
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Ulisses Gomes Guimarães, CPF n° 013.149.967-03 e Ricardo da Cruz Barreto, CPF n° 134.827.478-65, 
DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargos de Diretor no Banco Triângulo S.A., CNPJ 17.351.180/0001-59. ESCLARECEM que 
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de 
quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF - Gerência Técnica de Belo Horizonte - MG

Av. Álvares Cabral, 1.605 - 3º andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG - CEP: 30170-008
Uberlândia, 08 de junho de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021

BERLIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA -ME
CNPJ nº 33.136.531/0001-65

A sociedade empresaria BERLIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 
-ME, neste ato representada por seus sócios minoritários detentores, conjuntamente, de 30% do 
capital social, CONVOCA o senhor JULIO CESAR PIRES, sócio majoritário e ÚNICO administrador, na 
forma e prazo estabelecidos nos temos dos artigo 1.152, §3°, do Código Civil, para a realização de 
REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA EXPULSÃO DO SÓCIO MAJORITÁRIO a ser realizada 
no dia 18 de junho de 2021, às 14:00 (quatorze) horas, em sua sede social, situada à Rua Londres, nº 
1.230, bairro Tibery, nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, oportunidade em que o 
sócio majoritário poderá apresentar sua defesa, quanto aos seguintes assuntos pautados como Ordem 
do Dia: 
a)Apresentar documentos e justificativas sobre o balancete analítico do período 01/01/2021 à 
28/02/2021 fechado com valor negativo de (R$42.907,46) posteriormente refeito apontando valor 
positivo de R$8.372,62. 
b)Justificar e comprovar documentalmente as retiradas e saques mensais no importe de R$50.000,00 
mais ou menos no ano de 2019 e 2020; 
c)Prestar contas e comprovar documentalmente como foi gasto o saldo existente em 31/12/2021, no 
valor de R$197.303,93;
d)Informar as razões pelas quais os clientes inadimplentes não foram cobrados, ou caso tenham sido, 
comprovar o meio de cobrança utilizado, com respectivos valores;
e)Informar e comprovar documentalmente a existência de débito da sociedade empresaria BERLIFE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA –ME, incluindo dívidas vencidas e 
vincendas;
f)Informar e comprovar documentalmente a existência de empréstimos contratados em nome da 
sociedade empresaria BERLIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 
–ME, incluindo aqueles já quitados;
g)Informar as razões pelas quais os clientes e fornecedores foram informados do encerramento das 
atividades da sociedade SEM que os sócios minoritários sequer fossem informados, bem como os 
motivos da demissão de todos os empregados, considerando a existência de pedidos em aberto e 
novos pedidos em andamento; 
h)Informar quando as atividades cessaram definitivamente e as razões; 
i)Justificar a transação financeira realizada com a sociedade empresária MPR MANUTENÇÃO E 
MONTAGEM INDUSTRIAL ME. 
j)Justificar o depósito no importe de R$800,00 feito, no mês de abril na data 09/04/2021,  em favor de 
empregada da sociedade empresaria BERLIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA –ME;
k)Justificar as razões pelas quais questionou o contador sobre a possibilidade de abertura de novo 
CNPJ e se seria possível transferir todo o estoque, matéria-prima e insumos para este;
l)Informar o porquê de cancelar e impedir o acesso a toda e qualquer informação relativa à 
movimentação financeira, aos e-mails e faturamento. 
m)Outros assuntos de interesse geral. 
A presente convocação, embasada na Jurisprudência do STJ, tomada em Recurso Especial n° 
1.653.421/MG, é feita pelos sócios minoritários que titularizam, conjuntamente, 30% do capital social, 
ou seja, 100% dos sócios minoritários fazem a convocação, atendendo aos requisitos do artigo 1.030 
cumulado com 1.085 do Código Civil, atendendo aos preceitos do Enunciado CJF n° 216.
Neste sentido, baseado no princípio da preservação da empresa, resta o sócio JULIO CESAR PIRES 
e demais sócios convocados para a REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA, podendo fazer-se 
acompanhado de advogados, consultores e contadores. 

Uberlândia/MG, 08 de junho de 2021.         
HERICA MARIA DAMASCENO COSTA - CPF: 019.793.913-94

TIAGO LIMA DE ARAUJO - CPF: 047.485.783-27

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 075/2021 - Pregão Eletrônico - "Menor
Preço" Global Estimado - Disputa Aberta. O Diretor Geral do Departamento Municipal de
Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar
o Processo Licitatório nº 075/2021, na modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor
Preço" Global Estimado, via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá
as Propostas Comerciais até às 09:00 horas do dia 24 de junho de 2021, horário de Brasília
- DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 09:00 horas até às 09:10
horas do dia 25 de junho de 2021. Que visa contratar empresa especializada na prestação
de serviços de segurança e vigilância armada e desarmada por execução indireta, em
atendimento à Diretoria Administrativa, estando o Edital à disposição no endereço
eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao
credenciamento no site até as 18:00 horas do dia 23 de junho de 2021. Uberlândia, 08 de
junho de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034
/2021.TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM".A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO,
ESPORTE E LAZER - FUTEL, autorizada pelo Diretor Geral, através do Núcleo De
Compras E Licitações - fará realizar licitação supramencionada - objeto: Futura Ou
Eventual Contratação De Empresa Enquadrada Na Condição De Microempresa Ou
Empresa De Pequeno Porte, Para Aquisição De Materiais Para Irrigação, Para Serem
Utilizados Na Manutenção Do Parque Do Sabiá E Dos Núcleos De Esportes Da Futel. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00
HORAS do dia 22 DE JUNHO DE 2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 07 de junho de 2021.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL
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