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4.1.13  Despesas em Geral   472.138,86
Total     104.800.212,89
Nota 12 - Doações
No exercício de 2.019, a entidade recebeu doações em dinheiro e materiais no valor de R$ 
358.384,21, as quais foram contabilizadas em:
Receitas Próprias – Doações  R$ 353.153,57
Doações de Materiais Diversos  R$ 5.230,64
Nota 13 - Contingências
Conforme Resolução CFC nº 1.180/09 que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade 
NBC T 19.7 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, as possíveis perdas 
oriundas de processos trabalhistas e cíveis, na data de 31/12/2019, estão assim represen-
tadas e estimadas:
De Processos Trabalhistas:
- Classificados como possível perda  R$ 1.032.000,00
De Processos Cíveis:
- Classificados como possível perda  R$ 396.000,00

Ilmos. Srs. Diretores da MISSÃO SAL DA TERRA/Uberlândia - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da MISSÃO SAL DA TERRA, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2.019, e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do valor adicionado e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MISSÃO SAL DA 
TERRA em 31 de dezembro de 2.019, 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.
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 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabili-
dades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor 
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma re-
levante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório de Admi-
nistração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá-
beis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 uma auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao 
longo de auditoria. Além disso:
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, in-

dependentemente 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 planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- 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 continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe 
uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
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.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comu-
nicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar considera-
velmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
As Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2.018, que estão sendo apresentadas 
para efeitos comparativos, foram por nós auditadas, cujo parecer sem modificação foi emi-
tido em 30 de abril de 2.019.

Uberlândia(MG), 22 de maio de 2.020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
PRESENCIAL 050/2020 - SRP. Será realizado no  dia 29 de Julho de 2020 às 9:00 
hs o Processo Licitatório de n° 103/2020, na Modalidade de Pregão Presen-
cial de n° 050/2020-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aqui-
sição de peças, lâminas e dentes para atender as máquinas pesadas da Prefei-
tura Municipal de Coromandel-MG. Licitação regionalizada conforme Decreto  
Municipal n° 104 de 15 de Junho de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 
051/2020 - SRP. Será realizado no  dia 30 de Julho de 2020 às 14:00 hs o Processo Lic-
itatório de n° 104/2020, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 051/2020-SRP, do 
Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento 
de refeições e marmitex para atender Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de 
Coromandel-MG. Licitação regionalizada conforme Decreto Municipal n° 104 de 15 de 
Junho de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020. 
Será realizado no  dia 30 de Julho de 2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório de n° 105/2020, na Modal-
idade de Pregão Eletrônico de n° 17/2020, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de 
equipamentos para mecanização agrícola, para apoio aos pequenos produtores rurais do município, 
conforme contrato de repasse de n° 877615/2018 e 877683/2018, firmado entre o MAPA- Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o município, por meio da Caixa Econômica Federal,  con-
forme especificações do termo de referência. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 18/2020. Será realizado no  dia 23 de Julho de 2020 às 9:00 hs o 
Processo Licitatório de n° 107/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
18/2020, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de material de 
proteção, em caráter de emergência em saúde pública, conforme Lei Federal n° 
13.979 de 06/02/2020, Decreto Estadual NE n° 113 de 12/03/2020, Decreto Munic-
ipal n° 058 de 19/03/2020 e Medida Provisória n° 926 de 20 de Março de 2020, Art. 
4°-G para atender a Secretaria Municipal de Saúde, como medida de prevenção ao 
contágio da pandemia do COVID-19. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO  
PRESENCIAL 053/2020 - SRP. Será realizado no  dia  03 de Agosto de 2020 às 9:00 
hs o Processo Licitatório de n° 108/2020, na Modalidade de Pregão Presencial de 
n° 053/2020-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de peças  
para a reposição e manutenção de caminhões e ônibus de Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Coromandel-MG. Licitação regionalizada conforme Decreto Munici-
pal n° 104 de 15 de Junho de 2020. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.
mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 13 
de Julho de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
16/2020 - SRP. Será realizado no  dia 28 de Julho de 2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório de 
n° 102/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 16/2020-SRP, do Tipo Menor Preço 
Por Item, cujo objeto é a aquisição de material de copa e cozinha para atender Secretarias e 
Setores da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, recursos PDDE- Programa Dinheiro Direto 
na Escola, Serv. de Convivência e Fort. de Vínculo, IGD- Bolsa Família e recursos próprios, con-
forme especificações do termo de referência. 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: FLAVIO BEZERRA PRAXEDES, brasileiro, policial legislativo, RG 
M-4.122.087-SSP/MG, CPF 577.842.646-15 e sua esposa NEÍ DAS GRAÇAS ALMEIDA PRAXEDES, 
brasileira, do lar, RG MG-3.661.235-SSP/MG, CPF 815.085.816-49, casados sob o regime da 
comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Uberlândia-MG(“o devedor fiduciante”).

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, 
da Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado 
na JUCEMG, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, 
teve a propriedade conso-lidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6-131.531 de 26/06/2020, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora 
fiduciária promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e 
condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 24 de julho de 2020, às 10:00 horas. Será aceito 
lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 
118.899,35 (Cento e de-zoito mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 07 de agosto de 
2020, às 10:00 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas 
com a realização do lei-lão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 11.592,14 (Onze mil, 
quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos).
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de Uberlân-
dia-MG, na Rua Machado de Assis, nº 1.354, Bairro Lídice.
b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua Machado de 
Assis, nº 1.354, Bairro Lídice. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 0xx34-99116-
-3933.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, no Loteamento Novo Mundo, 
designado por lote n° 35 da quadra n° 22, medindo dez (10,00) metros de frente e aos fundos, por 
trinta (30,00) metros de extensão dos lados, com área de 300m², confrontando pela frente com a Rua 
Nova Jersey, pelo lado direito com o lote n° 36, pelos fundos com o lote n° 15, e pelo lado esquerdo 
com o lote n°34. Matriculado no Car-tório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 
131.531 do L° 2-RG”. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 118.899,35 (Cento e dezoito mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e trinta e cinco centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão 
do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e 
em moe-da nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, 
implicará na imedi-ata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a 
qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a cargo e ônus 
do adquirente a sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas 
enuncia-tivas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em 
que se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem 
alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, 
quando for o caso, arcando o adqui-rente com as despesas decorrentes.
c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos necessá-
rios para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os 
custos ne-cessários para a transferência.
d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais mensalidades 
devidas à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do IPTU e 
outras contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou venham 
a recair sobre o imóvel.
e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente intimado(a)(s) do 
dia, hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento Particular de 
Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária 
em Garantia, fir-mado com a ITV URBANISMO LTDA.
Uberlândia, 09 de julho de 2020, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG – 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, 
www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES

ITV URBANISMO LTDA

CASA DE SAÚDE SANTA MARTA S/A
CNPJ: 25.654.385/000-31 – NIRE: 313.000.250-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para compa-
recer à Assembleia geral Ordinária da Sociedade a ser realizada de forma DIGITAL, no dia 28/07/2020 às 19h, 
cuja participação dos Acionistas ocorrerá por VIDEOCONFERÊNICA com votação por meio de BOLETIM 
DE VOTO À DISTÂNCIA ou mediante manifestação de voto em Assembleia, para tratarem da seguinte ordem 
do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberar sobre 
a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2019; 3. Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor a Diretoria da Sociedade e 
deliberação sobre a remuneração da Diretoria; 4. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da 
Sociedade e sua remune-ração; Instrução Adicionais: 1. Os documentos e propostas relacio-nados às matérias 
da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede da Sociedade e poderão ser 
disponibili-zados por e-mail mediante solicitação para adm@hospitalstamarta.com.br. 2. Os acionistas poderão 
ser represen-tados na Assembleia mediante a apresentação de documentos pessoais e do mandato de representa-
ção, outorgado na forma do paragrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76. A representação do mandato de procura-ção 
poderá ser por meio de procuração eletrônica ou digitalizada, resguardados os requisitos necessários à verificação 
de sua validade. 3. A Eleição para membros da Diretoria e Conselho Fiscal dar-se-a por chapa completa, devendo 
ser inscritas com 10 (dez) dias corridos de antecedência à Assembleia. 4. Diante dos desdobramentos causa-dos 
pela disseminação do COVID-19 no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais 
brasileiras de se evitar reuniões e aglomerações de pessoas, bem como o transito de pessoas, a assembleia será 
realizada de forma DIGITAL, ficando os Senhores Acionistas cientes de que a participação na Assembleia po-
derá ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, cabendo ao acionista interes-sado em participar da Assembleia 
digital, a indicação de seu endereço eletrônico (e-mail), no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização de 
Assembleia, diretamente à Sociedade, pelo endereço eletrônico: adm@hospitalstamarta.com.br, para recebimento 
das instruções para participação da Assembleia virtual. 5. O Boletim de Voto à Distancia será enviado diretamente 
ao acionista mediante solicitação por e-mail para adm@hospitalstamarta.com.br., e deverá ser devolvido à So-
ciedade no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização da Assembleia diretamente para o e-mail adm@
hospitalstamarta.com.br. 6. Caso o acionista opte por não utilizar o Boletim de Voto deverá participar da Assem-
bleia para exercer deu direito de voto. 7. Para fins legais a Assembleia será considerada como realizada na sede 
da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Avenida Rondon Pacheco, nº 704, Copacabana. 
Uberlândia-MG, 24 de junho de 2020. Dr. Adelmo Divino de Faria – Diretor Administrativo.
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www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
16 DE JULHO DE 2020



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/85B1-8130-C152-910D ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 85B1-8130-C152-910D

Hash do Documento 

29A893BE79C7FAACDA787830BA0B1FA690F3F37EC9BB4A18B7F88387C214A76F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/07/2020 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 16/07/2020 08:41 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


