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Em Uberlândia, empresários 
APOSTAM NO E-COMMERCE
 | COMERCIANTES INVESTEM EM ESTRATÉGIAS DIGITAIS E PARCERIAS PARA GARANTIR VENDAS

 � DHIEGO BORGES

Vender pela internet não 
é uma novidade, mas 
os tempos de isolamen-

to social têm mostrado que o 
comércio online pode abrir um 
grande leque de oportunidades 
para ampliar os negócios. A 
pandemia do coronavírus fez 
com que os empresários voltas-
sem os olhos para o chamado 
e-commerce. Segundo um 
levantamento do movimento 
Compre&Confie, o e-commerce 
brasileiro faturou R$ 9,4 bilhões 
em abril, um crescimento de 
81% se comparado ao mesmo 
período de 2019.

Em Uberlândia, empresas 
têm investido cada vez mais no 
setor. Com as restrições para 
o funcionamento do comércio, 
as vendas online se tornaram 
não apenas uma alternativa, 
mas um negócio promissor 
que para muitos ainda não era 
tido como foco. Foi o caso dos 
empresários Felipe Rodrigues 
e Ana Luiza Tinoco, sócios da 
loja Paper Store, que possui 
duas unidades em dois shop-
pings de Uberlândia e uma em 
Ribeirão Preto (SP). 

Com o fechamento do 
comércio, a empresa, que 
comercializa artigos de dec-
oração, presentes e papelaria, 
teve que acelerar os planos 
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de posicionamento digital para 
atuar com as vendas online. O 
sócio Felipe Rodrigues conta 
que começou a investir em uma 
plataforma online no fim de abril 
como teste e as vendas super-
aram as expectativas. 

Em apenas dois meses e 
meio de operação, ele diz que 
a loja vem dobrando o fatura-
mento a cada mês. “Com os re-
sultados, vimos a necessidade 
estruturar. Criamos um site e 
passamos a investir em redes 

sociais. Em junho, dobramos o 
faturamento de maio e julho já 
superou o mês de junho inteiro”, 
destaca.

Para conseguir atender à 
demanda e ampliar as ven-
das, os empresários buscaram 
parcerias com market places, 
transportadora e com os Cor-
reios. Além do site, os produtos 
são comercializados via aplica-
tivo do WhatsApp e pelas redes 
sociais. Com as unidades físi-
cas fechadas, os dois também 

ESPORTE CLUBE GIRASSOL - CNPJ/MF 21.245.451/0001-69

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. associados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordiná-
ria, a fim de deliberarem sobre a realização de chamada de capital, especialmente para 
suprir o prejuízo acumulado, que foi acentuado devido a severa perda de recebíveis 
ocasionada pela pandemia da COVID-19, que impediu o funcionamento do Clube 
desde 23 de março de 2020.
Desta forma, o Diretor Presidente do Esporte Clube Girassol, em atendimento às 
disposições estatutárias, vem convocar os senhores Associados para comparecerem à 
sede do Clube, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, na Rua Estrela do Sul, n.º 44, 
Bairro Bom Jesus, no dia 30 de Julho de 2020, as 17:00 horas, com o objetivo de 
deliberar sobre a necessidade de realização de chamada de capital. Quaisquer dúvidas 
e/ou esclarecimentos poderão ser solucionados durante o expediente comercial 
através do telefone (34) 3236-4752.

Uberlândia/MG, 21 de Julho de 2020.
NEY JOSÉ FERNANDES TEODORO

Diretor Presidente 

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 17 de Julho de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, FLÁVIA TATIANA DA SILVA, CPF/CNPJ nº 04395563686, que está(ão) em 
lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) 
credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER BRASIL S.A, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, 
Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de atendimento, e satisfazer, no 
prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será publicado em três dias, o 
encargo no valor de R$ 4.140,49, em 16/07/2020, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas 
de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo 
desta intimação, relativo ao contrato nº 07443623000213-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 159562, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . 
Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamen-
to perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à 
ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no 
prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor 
fiduciário BANCO SANTANDER BRASIL S.A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que 
chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA.
CNPJ:25.761.040/0001-87 - NIRE:31200420688

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGO
Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparecer à 
Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a ser realizada de forma DIGITAL, no dia 30 de julho de 2020, às 19:00 (deze-
nove horas), cuja participação dos Acionistas ocorrerá por VIDEOCONFERÊNCIA, com votação  mediante manifesta-
ção de voto em Assembleia, para tratarem da seguinte ordem do dia:  1. Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e Parecer 
Conselho Fiscal; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 3. Comunicação de Entrada e Saída de sócios; 4. Fixação da remune-
ração anual global dos órgãos da administração da Sociedade e Conselhos; Observações: Os documentos relativos a essa 
Assembleia, estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede da Sociedade, nesta cidade de Uberlândia, Estado de Mi-
nas Gerais, à Avenida João Pinheiro n.º 289, e poderão ser disponibilizados por e-mail mediante solicitação pelo e-mail: 
diretoria@hospitalsantaclara.com.br. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia mediante a apresentação de 
documentos pessoais e do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126, da Lei 6.404/76. A 
representação do mandato de procuração poderá ser por meio de procuração eletrônica ou digitalizada, resguardados os 
requisitos necessários à verificação de sua validade. Tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais 
brasileiras, de se evitar reuniões e aglomerações de pessoas, em virtude do COVID-19, a Assembleia será realizada 
de forma DIGITAL, ficando os Senhores Acionistas cientes de que a participação na Assembleia será  realizada por 
VIDEOCONFERÊNCIA, utilizando o aplicativo ZOOM, cujo o link  será enviado via  WhatsApp e/ou e-mail para cada 
acionista. A Assembleia será considerada como realizada na sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, Avenida João Pinheiro n.º 289, Centro, para fins legais. A Assembleia Geral Ordinária, CONVOCADA 
para 23/04/2020, não aconteceu, em virtude da Pandemia do COVID-19, o que provocou nova CONVOCAÇÃO. Dr. 
Melicegenes Ribeiro Ambrósio - Presidente do Conselho de Administração. Uberlândia, 20 de julho de 2020

Torna público aos interessados que está realizando licitação pública, instaurada na
modalidade Tomada de Preços nº 11/2020, Processo Licitatório nº: 98/2020 - cujo
objeto é a “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (Contrato de Repasse OGU
103.1223-50 – Convênio (SICONV) nº: 829352/2015 – Programa de Planejamento
Urbano” O edital está à disposição dos interessados na sede do Município de 2ª a
6ª feira, de 8 horas às 17 horas ou através do site www.jequit iba.mg.gov.br. Os
envelopes deverão ser protocolados até às 13 horas e 30 minutos do dia 06/08/
2020 (quinta-feira). Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31)
3717-6222 – Lei Federal 8.666/93 - Douglas Soares Rodrigues / Helenice Jeber
Machado  - Comissão Permanente de Licitações (CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia
para execução de implantação de redes coletoras de águas pluviais na Avenida Getúlio
Vargas e entornos, em Uberlândia/MG, com fornecimento de mão de obra e materiais. Os
documentos que integram o edital serão disponibilizados no site de licitações da Prefeitura
Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico <https://goo.gl/ho2JED> e no Comprasnet
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 13/08/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 20 de julho de 2020.NORBERTO
CARLOS NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 463/2020

TIPO "MAIOR DESCONTO"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 416/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada - Objeto: aquisição de materiais (fita de borda branca,
fórmica branca, MDF 15mm entre outros) . A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 12/08/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 20 de julho de 2020.Tania Maria de Souza
Toledo.Secretária Municipal de Educação

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 360/2020
OBJETO: Prestação de serviços de locação de serviços hospitalares (concentradores de
oxigênio, ventiladores mecânicos e outros).O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que
devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta a sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia
07/08/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o
detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no
link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com
as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia,
20 de julho de 2020.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
21 DE JULHO DE 2020
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