificada 
a glosa, esta é analisada e caso indevida, é protocolado um recurso junto a operadora 
de saúde para o recebimento do crédito. O prazo para recebimentos dos recursos 
varia de acordo com a operadora, mas inicia-se a partir do momento em que o 
recurso é protocolado. Devido à natureza da glosa, o critério para o provisionamento 
dessa, segue as regras definidas pela política interna da Companhia, que considera 
as perdas estimadas que são mensuradas considerando as perdas históricas.  
(b) Vida útil e valor residual dos bens do imobilizado e intangível: A Companhia revisa 
anualmente a vida útil e o valor residual estimado dos bens do ativo imobilizado e 
intangível, sendo que as taxas de depreciação e amortização atualmente utilizadas são 
julgadas representativas das vidas úteis.
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A FAEPU – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA 
DE UBERLÂNDIA - DIVULGA QUE SE ENCONTRA ABERTO O 
“EDITAL DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FAEPU – Nº 

01/2022”.
Trata-se de Edital para apresentação da “MELHOR PROPOSTA” para 
a alienação onerosa do direito de posse e propriedade de titularidade 
da FAEPU, relacionados a 02 (duas) unidades imobiliárias constituídas 
dos imóveis matriculados no 2º Cartório de Registro de Imóveis de 
Uberlândia sob nºs 140397 e 140380, totalizando 67,51ha 
(675.086m2), localizados em perímetro urbano da cidade de Uberlân-
dia – MG, em local conhecido como “Fazenda Capim Branco”.
O Edital e Anexos podem ser obtidos pelo sítio da FAEPU, 
http://www.faepu.org.br/pagina/editais-faepu.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.
Verificação de conformidade no ITI, acesse o link: https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.8.1/

Esta publicação foi feita de forma 100% pela empresa 
Diário de Uberlândia em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. 
A autenticidade deste documento pode ser conferida 
através do QR Code ao lado ou pelo link:
https://diariodeuberlandia.com.br/publicidadelegal
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