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SPACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ(MF) – 07.625.772/0001-68
Relatório da Administração

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da Space Empreendimentos e Participações Ltda apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Os membros da Diretoria 
encontram-se à disposição dos Srs. quotistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.                                A Administração.

Ativo 2020 2019 01/01/2019
Circulante Reapresentado Reapresentado
 Caixa e equivalentes de caixa  1.815  1.973  4.425 
 Contas a receber de clientes  896  218  395 
 Estoques  422  422  591 
 Adiantamento de distribuição
 de lucros  21.272  21.705  19.230 
 Outros créditos  30  25  30 

 24.435  24.343  24.671 
Não circulante
 Realizável a longo prazo
 - Depósitos judiciais  272  272  -   
 Investimento 131.712  134.288  133.696 
 Imobilizado  240  263  280 
 Intangível  28  24  4 

132.252  134.847  133.980 

Total do ativo 156.687  159.190  158.651 

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)
Capital

Social
Reserva
Capital

Reserva 
de lucros

Ajuste de avaliação
patrimonial Total

Saldos em 31 dezembro de 2018  46.487  -  68.839  23.286  138.612 
 - Aumento de capital social  95  -  -  -  95 
 - Realização de custos atribuídos  -  -  317  (317)  - 
 - Realização de reserva  -  181  -  -  181 
 - Lucros distribuídos  -  -  (19.230)  -  (19.230)
 - Resultado líquido do exercício  -  -  21.365  -  21.365 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  (reapresentado)  46.582  181  71.291  22.969  141.023 
 - Aumento de capital social  -  -  -  -  - 
 - Realização de custos atribuídos  -  -  317  (317)  - 
 - Lucros distribuídos  -  -  (21.705)  -  (21.705)
 - Resultado líquido do exercício  -  -  19.430  -  19.430 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  46.582  181  69.333  22.652  138.748 

Notas Explicativas às demonstrações financeiras 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional A Space Empreendimentos e Participações 
Ltda é uma sociedade limitada de capital fechado com sede em Uber-
lândia – MG e pertence ao Grupo Algar. A sociedade tem por objeto a 
exploração do ramo imobiliário, abrangendo compra, venda e locação 
de imóveis, sua intermediação, incorporação e avaliação bem como a 
participação no capital de outras empresas. 
As demonstrações financeiras de 2020 e 2019 foram revisadas pela De-
loitte Touche Tohmatsu para dar suporte à equivalência patrimonial na 
controladora Algar S/A Empreendimentos e Participações.

2. Bases de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
- As demonstrações financeiras da empresa, foram preparadas de acordo 
com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas pelo “In-
ternational Accounting Standards Board – IASB” e as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.
3  Patrimônio liquido - Em 31 de dezembro de 2020, o capital subscri-
to e integralizado da Companhia era de R$ 46.582.136 representado por 
28.403.742 quotas

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)
2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda e da 
 contribuição social  22.765  24.687 
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
 aplicado nas atividades operacionais
 Depreciação e amortização  2.632  2.607 
 Encargos financeiros  416  229 

 25.813  27.523 
Variações nos ativos e passivos
 (Aumento) redução em contas a receber de clientes  (678)  177 
 Redução em estoques  -  169 
 Aumento em depósitos judiciais  -  (272)
 (Aumento) redução em outros ativos circulantes 
  e não circulantes  (5)  6 
 (Aumento) redução em fornecedores  (70)  108 
 Redução em salários e encargos a pagar  (74)  - 
 (Aumento) redução em obrigações fiscais  8  6 
 Aumento de contas a pagar  1.843  - 
 Redução em outros passivos circulantes 
  e não circulantes  (136)  222 
 Imposto de renda e contribuição social pagos  (3.388)  (3.450)

 (2.500)  (3.034)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados 
nas) gerados pelas atividades operacionais  23.313  24.489 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Em ativo imobilizado e intangível  (37)  (3.193)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados 
 nas) gerados pelas atividades de investimentos  (37)  (3.193)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Amortização de empréstimos e financiamentos  (2.162)  (2.042)
 Adiantamentos ou pagamentos de distribuição 
  de lucros  21.272)(21.705)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados 
 nas) pelas atividades de financiamentos (23.434)(23.747)
Redução no saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa  (158)  (2.451)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício  1.973  4.424 
Caixa e equivalentes de caixa no final 
 do exercício  1.815  1.973 

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Ativo 2020 2019 01/01/2019
Circulante Reapresentado Reapresentado
 Empréstimos e financiamentos  2.120  1.641  1.062 
 Fornecedores  106  176  107 
 Contas a pagar  280  -    -   
 Impostos, taxas e 
  contribuições  133  141  135 
Imposto de renda e 
 contribuição social  934  850  863 
 Salários e encargos a pagar  263  337  301 
 Outras obrigações  30  16  6 

 3.866  3.161  2.474 
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos  841  3.025  5.419 
 Contas a pagar  1.563  -    -   
 Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos  11.669  11.831  11.996 
 Outras obrigações  -    150  150 

 14.073  15.006  17.565 
Patrimônio liquido
 Capital social  46.582  46.582  46.487 
 Reserva de capital  181  181  -   
 Reserva de lucros  69.333  71.291  68.839 
 Ajustes de avaliação
  patrimonial  22.652  22.969  23.286 

138.748  141.023  138.612 
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 156.687  159.190  158.651 

4. CPC 23 - a) Balanço patrimonial

31/12/2019 Ajuste
Ajustado

31/12/2019 01/01/2019 Ajuste
Ajustado

31/12/2019
Ativo
Circulante  24.343  -    24.343  24.671  -    24.671 
Não circulante  134.847  -    134.847  133.980  -    133.980 
Total do ativo  159.190  -    159.190  158.651  -    158.651 
Passivo
Circulante  3.161  -    3.161  2.474  -  2.474 
Não circulante  16.816  (1.810)  15.006  19.255  (1.690)  17.565 
Patrimônio líquido  139.213  1.810  141.023  136.922  1.690  138.612 
Total do passivo e do patrimônio líquido  159.190  -    159.190  158.651  -    158.651 
b) Demonstrações de resultado

31/12/2019 Ajuste
Ajustado

31/12/2019
Receita de venda de imóveis e de aluguéis  30.586  -    30.586 
Custo dos produtos vendidos  (169)  -    (169)
Lucro bruto  30.417  -    30.417 
Despesas operacionais  (5.501)  -    (5.501)
Resultado operacional antes do resultado financeiro  24.916  -    24.916 
Despesas financeiras, líquidas  (229) -  (229)
Resultado antes da contribuição social e do imposto de renda  24.687  -    24.687 
Contribuição social  (918)  32  (886)
Imposto de renda  (2.524)  88  (2.436)
Resultado liquido do exercício  21.245  120  21.365 

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstração dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)
2020 2019

Reapresentado
Receita de venda de imóveis e de aluguéis  30.864  30.586 
Custo dos imóveis vendidos  -  (169)
Lucro bruto  30.864  30.417 
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas  (5.506)  (5.504)
 Outras despesas operacionais, líquidas  (2.177)  3 
Resultado operacional antes 
 do resultado financeiro  23.181  24.916 
Despesas financeiras, líquidas  (416)  (229)
Resultado antes da contribuição social 
 e do imposto de renda  22.765  24.687 
 Contribuição social  (889)  (886)
 Imposto de renda  (2.446)  (2.436)
Resultado líquido do exercício  19.430  21.365 

Uberlândia MG, 31 Dezembro de 2020.                                 
DIRETORIA

Gustavo Uramoto Matsumoto - Diretor Financeiro
José Inácio Pereira – Diretor Superintendente

Eliane Garcia Melgaço– Diretora de Talentos Humanos 
CONTADORA

Fabiana Luiza Almeida Oliveira
CRC-MG 123169/O

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária CAROLINA DOS SANTOS CELESTINO (CTPS 
008105889/série 0030 SC) que, considerando sua ausência injusti�cada do trabalho por mais de 30 dias, 
faltando às suas atividades pro�ssionais, a mesma está dispensada, a partir da presente data, 24/03/2021, 
por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  Fica a funcionária comunicada que 
deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, para as 
devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento 
todos os equipamentos e materiais relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, 
cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo 
mais. Fica a funcionária comunicada que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH dia 
01/04/2021 as 15:00horas, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

CASA DE SAÚDE SANTA MARTA S/A
CNPJ n º 25.654.385/0001-31 - 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 comparecer 
à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a ser realizada de forma Digital, no dia 12 de abril de 2021 às 19h, cuja 
participação dos Acionistas ocorrerá por Videoconferência 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 2020; 2. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a 
distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; 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 remuneração; Instruções Adicionais: 1. Os documentos 
e propostas relacionados às matérias da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede 
da Sociedade e poderão ser disponibilizados por e-mail mediante solicitação para secretariaadm@hospitalstamarta.com.
br. 2. 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. 3. A Eleição para membros da Diretoria e Conselho Fiscal dar-se-á por chapa completa, 
devendo ser inscritas com 10 (dez) dias corridos de antecedência à Assembleia. 4. As chapas deverão ser completas, 
contendo os nomes indicados para os administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, sendo que 
todos os integrantes deverão assinar a inscrição na chapa. Em razão dos problemas trazidos pela Pandemia a inscrição na 
chapa poderá se dar por assinatura eletrônica e/ou confirmação por e-mail pessoal do integrante da chapa. 5. Diante dos 
desdobramentos causados 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 poderá ser 
realizada por Videoconferência, cabendo ao acionista interessado em participar da Assembleia digital, a indicação de 
seu endereço eletrônico (e-mail), no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização da Assembleia, diretamente 
à Sociedade, pelo endereço eletrônico: secretariaadm@hospitalstamarta.com.br., para recebimento das instruções para 
participação da Assembleia virtual. 6. O Boletim de Voto à Distância será enviado diretamente ao acionista mediante 
solicitação por e-mail para secretariaadm@hospitalstamarta.com.br e deverá ser devolvido à Sociedade no prazo de 2 
(dois) dias de antecedência à realização da Assembleia diretamente para o e-mail secretariaadm@hospitalstamarta.com.
br. 7. Caso o acionista opte por não utilizar o Boletim de Voto deverá participar da Assembleia para exercer seu direito de 
voto. 8. As assinaturas dos membros da mesa e acionistas deverão ser feitas com certificado digital emitido por entidade 
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação 
da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. 9. Para fins legais a Assembleia será considerada como 
realizada na sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Avenida Rondon Pacheco, n° 704, 
Copacabana. Uberlândia - MG, 25 de março de 2021.

Adelmo Divino de Faria - Diretor Administrativo

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 23 de Março de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, C & T MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ nº 
06882116000188, JOSE NILTON ALMEIDA DE ARAUJO, CPF/CNPJ nº 80757944604, CRISTIENE 
APARECIDA DE CASTRO ARAUJO, CPF/CNPJ nº 03323040600, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, 
Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 1.513.542,81, em 22/03/2021, 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 7343152003000004359 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 91676, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso o pagamento não
seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, 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

COMUNICADO
GEOCICLO BIOTECNOLOGIA S/A, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 02.583.021/0001-02 
com sede na Av. Cleanto Vieira Gonçalves nº 222, sala 2, bairro Roosevelt, CEP 38.401-223, na cidade 
de Uberlândia/MG, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais (JUCEMG) sob o NIRE 3130002483-1, comunica ao mercado e aos acionistas, para os diversos 
fins, que foram extraviados o Livro de Registro de Ações Nominativas nº de ordem 03, autenticado pela 
JUCEMG sob o nº 99383546, em 26/11/2013, e o Livro de Transferência de Ações Nominativas nº de 
ordem 03, autenticado pela JUCEMG sob o nº 99653498, em 05/09/2018.

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

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
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 27 de abril de 2021, às 
19hs (dezenove horas), cuja participação dos Acionistas ocorrerá por VIDEOCONFERÊNCIA, com votação  
mediante manifestação 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 2020 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 2020; 3. Comunicação de Entrada 
e Saída de sócios; 4. Alteração do §4º do art. 36 do Contrato Social para fazer incluir prazo mínimo de participação 
societária como pressuposto para candidatura a cargo no Conselho de Administração, observadas as propostas 
apresentadas em assembleia. 5. Alteração do §1º do art. 50 do Contrato Social a fim de ajustar a duração do mandato 
dos integrantes do Conselho Fiscal de 2 (dois) anos para 1 (um) ano, a entendimento da Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais, que passará a ter a seguinte redação: “§1º. A duração do mandato dos Conselheiros Fiscais será de um 
ano, permitida a reeleição. Assembleia Geral fixará ainda a remuneração dos Conselheiros Fiscais”. 6 Alteração do 
§2º do art. 50 para fazer incluir prazo mínimo de participação societária como pressuposto para candidatura a cargo 
no Conselho Fiscal, observadas as propostas apresentadas em assembleia. 7. Fixação da remuneração anual global 
dos órgãos da administração da Sociedade e Conselhos. Assembleia Geral Extraordinária dia 28 de abril de 2021 
das 8hs (oito horas) às 18hs (dezoito horas), Eleições, de forma PRESENCIAL, com agendamento e respeitando 
o distanciamento social e todas as normas referente ao COVID-19. 1. Eleição dos membros que irão compor o 
Conselho de Administração da Sociedade pelo próximo biênio 2021-2023; (09 Efetivos e 03 Suplentes). 2. Eleição 
dos membros que irão compor o Conselho Fiscal da Sociedade pelo próximo período anual; (03 efetivos e 03 
suplentes); 3. Eleição dos membros que irão compor a Diretoria da Sociedade pelo próximo biênio 2021-2023: (a) 
Diretoria Administrativa; (b) Diretoria Técnica; e (c) Diretoria e Vice-diretora Clínica e (d) Comissão de Ética 
(04 efetivos e 04 suplentes); As inscrições dos candidatos acontecerão no período de 05 a 15 de abril de 2021, das 
08hs às 17hs, de forma virtual, através do e-mail diretoria@hospitalsantaclara.com.br. O Conselho de Administração 
se inscreverá de forma individual, e o Conselho Fiscal, Comissão de Ética, Diretoria Administrativa/Técnica, 
Diretoria Clínica/Vice-Diretoria Clínica através de chapa. Dúvidas entrar em contato no telefone (34) 3239-6114 
ou, pelo e-mail acima. Observações: Os documentos relativos a essa Assembleia, estão disponíveis aos Senhores 
Acionistas na sede da Sociedade, nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas 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. 

Dr. Melicegenes Ribeiro Ambrósio - Presidente do Conselho de Administração. 
Uberlândia, 23 de março de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2021- SRP. Será realizado no dia 13 de 
abril de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 046/2021, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 018/2021-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição 
de medicamentos para atender determinações judiciais, conforme especificações do 
termo de referência. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 25 de 
março de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 07/2021 - SRP. Será realizado no dia 16 
de abril de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 049/2021, na Modalidade de 
Pregão Presencial de n° 07/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em locação de maquinas e caminhões para 
atender a Prefeitura Municipal de Coromandel, conforme especificações do termo 
de referência.. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.
coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 25 de 
março de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2021 - SRP. Será realizado no dia 14 de 
abril de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 047/2021, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 019/2021 - SRP, do Tipo Menor Por Item, cujo objeto é a aquisição de 
desengraxante, shampoo automotivo e limpa-baú para veículos da Prefeitura Municipal 
de Coromandel – MG, com participação exclusiva de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparadas. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, 
no site www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-
1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-
MG, 25 de março de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 099/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
a licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de materiais de consumo, para uso odontológico, (limalha de prata, material
restaurador, algodão rolete dental, anestésico tópico gel, entre outros). A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 14/04/
2021, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br. Uberlândia/MG, 25 de março de 2021.
Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 080/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de
equipamentos diversos (oxímetro de dedo, raio x odontológico, autoclave odontológico,
amalgamador e outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas do dia 14/04/2021, no endereço www.gov.br/compras/pt-br.
Uberlândia-MG, 25 de março de 2021.Sueli Aparecida Silva. Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 137/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
a licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para futuro e eventual
fornecimento de medicamentos de uso humano (lidocaína, loratadina, losartana, magnésio,
motoclopramida e outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até às  09:00 horas do dia 14/04/2021, no endereço https://www.gov.br/
compras/pt-br. Uberlândia, 25 de março de 2021.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras
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IMUNIZAÇÃO

Prefeito de Uberlândia recebe 1ª dose da vacina
 � FERNANDO NATÁLIO

O prefeito de Uberlândia, 
Odelmo Leão, foi vacinado 
contra a Covid-19 nesta 
quinta-feira (25). Ele foi 
imunizado no Drive Thru no 
estacionamento do Centro 
Administrativo Municipal. A 
informação foi veiculada em 
suas redes sociais.

Odelmo Leão tem 74 
anos e faz parte do públi-
co prioritário no cronogra-
ma nacional de vacinação 
contra o coronavírus. Ele 
recebeu a primeira dose do 
imunizante. Não foi informa-
da qual vacina foi aplicada. 
A imunização no país tem 
sido feita, até o momento, 
com as vacinas Coronavac/
Instituto Butantan e Astra-
Zeneca/Oxford/Fiocruz. 

O prefeito enalteceu a ci-
ência em suas redes. “Nes-
te dia 25 de março, recebi 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid. Fiz o cadas-
tro, aguardei a mensagem e 
vacinei hoje no nosso Drive 

Thru. Viva a ciência e que 
Deus nos abençoe!”, disse 
Odelmo Leão.

 � CONSULTA 
AO CADASTRO E 
AGENDAMENTO

A imunização do pú-
blico prioritário contra a 
Covid-19 em Uberlândia 
acontece mediante cadas-
tro prévio. O acesso é feito 
no Portal da Prefeitura, na 
aba “Enfrentamento ao Co-
ronavírus” e depois basta 
acessar o botão “Cadastro 
Vacinação”.

Quem se cadastrou para 
receber  a  vac ina  pode 
acompanhar o agendamen-
to da imunização também 
no mesmo endereço ele-
trônico, onde foi disponibi-
lizada a opção “Consultar 
Agendamento” no canto 
superior direito da página 
de cadastro para a vacina. 
Depois basta digitar o CPF 
e a data de nascimento da 

pessoa cadastrada.
Com o novo serviço on-

line, o usuário obtém mais 
deta lhes sobre o agen-
damento e in formações 
sobre a aplicação da va-
cina, como se é 1ª ou 2ª 
dose, data, hora e local 
da aplicação. Mesmo com 
a ferramenta,  a pessoa 
cadastrada continua rece-
bendo a confirmação do 
agendamento por mensa-
gem de texto no celular 
(SMS).

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Chefe do Executivo 
faz parte do 
público prioritário 
no cronograma
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