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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

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 PRESENCIAL  nº 06/2021 - SRP. Será realizado no dia 15 
de abril de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 048/2021, na Modalidade de 
Pregão Presencial de n° 06/2021-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a 
aquisição de lubrificantes, óleos, aditivos e fluídos diversos para a manutenção da frota 
de veículos e máquinas da prefeitura municipal de Coromandel-MG, com participação 
exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 
Individual. Licitação regionalizada âmbito local, conforme Decreto Municipal 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 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 08/2021. Será realizado no dia 16 
de abril de 2021 às 14:00 hs o Processo Licitatório de n° 050/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 08/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de eletricista, para atender 
Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG. Editais e inf. no e-mail  
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.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 020/2021 - SRP. Será realizado no dia 
19 de abril de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 051/2021, na Modalidade 
de Pregão Eletrônico de n° 020/2021 - SRP, do Tipo Menor Por Item, cujo objeto 
é a contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos, para atender 
Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com participação  
exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas. Licitação 
regionalizada conforme Decreto Municipal 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  
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. 130/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará a lic itação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para
futuro e eventual fornecimento de medicamentos de uso humano (dexametasona,
dopamina, doxazosina, enapapril,  eritromicina e outros). A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às  09:00 horas do dia
15/04/2021, no endereço https:/ /www.gov.br/compras/pt-br. Uberlândia, 26 de
março de 2021.SUELI APARECIDA SILVA.Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 081/2021

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 médico-hospitalares (sondas Foley, sondas esofágicas, sondas
uretrais, talas metálicas e tubos hospitalares), para abastecimento da Rede Municipal de
Saúde de Uberlândia. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até às 09:00 horas do dia 15/04/2021, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br.
Uberlândia/MG, 26 de março de 2021.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras

ALMAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.606.493/0001-81 - NIRE: 3130001298-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Realizada no dia 30/12/2020, às 14:00 h, na sede social da Companhia. Presença: Acionistas representando a 
totalidade do capital social. Mesa: Renato Fernandes Martins (Presidente) e Pauliran Gomes e Silva (Secretário). 
Deliberação: Tomar conhecimento e registrar a renúncia dos Conselheiros Independentes (i) Sr. Fábio Colletti Barbosa, 
CPF nº 771.733.258-20, Cédula de Identidade nº 5.654.446-7, SSP/SP; (ii) Sr. Horacio Lafer Piva, CPF nº 038.613.618-
17, Cédula de Identidade nº 8.687.110-9, SSP/SP; e (iii) Sra. Maria Letícia de Freitas Costa, CPF nº 050.932.788-58, 
Cédula de Identidade nº 6.057.278-4, SSP/SP; eleitos em AGE realizada em 05/12/2014 e reeleitos em 08/06/2015 e 
13/06/2018, deixando assim de integrarem o Conselho de Administração da Companhia a partir da presente data. Os 
Acionistas agradeceram aos Conselheiros Independentes pelos relevantes serviços prestados à Companhia no exercício 
de suas funções; Eleger para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato complementar até 
a AGO que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020, os seguintes Conselheiros 
Independentes (Advisors): (i) José Ernesto Beni Bolonha, Cédula de Identidade RG nº 3.817.959-3, SSP/SP, CPF 
nº. 532.430.488-34. (ii) José Antônio Rossi Salles, RG nº 7.565.456, SSP-SP e CPF nº 052.622.788-50. Os 
Conselheiros eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro 
próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. Ratificar a eleição dos seguintes 
membros do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 13/06/2018: (i) Alair 
Martins Júnior, CPF n° 534.270.256-91, Cédula de Identidade nº MG-6.174.536, PC/MG; (ii) Juscelino Fernandes 
Martins, CPF n° 526.406.806-25, Cédula de Identidade nº MG-2.195.903, PC/MG; (iii) Renato Fernandes Martins, 
CPF n° 460.664.896-15, Cédula de Identidade nº 12.654.716, SSP/SP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a ata 
a qual foi assinada pelo Presidente da Mesa, Renato Fernandes Martins, pelo Secretário e Advogado Pauliran Gomes 
e Silva inscrito na OAB/MG 70.112 e pelos Acionistas AMJ Participações Ltda. (Alair Martins Júnior), Bonomo 
Participações Ltda (Juscelino Fernandes Martins), Remar Participações Ltda (Renato Fernandes Martins), José Antônio 
Rossi Salles e José Ernesto Beni Bolonha. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob o nº 
8441972 em 23/03/2021 da Empresa ALMAR PARTICIPAÇÕES S.A.- NIRE: 3130001298-1 e Protocolo 212228617 
- 23/03/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta

CNPJ n.º 71.208.516/0001-74
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Algar Telecom S/A (“Algar Telecom”) a se reunirem nas Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, a se realizarem, cumulativamente, no dia 27 de abril de 2021, às 09:00, de modo 
exclusivamente digital via plataforma Cisco Webex, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso I e artigo 21-C, §§ 2º e 3º da 
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), cuja participação ocorrerá por videoconferência 
com participação e votação à distância por meio digital, conforme estabelecido na Instrução CVM nº 622, de 17 de 
abril de 2020, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1 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; 1.2 Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a 
distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; 1.3 Deliberar sobre a não 
instalação do Conselho Fiscal da Companhia; 1.4 Deliberar sobre a fixação da remuneração anual global dos Admi-
nistradores da Companhia para o exercício social de 2021.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1 Deliberar 
sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 
2021; e 2.2 Rerratificar a remuneração anual global dos Administradores da Companhia do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020. Instruções Gerais: 1. A Proposta da Administração e a documentação relativa à ordem do 
dia está à disposição na sede da Companhia, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(www.b3.com.br), da Companhia (https://ri.algartelecom.com.br/) para exame pelos Senhores Acionistas; 2. Os Acio-
nistas participarão das Assembleias por meio do sistema eletrônico e serão considerados presentes às Assembleias e 
assinantes da respectiva ata; 3. Informações adicionais sobre às Assembleias e as matérias propostas acima podem ser 
obtidas na Proposta da Administração ou junto à Companhia (por meio de seu site de relacionamento com investido-
res); e 4. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias, mediante a apresentação do mandato de represen-
tação, outorgado na forma da legislação vigente, observadas as instruções indicadas na Proposta da Administração. 

Uberlândia - MG, 26 de março de 2020. 
Luiz Alexandre Garcia - Presidente do Conselho de Administração.
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