
TERÇA-FEIRA
30 DE MARÇO DE 2021

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, Mat. sobre o n° 613 
jucemg, devidamente autorizado por Sociedade imobiliária Lago Azul SPA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado sediada nesta cidade de Uberlândia, MG, na Rua: 
Augusto Cesar, 620 sala 02 fundinho CNPJ, 23.542.920/0001-37, NIRE 
3121051389-1, que será realizado LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA, através do site www.leiloesuberlandia.com.br onde os interessados 
deverão se habilitar com antecedência para efetuar LANCES ONLINE, LEILÃO na 
forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1.997, endereço: LEILO-
ERIO PÚBLICO OFICIAL, Avenida Suíça n° 30, sala 108-Lexus Office, Tibery, 
Uberlândia-MG, pelos lanços mínimos abaixo, o seguinte imóvel localizado nesta 
cidade, no LOTEAMENTO CONVENCIONAL- Área 3ª2- RESIDENCIAL LAGO AZUL, 
com medidas e confrontações da respectiva matrícula do Cartório do 1o. Ofício de 
Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

1ª PRAÇA: DIA: 06 ABRIL DE 2.021.
HORÁRIO: 10:00 HORAS com término as 11h00min
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ REALI-
ZADA 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: 08 ABRIL DE 2.021.
HORÁRIO: 10:00 HORAS com término as 11h00min
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 interessados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como 
as despesas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 26 de marco de 2.021.

 
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES

Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO

LANÇO MÍNIMO
2º LEILÃO

01 09 273,14 m² 200.924 R$ 153.349,42 R$ 162.037,43

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, Mat. sobre o n° 613 
jucemg, devidamente autorizado por Sociedade imobiliária Lago Azul SPA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado sediada nesta cidade de Uberlândia, MG, na Rua: 
Augusto Cesar, 620 sala 02 fundinho CNPJ, 23.542.920/0001-37, NIRE 
3121051389-1, que será realizado LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA, através do site www.leiloesuberlandia.com.br onde os interessados 
deverão se habilitar com antecedência para efetuar 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 LOTEAMENTO CONVENCIONAL- Área 3ª2- RESIDENCIAL LAGO AZUL, 
com medidas e confrontações da respectiva matrícula do Cartório do 1o. Ofício de 
Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

1ª PRAÇA: DIA: 06 ABRIL DE 2.021.
HORÁRIO: 111:00 HORAS com término as 12h00min
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: 08 ABRIL DE 2.021.
HORÁRIO: 11:00 HORAS com término as 12h00min
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 interessados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como 
as despesas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 26 de marco de 2.021.

 
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES

Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO

LANÇO MÍNIMO
2º LEILÃO

04 09 281,06 m² 200.927 R$ 157.795,96 R$ 166.320,34

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
CNPJ: 00.604.122/0001-97

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em R$ mil)

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO  
DE 2020 E 2019

A Trivale Administração Ltda. (“Sociedade” ou “Trivale”) é uma 
sociedade limitada, com sua sede na Rua Machado de Assis, 904, 
Centro, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais - Brasil. 
Consiste no Arranjo de Pagamento VALECARD, controlada pela 
VALEINVEST.
A TRIVALE, desde 16 de maio de 1995, atua no mercado de meios de 
pagamento em todo o território nacional, oferecendo soluções 
completas e integradas para a gestão de benefícios, financeira e frotas, 
investindo no desenvolvimento de produtos e serviços para facilitar os 
processos de gestão de seus clientes, contribuindo para o controle e 
recursos internos, por meio do “Arranjo de Pagamento VALECARD”, 
arranjo de pagamento fechado, em que as atividades de instituidor do 
arranjo de pagamento, a gestão da conta de pagamento, a emissão de 
instrumentos de pagamentos e o credenciamento de estabelecimentos 

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em R$ mil)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em R$ mil)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em R$ mil)

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida 112.944 120.680
Custo do período (12.626) (12.353)
Resultado bruto 100.318 108.327
Despesas com vendas (11.165) (27.187)
Despesas administrativas (107.078) (99.673)
Resultado operacional (17.925) (18.533)
Receitas financeiras 30.487 39.065
Despesas financeiras (3.933) (4.716)
Resultado financeiro líquido 26.554 34.349
Receitas (Despesas) não operacionais (37) 2.292
Resultado antes do imposto de renda e da
  contribuição social 8.592 18.108
Imposto de renda e contribuição social (955) (6.591)
Resultado líquido do exercício 7.637 11.517

Capital  
social

Ajustes de  
avaliação  

patrimonial
Reserva de  

retenção de lucros
Lucros ou (Prejuízos) 

 acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 19.700 20.368 17.933 – 58.001
Resultado líquido do período – – – 11.517 11.517
Distribuição de lucros - Ata Reunião Sócios - 18/04/2019 – – (25) – (25)
Distribuição de lucros - Ata Reunião Sócios - 29/05/2019 – – (40) – (40)
Constituição de reserva de retenção de lucros – – 11.517 (11.517) –
Saldo em 31 de dezembro de 2019 19.700 20.368 29.385 – 69.453
Aumento de Capital - 31ª Alteração Contrato Social - 09/03/2020 10.300 – (10.300) –
Aumento de Capital - 32ª Alteração Contrato Social - 17/07/2020 10.000 – (10.000) – –
Cisão - 32ª Alteração Contrato Social - 17/07/2020 (16.000) – – – (16.000)
Distribuição de lucros - Ata Reunião dos Sócios - 07/04/2020 (5.470) (5.470)
Resultado líquido do período – – – 7.637 7.637
Constituição de reserva de retenção de lucros – – 7.637 (7.637) –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 24.000 20.368 11.252 – 55.620

31/12/2020
Cisão  

17/07/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das 
 atividades operacionais
Resultado líquido do exercício 7.637 – 11.517
Ajustes ao lucro líquido
Perdas (reversão) estimadas em
 créditos de liquidação duvidosa 1.746 – (26.029)
Prejuízo na cessão de créditos vencidos 96 – 42.135
Depreciação e amortização 511 – 825

9.990 – 28.448
Variações nos ativos operacionais
Redução (aumento) em contas 
 a receber (54.348) – 22.591
Redução (aumento) em ativo 
 fiscal corrente 1.199 – (521)
Redução (aumento) em adiantamentos (898) – 1.741
Redução (aumento) em 
 depósitos judiciais (955) – 347
Redução (aumento) em outros créditos1.277 1.000 (1.686)
Variações nos passivos operacionais
Aumento (redução) em contas a 
pagar operacionais (160.987) (175.852) (18.113)
Aumento (redução) em Contas a 
pagar operacionais - Adquirência 175.439 175.852 –
Aumento (redução) em fornecedores 1.852 – (2.099)
Aumento (redução) em 
 adiantamentos de clientes 1.261 – 1.543
Aumento (redução) em 
 salários e encargos 179 – (95)
Aumento (redução) impostos e 
 contribuições (1.236) – 8.057

31/12/2020
Cisão  

17/07/2020 31/12/2019
Aumento (redução) em provi-
sões contingências 606 – 1.525
Caixa líquido (aplicado nas)
 gerado pelas atividades 
   operacionais (26.621) 1.000 41.738
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Movimentação do ativo 
 imobilizado e intangível 1.103 3.020 (748)
Caixa líquido (aplicado nas) 
 gerado pelas atividades
   de investimento 1.103 3.020 (748)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Cisão - 32ª Alteração Contrato
 Social - 17/07/2020 (16.000) (16.000) –
Recebimento de empréstimos
 junto a partes relacionadas 2.813 – –
Distribuição de dividendos (5.470) – (65)
Caixa líquido (aplicado nas)
 gerado pelas atividades de 
  financiamento (18.657) (16.000) (65)
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa, líquidos (44.175) (11.980) 40.925
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do exercício 99.197 – 58.272
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do exercício 55.022 (11.980) 99.197

Aumento (redução) no caixa
  e equivalentes (44.175) (11.980) 40.925

31/12/2020
Cisão  

17/07/2020 31/12/2019
Ativo
  Circulante
   Caixa e equivalentes de caixa 55.022 (11.980) 99.197
   Contas a receber 169.538 – 117.032
   Impostos a recuperar 880 – 2.079
   Adiantamentos 2.556 – 1.658
   Outros créditos 3.788 – 4.065

231.784 (11.980) 224.031
Não circulante
 Realizável a longo prazo
   Empréstimos com partes 
    relacionadas – – 2.813
   Outros créditos – (1.000) 1.000
   Depósitos judiciais 2.953 – 1.998

2.953 (1.000) 5.811
 Imobilizado 1.746 (2.503) 1.260
 Intangível 20.381 (517) 22.481

22.127 (3.020) 23.741
Total do ativo 256.864 (16.000) 253.583

31/12/2020
Cisão  

17/07/2020 31/12/2019
Passivo e patrimônio líquido
 Circulante
  Contas a pagar operacionais – (175.852) 160.987
  Contas a pagar operacionais -
    Adquirência 175.439 175.852 –
  Fornecedores 2.652 – 800
  Adiantamentos de clientes 3.687 – 2.426
  Obrigações sociais e trabalhistas 3.334 – 3.155
  Obrigações fiscais 11.607 – 12.843

196.719 – 180.211
 Não circulante
  Provisões para processos judiciais 4.525 – 3.919

4.525 – 3.919
Total do passivo 201.244 – 184.130
 Patrimônio líquido
  Capital social 24.000 (16.000) 19.700
  Ajustes de avaliação patrimonial 20.368 – 20.368
  Reservas de lucros 11.252 – 29.385

   
Patrimônio líquido 55.620 (16.000) 69.453
Total do passivo e patrimônio
  líquido 256.864 (16.000) 253.583

A  Administração
Responsável Técnico

Adilson Joaquim Pereira - CRC-1SP151058/O-0 “S”MG

são todas exercidas pela TRIVALE, nos termos da Lei nº 12.865/2013, 
da Resolução nº 4.282/2013 e Circular nº 3.682/2013, ambas do Banco 
Central do Brasil.
Considerando a concentração no segmento de meios de pagamento  
no Brasil, somadas às operações de verticalização nesta indústria  
de funcionamento sofisticado e ainda com a preocupação em manter  
e melhorar a boa qualidade de seus produtos e serviços disponibilizados 
no mercado, em 17 de julho de 2020 foi autorizada a operação de cisão 
parcial da TRIVALE justificando-se para implementar a segregação 
das atividades de instituidora do arranjo de pagamento VALECARD, 
exercida pela VLB, a gestão da conta de pagamento e a emissão de 
instrumentos de pagamento, pela TRIVALE, e a atividade de 
credenciamento de estabelecimentos, pela SERVNET, podendo 
também, observadas a regulamentação aplicável, adicionar empresas 
terceiras interessadas a participar do Arranjo de Pagamento 
VALECARD.
As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e também de acordo com a 
legislação societária brasileira, segundo a premissa de continuação dos 
negócios da sociedade em curso normal no Brasil. Ainda, todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração 
na gestão da empresa.
O Capital social da Sociedade é composto de 2.400.000 quotas 
(1.970.000 quotas em 2019) no valor unitário de R$ 10,00,  
no montante de R$ 24.000.000,00 (R$ 19.700.000,00 em 2019),  
todas integralizadas.
Conforme deliberações de 18 de abril e 29 de maio de 2019,  
a sociedade distribuiu o montante de R$ 65.000,00 a título de 
dividendos aos quotistas. Em 07 de abril de 2020, ocorreu a deliberação 
para distribuição de dividendos no montante de R$ 5.469.298,27.
A partir da concessão da autorização de funcionamento como 
Instituição de Pagamento pelo BACEN, a Sociedade estará sujeita ao 
cumprimento de regras, que abrangem, dentre outros, gestão de risco, 
níveis mínimos de Patrimônio Líquido e o cumprimento de requisitos 
semelhantes aos de uma Instituição Financeira.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração da 
Sociedade que declara que reviu, discutiu e concordou com as opiniões 
expressas no relatório dos auditores independentes relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e foi autorizada 
para emissão em 23 de março de 2021.

Uberlândia (MG), 17 de março de 2021

BANCO TRIÂNGULO S.A.
CNPJ: 17.351.180/0001-59 - NIRE: 31300008622

Edital de Convocação de Acionistas para Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os Srs. Acionistas do Banco Triângulo S.A. (“Tribanco”) convidados a participar da Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária a realizar-se das 16:00 às 17:00 horas do dia 07 de abril de 2021, na sede da sociedade, na Av. 
Cesário Alvim, 2209, Bairro Aparecida, Uberlândia/MG, sendo disponibilizado o acesso também por videoconferência 
através do link https://us02web.zoom.us/j/87512197961, a fim de: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020;  
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) deliberar sobre a 
proposta de verba global para remuneração dos administradores, para o ano de 2021. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (iv) deliberar sobre proposta de aumento de capital social mediante emissão de novas ações e, por 
consequência a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia; (v) Eleição do Conselho de Administração, 
para mandato de 2 (dois) anos; (vi) deliberar sobre a alteração das cláusulas que tratam da Ouvidoria Interna, para 
adequá-las ao Art. 9, II da Resolução 4.433, de 23 de Julho de 2015; e (vii) aprovar a consolidação do Estatuto. 

Juscelino Fernandes Martins - Presidente do Conselho de Administração

Callink Serviços de Call Center Ltda comunica o funcionário LEANDRO DE SOUZA ALVES (CTPS 
000096478/série 0059 MG) que, considerando sua ausência injusti�cada do trabalho por mais de 
30 dias, faltando às suas atividades pro�ssionais, o mesmo está dispensado, a partir da presente 
data, 26/03/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  Fica o funcioná-
rio comunicado 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 o funcionário comunicado que o acerto 
rescisório/homologação será no Atendimento RH,dia 05/04/2021 as 14:00 horas 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

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

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.

OBJETO: : Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais
médico-hospitalares (Luvas e máscaras), em atendimento à Secretaria Municipal
de Saúde.A Diretoria de Compras, 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 16/04/2021, 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, 29 de março de 2021.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 105/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para
futura e eventual aquisição Monitores Multiparamétricos para serem utilizados no
Hospital Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro, em atendimento à Secretaria Municipal
de Saúde. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até às  09:00 horas  do dia 19/04/2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 26 de março de 2021.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 033/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR

ANUNCIE AQUI

CIDES – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO 
MINEIRO E ALTO PARANAÍBA

AVISO DE ANULAÇÃO E AVISO DE NOVA DATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-CI-
DES, em cumprimento ao art. 4º, I, da Lei Federal nº 10.520/2002, referente à licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços, Processo Administrativo Licitatório nº 14/2021, tipo maior percentual de 
desconto, vem informar que a sessão pública ocorrida em 09/03/2021 foi anulada por problemas técnicos do 
sistema, comprovados pela operadora da plataforma, que impossibilitaram os licitantes de apresentarem lances 
na etapa fechada, em claro prejuízo ao certame. Fica, também, remarcada a nova sessão, segundo informações a 
seguir.
Será recadastrado o pregão no portal e as propostas deverão ser reinseridas pelos licitantes interessados, 
observando o critério de julgamento (maior percentual de desconto) e o modo de disputa aberto.
OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços de serviços técnicos de manutenção elétrica dos parques de 
iluminação pública dos Municípios consorciados ao CIDES.
DATA: 15/04/2021, às 09h, pelo portal Licitanet.
O arquivo completo, bem como seus anexos, pode ser acessado no link: www.cides.com.br/licitacoes.
Mais informações: cides@cides.com.br ou 034-3213-2433.

Uberlândia/MG, 26 de março de 2021.
Helder Paulo Carneiro
Presidente do CIDES

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br8
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