
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 27/2021. Será realizado no dia 17 de junho de 
2021 às 14:00 hs o Processo Licitatório de n° 093/2021, na Modalidade de Pregão Presencial 
de n° 27/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a aquisição de aparelho celular 
smartphone, de acesso móvel para utilização de voz, dados e com conexão a internet, para atender 
às necessidades de telecomunicações da administração municipal com participação exclusiva 
de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. 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 ou pelo telefone 34-3841-1344, 
ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  01 de junho de 
2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

VIAÇÃO SORRISO DE MINAS S/A
CNPJ MF Nº 12.463.689/0001-70 - NIRE Nº 3130009514-2
Ata da Décima Nona Assembleia Geral Extraordinária

01.Forma: Lavrada nos termos do parágrafo 1º do Art. 130, da Lei 6.404/76. 02.Data/Horário/Local: 07/04/2021, às 10:00 
horas, Avenida Pinho Nº 895, nesta cidade de Uberlândia - MG. 03.Publicações: Dispensadas, de acordo com o disposto no 
art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6.404/76.  04.Presenças: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, 
conforme Livro de Presenças de Acionistas. 05.Composição da Mesa: Presidente da Mesa Sr. Mauricio Gulin e Secretária 
Sra. Denny Gulin Crivellaro Soares. 06.Ordem do Dia: a) Apreciação do pedido de renúncia da maioria da Diretoria eleita 
em 26/04/2019; b) Alteração do Capítulo Quarto do Estatuto Social, para reforma dos cargos de Administração; c) Indicação 
e votação dos diretores para complementação do mandato do triênio 2.019/2.021; d) Consolidação do Estatuto Social. 07. 
Deliberações: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente determinou a mim Secretária, que procedesse a leitura dos docu-
mentos a que se refere a letra “a”, da Ordem do Dia da Carta Convite, comunicando aos presentes sobre a renúncia da 
maioria dos  Diretores da sociedade. Explicou ainda, que em virtude de novas diretrizes da sociedade necessário seria a 
extinção de alguns destes cargos com reforma estatutária. Conforme esta sugestão, disse que necessário se torna a alteração 
do Capítulo Quarto do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: Capítulo Quarto – Da Administração 
- Artigo 13 - A sociedade será administrada por uma diretoria eleita pela Assembleia Geral que se instalará de conformidade 
com o Artigo 10º deste Estatuto, com mandato de 03 (Três) anos, composta de 03 (três) membros, acionistas ou não, sendo: 
Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Administrativo, observado o que dispõe este Estatuto e as imposições 
Legais, permitida a reeleição. Parágrafo PRIMEIRO - O mandato dos Diretores encerrar-se-á com a Assembleia Geral Or-
dinária que aprovar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do último ano de gestão, de modo 
que nesta ocasião, tem início o período eletivo subsequente. Parágrafo Segundo – No caso de vacância de cargo de Diretoria, 
será a vaga respectiva preenchida mediante eleição em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim. Artigo 
14 - A Diretoria tem amplos poderes para administrar a sociedade, competindo-lhe deliberar e agir em todos os assuntos 
omissos neste Estatuto, que independem do pronunciamento da Assembleia Geral. Parágrafo Único – As Assembleias serão 
sempre convocadas por um dos Diretores, quando julgadas convenientes ou necessárias, devendo das mesmas ser lavrada 
ata no livro próprio.  Artigo 15 - Compete a Diretoria zelar pela observância das Leis, cumprir e fazer cumprir o Estatuto 
Social e as deliberações das Assembleias Gerais, convocar e presidir as Assembleias Gerais através de seu Diretor Presiden-
te, escolher ou destituir os auditores independentes, nomear, demitir, suspender, licenciar empregados, fixar em todos os 
casos, atribuições, vencimentos e gratificações, deliberar sobre a criação, transferência ou extinção de filiais, representar a 
sociedade em juízo ou fora dele, deliberar sobre a apresentação à Assembleia Geral, de proposta sobre aumentos de Capital 
e alteração deste Estatuto. Artigo 16 - Os diretores ficam investidos dos mais amplos poderes para praticarem todos os atos 
e atribuições que a Lei lhes confere, relativos a vida da sociedade, cabendo o uso e a representação sempre em conjunto de 
02 (dois) Diretores, ou, por um diretor em conjunto com um procurador,  para assinar todos os documentos, títulos e papéis 
que constituam a sociedade em obrigações, ou lhe criem ônus, ou exonerarem terceiros de responsabilidade para com ela, 
obedecida a legislação, bem como a outorga de mandatos. Parágrafo Primeiro – A Sociedade poderá constituir procuradores 
para agirem em seu nome, e os respectivos instrumentos de mandato conterão explicitamente os atos que poderão praticar. 
Parágrafo Segundo – Com  exceção dos que conferem  os  poderes da cláusula “ Ad-Judicia” todos os demais mandatos, 
outorgados pela sociedade, terão prazo de validade determinado. Parágrafo Terceiro – É vedado o substabelecimento nos  
mandatos ou procurações “Ad-Negotia” outorgados em nome da sociedade. Artigo 17 - Além das atribuições gerais ineren-
tes à administração, compete aos Diretores, independentemente do cargo: a) Representar a sociedade ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente, podendo delegar poderes para prestação de depoimentos pessoais em juízo; b) Exercer a su-
pervisão geral dos negócios sociais, determinando a sua política básica; c) Instalar e presidir as reuniões das Assembleias 
Gerais e da Diretoria; d) Administrar a área financeira da empresa em geral;  e) Juntamente com outro diretor, firmar contra-
tos de qualquer natureza, contrair empréstimos, assinar títulos de créditos, cheques, endossos, propostas de descontos, etc. 
Parágrafo  Primeiro – A Diretoria poderá redistribuir as funções  dos diretores, de acordo com a necessidade e conveniência 
dos serviços  e para a consecução do objetivo social, bem como estabelecer normas internas, para o exercício de cada função. 
Parágrafo Segundo – Na vaga ou impedimento definitivo de qualquer diretor, será convocada Assembleia Geral para decidir 
sobre a substituição. Nos impedimentos temporários de um Diretor, este será substituído por outro, conforme ficar decidido 
em reunião. Artigo 18 - A  nenhum  Diretor   é   lícito  usar  o  nome da Sociedade para prática de atos de liberalidade ou 
contrair em nome dela, obrigações de favor, tais como fianças, avais e endossos, sob a pena de nulidade do ato e responder 
o infrator pessoalmente, pela violação dos Estatutos ou da Lei. Parágrafo Único – A sociedade poderá alienar bens móveis 
e imóveis, prestar fiança, cauções e avais ou ainda, oferecer Garantia Real, representada por bens móveis e imóveis e ainda 
praticar quaisquer operações estranhas ao objetivo social, mediante autorização de acionistas que representem 80% (oitenta 
por cento) do capital social, autorização esta, que poderá ser dado no próprio instrumento negocial ou mediante  instrumen-
to à parte,  público ou particular, individual ou coletivo.  Artigo 19 - A Diretoria tem direito à remuneração que lhe for fixa-
do pela Assembleia Geral que se instalará de conformidade com o Artigo 10º deste Estatuto. Submetido o assunto a discus-
são e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade. Passando a discutir a letra “c” da Ordem do Dia, esclareceu o Senhor 
Presidente da Mesa, sobre a indicação de novos diretores para complementação do mandato do triênio 2.019/2.021. Após 
breve discussão, foi mantido o mandato do Diretor Presidente Sr. Donato Gulin e foram indicados para complementar o 
mandato como diretor vice-presidente sr. Mauricio Gulin e como Diretor Administrativo Sr. Thiago Carvalho Gulin (todos 
abaixo qualificados). Os indicados foram eleitos por unanimidade dos acionistas. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. 
Presidente declarou os eleitos empossados nos cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Administra-
tivo com mandato até a Assembleia Geral que aprovar as Contas de seu último ano de gestão, ou seja, com aprovação do 
Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2021. Disse ainda que necessário seria reproduzir a Diretoria do Triênio 
2.019/2.021, que fica assim constituída: Diretor Presidente: Sr. Donato Gulin, brasileiro, natural de Curitiba estado do Pa-
raná, nascido em 16/05/1944, casado em regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Químico, portador da Cédula 
de Identidade Civil no. 415.356-1/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o no. 
003.065.339-87, residente e domiciliado à Rua Recife no 689, Apto. 51, Bairro Cabral, em Curitiba, Pr., CEP nº 80.035-110, 
Diretor Vice-Presidente Sr. Mauricio Gulin, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 02/10/1973, casa-
do em regime de comunhão parcial de bens, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade Civil Nº 4.387.005-0/
SSP-PR, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 024.418.639-16, residente e domi-
ciliado em à Avenida Visconde de Guarapuava nº 4.433 – Apto 1001, Bairro Batel, Curitiba - PR., CEP nº 80.240-010 e 
Diretor Administrativo Sr. Thiago Carvalho Gulin, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 19/04/1983, 
casado em regime de Separação de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade Civil nº 6.628.843-9/
SSP-PR., e CPF nº 008.886.619-08, residente e domiciliado à Rua Carlos Benato nº 640 – casa 02, Bairro São Braz, em 
Curitiba, PR., CEP nº 82.320-440. Todos com o mandato para o triênio 2019/2021 (em andamento), e com término do 
mandato previsto com a AGO que aprovar as contas do exercício do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, perma-
necendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76, valendo à presente como 
termo de posse e como declaração de desimpedimento, eis que declaram os Diretores eleitos que não estão incursos em 
qualquer situação que os impeça de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil.   Subme-
tido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade. Passando a discutir a letra “d” da Ordem do 
Dia, disse o senhor presidente da mesa da necessidade da Consolidação Estatutária para uma melhor tramitação de docu-
mentos junto aos órgãos públicos, bancos e demais entidades. Na continuidade apresentou o ante-projeto do Estatuto Social 
consolidado com a reprodução expressa de todos os seus Parágrafos, Artigos e Capítulos, e que é parte integrante da presen-
te como Anexo I, e o Boletim de Ações como Anexo II, os quais submetidos a apreciação dos acionistas foram aprovados 
por unanimidade na forma proposta.   08. Quorum Deliberativo: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade 
dos presentes. 09.  Encerramento: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme 
foi por todos os presentes assinada. 10. Acionistas Presentes: Senestra Participações Ltda (Thiago Carvalho Gulin e 
Mauricio Gulin – Administradores) e VCS-Group Participações Ltda (Mauricio Gulin e Thiago Carvalho Gulin - Admi-
nistradores). 11.Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias 
da companhia. Uberlandia/MG., 07 de abril de 2021. Mauricio Gulin- Presidente da Mesa;; Denny Gulin Crivellaro 
Soares – Secretária. Diretores Eleitos: Donato Gulin; Mauricio Gulin; Thiago Carvalho Gulin.

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 43.214.055/0001-07 - NIRE: 3130001294-8

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada às 9h do dia 13/04/2021 na sede social. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
Mesa: Presididos pelo Sr. Renato Fernandes Martins, e os Srs. Elis Simeão Christino e Márlen Pereira de Oliveira, para secretariar a 
reunião. Deliberações: 1) Aprovou, por unanimidade, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as demonstrações 
financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes. As demonstrações financeiras, ora aprovadas, foram publicadas no DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS e no 
JORNAL HOJE EM DIA do dia 26/02/2021. 2) Aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social 
de 2020, no valor total de R$ 233.382.107,89, conforme abaixo: a) constituição de uma Reserva de Incentivos Fiscais relativa às 
subvenções para investimento decorrentes de ICMS, nos termos do art. 195-A, da Lei nº 6.404/76, no valor total de R$ 145.198.693,95; 
b) ratificação do pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas realizado durante o ano de 2020, no valor de R$ 22.500.000,00, 
líquido do imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 3.375.000,00. A Assembleia aprovou, também, a imputação desse valor 
ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos da legislação vigente. c) R$ 48.033.169,75, destinados à distribuição de dividendos 
complementares aos acionistas. d) o saldo remanescente, no valor de R$ 17.650.244,20, destinados para reserva de lucros. 3) Foi 
aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a remuneração global anual dos administradores para 
o exercício social de 2021 no valor total de até R$ 16.921.350,43, incluindo encargos sociais e benefícios, a ser individualizado 
posteriormente pelo Conselho de Administração, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia e Políticas de remuneração 
vigentes, em relação às quais foi aprovada por unanimidade a proposta de remuneração dos membros do Conselho de Administração. 
4) A Assembleia Geral, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, aprovou a eleição de 07 conselheiros, 
qualificados abaixo, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 02 anos, até a AGO a realizar-se no 
primeiro quadrimestre do ano de 2023: I. Alair Martins Júnior, CPF nº 534.270.256-91, Cédula de Identidade nº MG-6.174.536 - PC/
MG; II. João Ayres Rabello Filho, CPF nº 973.051.978-15, Cédula de Identidade nº 6.715.497-9 - SSP/SP; III. Luiz Antônio dos 
Santos Pretti, CPF nº 051.863.988-61, Cédula de Identidade nº 6.894.333-7 SSP-SP; IV. Márcio Luiz Simões Utsch, CPF nº 
220.418.776-34, Cédula de Identidade nº M-1167351 SSP-MG; V. Renato Fernandes Martins, CPF nº 460.664.896-15, Cédula de 
Identidade nº 12.654.716 - SSP/SP; VI. Roberto Lazzarini Martins, Cédula de Identidade nº MG-13.298.227 - SSP/MG, CPF nº 
087.047.636-02; VII. Sérgio Moro, CPF nº 416.648.258-00, Cédula de Identidade nº 4.836.537 - SSP/SP. A Assembleia destacou que 
o Conselho será composto, também, pelo Sr. Alair Martins do Nascimento, CPF nº 004.934.576-15, Cédula de Identidade nº 
MG-398.757 - PC/MG, como Presidente Honorário do Conselho de Administração, cargo personalíssimo e vitalício, nos termos do 
disposto no artigo 13, §2º do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante 
a assinatura dos Termos de Posse, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. Os acionistas 
ratificaram o encerramento do mandato do Sr. Juscelino Fernandes Martins e agradeceram ao mesmo pela relevante contribuição à 
Companhia durante o desempenho do seu mandato. Por fim, a Assembleia tendo recebido e avaliado carta enviada pelo Sr. LUIZ 
ANTÔNIO DOS SANTOS PRETTI em 12/04/2021, que ficará arquivada na Sede da Companhia, por unanimidade de votos dos 
acionistas presentes e sem ressalvas, dispensou-o quanto ao cumprimento do requisito previsto no artigo 147, §3º, II da Lei nº 
6.404/76, ratificando sua eleição como conselheiro da Companhia. Nada mais a tratar. Assinam digitalmente o Presidente da Mesa, 
Renato Fernandes Martins bem como o advogado Pauliran Gomes e Silva, inscrito na OAB/MG sob o nº 70.112. Uberlândia/MG, 
13/04/2021. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 8547264 em 25/05/2021 da Empresa MARTINS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A., Nire 31300012948 e protocolo 214272753 - 24/05/2021. Marinely de Paula 
Bomfim - Secretária-Geral.

ALMART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.814.311/0001-68 - NIRE: 3130001302-2
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Às 11h30 do dia 13/04/2021 na sede. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: Presididos 
pelo Sr. Renato Fernandes Martins, e os Srs. Elis Simeão Christino e Márlen Pereira de Oliveira, para secretariar a reunião. Deliberações: 
1) Aprovou, por unanimidade, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. As demonstrações 
financeiras, ora aprovadas, foram publicadas no DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS e no JORNAL HOJE EM DIA do dia 26/02/2021. 
2) Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2020, no valor total de R$ 232.914.329,57: 
a) R$ 58.228.582,39, destinados à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas; b) R$ 2.005.417,61, destinados à 
distribuição de dividendos complementares aos acionistas; c) o saldo remanescente, no valor de R$ 172.680.329,57, destinados para 
Reserva de Lucros Retidos. 3) A Assembleia, por unanimidade, ratificou a distribuição de dividendos de exercícios anteriores, no valor de 
R$ 49.106.889,00, os quais foram pagos aos acionistas durante o ano de 2020. 4) Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global 
anual dos administradores para o exercício social de 2021 no valor total de até R$ 10.000,00. Nada mais a tratar, após lida e aprovada, vai 
assinada pelo Presidente da Mesa, Renato Fernandes Martins, pelos Secretários, Elis Simeão Christino, Márlen Pereira de Oliveira e por 
todos os acionistas presentes. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob nº 8546542 em 25/05/2021 da 
Empresa ALMART ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A - NIRE 31300013022 e Protocolo 214232140 -24/05/2021. Marinely de 
Paula Bomfim -Secretária Geral.
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COVID-19

OMS decide aprovar uso emergencial da CoronaVac
 � AGÊNCIA BRASIL

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) aprovou a 
CoronaVac, vacina contra a 
covid-19 desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sino-
vac Biotech, para uso emer-
gencial, fazendo da vacina a 
segunda produzida na China 
a obter endosso da organiza-
ção, informou a OMS nesta 
terça-feira (1º).

A lista de uso emergencial 
da OMS é um sinal para os 
reguladores nacionais sobre 
a segurança e eficácia de um 
produto. Ela também permite 
que a vacina seja incluída no 
esquema Covax, o progra-
ma global de fornecimento 

de vacinas principalmente 
para países pobres,  que 
atualmente enfrenta grandes 
problemas de abastecimen-
to devido à suspensão das 
exportações de vacinas pela 
Índia.

Em comunicado, o pai-
nel  independente de es-
pecialistas recomendou a 
coronaVac, que no Brasil 
é produzida pelo Instituto 
Butantan, para adultos com 
mais de 18 anos, com uma 
segunda dose entre duas e 
quatro semanas depois da 
primeira. Não houve limite 
máximo de idade, uma vez 
que os dados sugerem que 
é provável ter efeito protetor 
em pessoas idosas.

No Brasil, vacina 
é produzida pelo 
Instituto Butantan
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