
e outras da mesma natureza. b. Assinatura de instrumentos contratuais em 
solenidade e/ou circunstâncias nas quais não seja possível a presença do 
segundo representante; c. Assinatura de correspondência e/o declarações que 
não criem obrigações e ou responsabilidades para a Sociedade; d. Depoimentos 
judiciais ou representação da Sociedade em Juízo; e. Recebimento de citações 
ou intimações judiciais ou extrajudiciais; f. Participação em licitações; g. 
Registros em Carteiras de Trabalho e Previdência Social; h. Vendas de produtos 
e serviços e contratação de fornecedores cujos modelos de contratos sejam 
previamente aprovados nos termos do caput do presente artigo; e i. Quaisquer 
atos suportados por procuração com poderes específicos para representatividade 
individual, assim entendido como poderes que individualizam determinado ato 
e operação a que se pretenda constituir representação. §4º - Salvo quando da 
essência do ato for obrigatória à forma pública, os mandatários serão 
constituídos por procuração sob a forma de instrumento particular, no qual 
serão especificados os poderes outorgados, limitado o prazo de validade das 
procurações “ad negotia” por instrumento particular ao dia 31 de dezembro do 
ano em que for outorgada a procuração, que se outorgada a partir de 1° de 
dezembro poderá ter validade até 31 de dezembro do ano seguinte. As 
procurações “ad negotia” por instrumento público poderão ter validade de até 
03 (três) anos a contar de sua emissão. As procurações outorgadas para 
representação judicial e em processos administrativos poderão vigorar por 
prazo indeterminado. §5º - São expressamente vedados, sendo nulos e 
inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer diretor, procuradores 
ou empregados que a envolverem em obrigações, negócios, contratações ou 
operações estranhas ao objeto social, tais como, mas não se limitando a, fianças, 
ônus, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo 
quando os referidos atos forem em benefício do grupo econômico Algar. §6º - A 
Diretoria da Sociedade está expressamente proibida de firmar quaisquer tipos de 
atos, contratos ou documentos com fim especulativo, bem como instrumentos 
financeiros de derivativos, especulativo ou não, independentemente do modelo, 
formato e/ou nomenclatura, sem prévia e expressa aprovação da Assembleia 
Geral. Para fins exemplificativos entende-se por derivativos, quaisquer 
contratos nos quais se definem pagamentos futuros baseados no comportamento 
dos preços de um ativo de mercado, ou seja, é um contrato cujo valor deriva de 
um outro ativo. Seção V - Competências Específicas - Art. 12º - São 
competências específicas dos cargos da Diretoria Estatutária: I - Diretor 
Presidente: a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os 
acionistas e o público em geral, podendo nos termos deste estatuto, nomear 
procuradores em conjunto com outro Diretor Estatutário; b. Convocar a 
Assembleia Geral; c. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; d. Exercer a 
administração da Sociedade, supervisionando e orientando as atividades dos 
membros da Diretoria; e. Coordenar a elaboração e supervisionar o 
desenvolvimento e execução de estratégias e dos planos de negócios e os 
orçamentos anuais e plurianuais da Sociedade e suas revisões periódicas, 
objetivando o crescimento e a perenidade da companhia e dentre de uma 
perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade que incorpore considerações 
de ordem econômica, social, ambiental e de boa governança corporativa; f. 
Coordenar a busca por alianças e parcerias estratégicas para o crescimento do 
negócio, podendo ainda incluir a proposição de fusões e aquisições como meio 
de crescimento inorgânico; g. Supervisionar a execução das diretrizes, a 
orientação geral dos negócios e as estratégias operacionais. h. Monitorar o 
gerenciamento adequado dos riscos gerais dos negócios da Sociedade, 
objetivando a maximização do retorno aos acionistas, o desenvolvimento 
sustentável e a consolidação da marca e da imagem institucional; e i. Exercer 
outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais, pela 
lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos, normas e políticas 
corporativas; II - Diretor Administrativo Financeiro: a. Representar a Sociedade, 
em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral; b. Dirigir e 
supervisionar as atividades de planejamento financeiro, controladoria, 
contabilidade, finanças e tesouraria; c. Executar a gestão de riscos da Sociedade, 
especificamente com relação a crédito e inadimplência, billing, câmbio, níveis 
de juros e de endividamento e de todas as posições financeiras e adotar planos 
para sua prevenção e minimização; d. Supervisionar o desempenho e os 
resultados da empresa, de acordo com o orçamento e suas revisões periódicas e 
as metas estabelecidas; e. Promover estudos e propor alternativas para o 
equilíbrio econômico-financeiro da Sociedade; f. Responsabilizar-se pela 
contabilidade da Sociedade para atendimento das determinações legais e 
regulatórias aplicáveis e preparar e analisar as demonstrações financeiras da 
Sociedade, assegurando a qualidade das informações econômico-financeiras 
quanto à confiabilidade, transparência, consistência, e prazos e submetê-las aos 
auditores independentes e divulgá-las aos órgãos correspondentes; g. 
Administrar e otimizar os recursos financeiros aplicados na Sociedade; h. 
Gerenciar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos 
requisitos legais, administrativos, fiscais e contratuais das operações, 
interagindo com os órgãos da Sociedade e com as partes envolvidas; i. Preparar 
as demonstrações financeiras da Sociedade; j. Responsabilizar-se pela 
contabilidade da Sociedade para atendimento das determinações legais e 
regulatórias aplicáveis; k. Manter relacionamentos e contatos com instituições 
financeiras e fornecedores; l. Executar as diretrizes da sociedade e todas as 
atribuições relativas à sua área de atuação; e m. Exercer outras atividades que 
lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais, pela Lei, pelo Estatuto 
Social, pela Diretoria, regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas; 

III - Diretor de Gente , Estratégia e Marca a. Representar a Sociedade, em juízo 
ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral; b. Planejar, definir, 
coordenar e controlar as operações, atividades, políticas e projetos de recursos 
humanos da Sociedade, responsabilizando-se pelos processos de recrutamento, 
seleção, admissão, desenvolvimento, avaliação da performance, desligamento, 
pagamentos, controles trabalhistas e legais, bem como relacionamento com 
sindicatos e pela definição e gestão das políticas e procedimentos de 
administração salarial e de benefícios; c. Relacionar-se com sindicatos e 
conduzir as negociações coletivas da empresa. d. Atuar no processo de 
construção da arquitetura estratégica da Sociedade, compreendendo o 
diagnóstico estratégico, competências centrais, objetivos estratégicos, metas de 
curto e longo prazo; e. Dirigir, planejar, gerir e controlar as operações, atividades 
e projetos ligados a estratégia dos negócios, responsabilizando-se pelos 
processos integrais de gestão de pessoas, gestão de infraestrutura e gestão de 
indicadores, bem como relacionamento com clientes e parceiros para definição e 
gestão dos contratos e suas particularidades;f. Dirigir, planejar, gerir e controlar 
as operações, atividades e projetos ligados à manutenção da marca da Sociedade, 
sendo responsável por zelar por e promover sua imagem geral, desenvolvendo 
estratégias de publicidade e engajamento de clientes; g. Executar as diretrizes da 
sociedade e todas as atribuições relativas à sua área de atuação; e h. Exercer 
outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais, pela 
Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos, diretrizes, normas e 
políticas corporativas; IV – Diretor de Marketing e Vendas: a. Representar a 
Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral; b. 
Dirigir e Coordenar as atividades de vendas da Sociedade; c. Definir e gerenciar 
os canais de vendas e parcerias comerciais, participando da definição das 
políticas de comissionamentos a serem adotadas; d. Gerenciar o portfólio de 
soluções da empresa; e. Dirigir e Coordenar a elaboração e execução do plano de 
marketing, bem como das previsões de vendas; f. Executar as diretrizes da 
Sociedade e todas as atribuições relativas à sua área de atuação; g. Relacionar 
com os clientes, parceiros e fornecedores de forma a zelar pela reputação e 
transparência da empresa; h. Exercer outras atividades que lhe sejam 
determinadas pelas Assembleias Gerais, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela 
Diretoria, regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas; V - Diretor de 
Negócios BPO - Business Process Outsourcing: a. Representar a Sociedade, em 
juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral; b. Dirigir, planejar, 
gerir e controlar as operações, atividades e projetos ligados ao negócio de Gestão 
de Relacionamento com Clientes, responsabilizando-se pelos processos integrais 
de gestão de pessoas, gestão de infraestrutura e gestão de indicadores, bem como 
relacionamento com clientes para definição e gestão dos contratos e suas 
particularidades. c. Executar as diretrizes da sociedade e todas as atribuições 
relativas à sua área de atuação; e d.Exercer outras atividades que lhe sejam 
determinadas pelas Assembleias Gerais, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela 
Diretoria, regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas. VI - Diretor de 
Serviços de TI: a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os 
acionistas e o público em geral; b. Dirigir, planejar, gerir e controlar as 
operações, atividades e projetos ligados ao negócio de Gestão de Ambientes de 
Tecnologia, responsabilizando-se pelos processos integrais de gestão de pessoas, 
gestão de infraestrutura e gestão de indicadores, bem como relacionamento com 
clientes para definição e gestão dos contratos e suas particularidades; c. Executar 
as diretrizes da sociedade e todas as atribuições relativas à sua área de atuação; 
e d. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias 
Gerais, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos, diretrizes, 
normas e políticas corporativas. Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Art. 
13º - A Assembleia Geral é o órgão superior da Sociedade, com poderes para 
deliberar sobre os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências 
que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Sociedade. Art. 14º - 
A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses 
após o término do exercício social, para deliberar sobre as matérias de sua 
competência, nos termos do Art. 132 da Lei 6.404/1976 e posteriores alterações, 
e, extraordinariamente, sempre que necessário. §1º - As Assembleias Gerais, 
Ordinárias e Extraordinárias, são convocadas pelo Diretor Presidente, podendo 
ser presidida por este, ou pelo por seu substituto ou por acionista indicado dentre 
os presentes na Assembleia, por maioria de votos dos acionistas detentores de 
ações ordinárias, cabendo a cada ação ordinária um voto para definição do 
Presidente da Mesa, que, quando eleito, indicará o seu secretário, dentre os 
acionistas presentes. §2º - Além das matérias de competência privativa, 
conforme previstas no Art. 122 da Lei 6404/1976 e posteriores alterações, 
devem ser submetidas à Assembleia: i) aprovar o plano de negócios e orçamento 
anual plurianual e suas revisões periódicas; ii) aprovar decisões econômico-
financeiras não previstas ou que extrapolam o orçamento anual e suas revisões 
periódicas; notadamente investimentos e desinvestimentos diretrizes e objetivos 
estratégicos não operacionais, aquisição e alienação de bens do ativo permanente 
e aumento do nível de endividamento, risco e estrutura organizacional; iii) 
escolher, renovar e destituir os auditores independentes; e iv) aprovação de 
quaisquer atos e contratos em moedas diversas, exceto para importação de bens 
ou serviços ligados às atividades do objeto social da Sociedade, descritos no 
presente Estatuto Social. §3º - É necessária a aprovação de acionistas que 
representem a maioria absoluta, no mínimo, do capital social votante, para 
deliberações sobre: I. Aumento e redução do capital social; II. Fixação do capital 
autorizado; III. Mudança do objeto social da Sociedade; IV. Incorporação da 
Sociedade em outra, sua fusão ou cisão; V. Dissolução da Sociedade; VI. Criação 

de partes beneficiárias; VII. Cessação do estado de liquidação da Sociedade; 
VIII. Participação em grupos de sociedades; IX. Alteração nas preferências, 
vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de 
ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; X. Aumento de 
classes de ações preferências existentes, sem guardar proporção com as demais 
classes; XI. Redução do dividendo obrigatório; XII. Aprovar a Política de 
Alçadas, dentro dos limites descritos no §4° do Art. 6°. §4º - Os acionistas 
poderão ser representados nas Assembleias por procuradores constituídos na 
forma da Lei das Sociedades por ações, devendo o instrumento de mandato ser 
depositado na sede social da Sociedade com antecedência mínima de 03 (três) 
dias. Capítulo V - Do Conselho Fiscal Art. 15º - O Conselho Fiscal funcionará 
exclusivamente nos casos em que a sua instalação seja solicitada por acionistas, 
nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Art. 16º - O Conselho Fiscal, 
quando instaurado, será composto de no mínimo 03 (três) e no máximo 05 
(cinco) membros, e suplentes em igual número, eleitos e destituíveis pela 
Assembleia Geral, com observância das normas do Parágrafo 4º do Art. 161 da 
Lei nº 6.404/1976. §1º - A destituição dos membros do Conselho Fiscal realizar-
se-á da mesma forma de sua eleição. §2º - Eleitos pela Assembleia Geral, os 
membros do Conselho Fiscal terão o mandato de 01 (um) exercício anual, 
encerrando seu período de funcionamento na próxima Assembleia Geral 
Ordinária. §3º - Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, 
elegerão o seu Presidente. Art. 17º - O Conselho Fiscal, quando instaurado, se 
reunirá quando necessário. §1º - Além das formas previstas legalmente, as 
reuniões do Conselho Fiscal poderão ser convocadas pelos Diretores da 
Sociedade. §2º - Independentemente de quaisquer formalidades, será 
considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade 
dos membros efetivos do Conselho Fiscal. §3º - O Conselho Fiscal se manifesta 
por maioria de votos, presente a maioria dos seus membros, cabendo ao 
membro que discordar de manifestação específica, fazer constar em ata seu voto 
contrário, motivos e protestos, se desejar. Art. 18º - Os membros do Conselho 
Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo 
suplente. Parágrafo Único: Ocorrendo vacância do cargo de membro do 
Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo 
suplente, a próxima Assembleia Geral procederá à eleição de membro para 
ocupar o cargo vago. Art. 19º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal 
será fixada pela Assembleia Geral Ordinária que os eleger, observado o 
Parágrafo 3º do Art. 162 da Lei nº 6.404/1976. Parágrafo Único: O suplente em 
exercício fará jus à remuneração do efetivo, no período em que ocorrer a 
substituição, contado mês a mês. Capítulo VI - Do Exercício Social, das 
Demonstrações Financeiras e Lucros - Art. 20º - O exercício social da 
Sociedade inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro. Art. 21º 
- Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, nos termos do Art. 
176 da Lei 6.404/1976, as demonstrações financeiras constituídas de: I. Balanço 
patrimonial; II. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III. 
Demonstração do resultado do exercício; e IV. Demonstração dos fluxos de 
caixa. Art. 22º - Os lucros líquidos do exercício, ajustados de acordo com o Art. 
202 da Lei 6.404/1976, terão a seguinte destinação: I. 5% (cinco por cento) para 
a constituição do fundo de Reserva Legal, sendo que esta dedução deixa de ser 
necessária, desde que este fundo atinja 20% (vinte por cento) da cifra que 
representa o capital social; II. 25% (vinte e cinco por cento) destinado ao 
pagamento de dividendos mínimos obrigatórios; e III. O saldo remanescente 
terá a sua destinação proposta pela Diretoria, respeitadas as disposições legais e 
estatutárias, cabendo à Assembleia Geral acolhê-la ou não, dando a destinação 
que melhor lhe aprouver. §1º - A Diretoria poderá, mediante aprovação da 
Assembleia Geral, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, levantar 
balanços intercalares e distribuir dividendos “ad referendum” da Assembleia 
Geral Ordinária, declarar dividendos intermediários à conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros registrados no balanço anual ou semestral, 
ou ainda, declarar e distribuir juros sobre o capital próprio e imputá-lo ao valor 
do dividendo mínimo obrigatório. §2º - A Administração da Sociedade não 
poderá firmar quaisquer atos, contratos e documentos que restrinjam o 
percentual ou o pagamento de dividendos previstos neste Estatuto. Art. 23º - 
Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, os dividendos deverão ser 
pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data em que forem declarados, 
e em qualquer caso, dentro do exercício social. Parágrafo Único: Os dividendos 
não reclamados no prazo de 03 (três) anos reverterão em favor da Sociedade. 
Capítulo VII - Disposições Gerais - Art. 24º - As operações e contratos com 
partes relacionadas devem ser firmadas em condições de mercado. Art. 25º - A 
Administração não pode negociar atos, contratos ou documentos sem aprovação 
em Assembleia Geral, nas seguintes condições: (i) que sejam em moeda diversa, 
exceto para importação de bens ou serviços ligados às atividades do objeto 
social; (ii) que restrinja eventuais alterações societárias da Sociedade ou 
empresas controladas e (iii) que restrinja percentual ou o pagamento de 
dividendos previstos neste Estatuto, exceto com aprovação formal da Algar S/A 
Empreendimentos e Participações. Art. 26º - Na ocorrência de divergências 
entre as disposições deste Estatuto e legislação superveniente aplicável a esta 
Sociedade, prevalecer-se-ão as disposições legais. Uberlândia, 26 de abril de 
2021. 
JUCEMG:  Certifico registro sob o nº 8603999 em 14/06/2021 da Empresa ALGAR 
TI CONSULTORIA S/A, Nire 31300109895 e protocolo 214375765 -11/06/2021. 
Autenticação: 2F11D84048FC4365664381ED45D89F3547E027DF. Marinely 
de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Pag. 2/2

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JOHNEY MARIANO RIBEIRO, CPF/CNPJ nº 04267445605, 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) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 6.094,02, em 11/07/2021, 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 
074436230002769 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
159777, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, 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.

Uberlândia, 12 de Julho de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

ENGESET - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 08.162.032/0001-03 - NIRE: 313.000.236-13

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021
01. Local, Data e Horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Av. Floriano Peixoto, 
nº 6.500, Bloco B, Bairro Granja Marileusa, CEP: 38.406-642, no dia 26 de abril de 2021, às 11:00 (onze) horas. 02. 
Publicações Legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 26/03/2021 à página 42 e, no Jornal Diário 
de Uberlândia em 26/03/2021 à página 25. 03. Convocação: Por meio da Diretora Presidente, à acionista. 04. Presença: 
Acionista representando a totalidade do capital social. 05. Mesa: Presidente da Mesa, Tatiane de Souza Lemes Panato. 
Secretária “ad hoc”, Beatriz Vieira Costa. 06. Ordem do Dia: I - 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; II - Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. 07. Deliberações: Pela acionista presente, foram tomadas as seguintes deliberações: 
i.) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura da Acionista 
presente, na forma do Artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76. ii.) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. iii.) Aprovar o resultado negativo atribuído 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 36.575.158,65 (trinta e seis milhões, quinhentos 
e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), não havendo lucro ou dividendos a serem 
distribuídos. 08. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. 
Assinam digitalmente a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, a Presidente da Mesa, Sra. Tatiane 
de Souza Lemes Panato, a Secretária “ad hoc”, Sra. Beatriz Vieira Costa, a acionista ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES – Fernanda Aparecida Santos e Gustavo Uramoto Matsumoto, e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da 
Fonseca, na qualidade de advogada. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro 
na Junta Comercial, a Sra. Beatriz Vieira Costa, na qualidade de secretária “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da 
ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade de advogada. 
Uberlândia, 26 de abril de 2021. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 8564597 em 01/06/2021 da Empresa ENGESET 
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A, Nire 31300023613 e protocolo 214375552 - 28/05/2021. Autenticação:F34C
E62DA9C461583AA8DAE3DC3E786F0D7B89E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Aviso De Licitação.Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº 040 /2021.TIPO
"Menor Preço Por Item".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, Contendo Itens Para Ampla Concorrência, Para
Aquisição De Materiais Elétricos (Tomada, Lâmpada, Disjuntor, Abraçadeira, Cabo
Flexível, Quadro De Distribuição, Interruptor, Alicate Amperímetro, Multímetro  E
Outros), 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 28 DE JULHO DE 2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 12 de julho de 2021.DSON CEZAR
ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL

Secretaria Municipal De Trânsito E Transportes - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Fará realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa de
engenharia para executar serviços de remoção, manutenção (pintura, limpeza, lixamento,
reforma) e remanejamento de abrigos de ônibus metálicos instalados nos pontos de
embarque e desembarque de passageiros no Sistema de Transporte Coletivo Urbano,
fornecimento e instalação de bancos de concreto, e execução de calçadas nos limites dos
abrigos de ponto de parada de ônibus, em Uberlândia/MG. Os documentos que integram o
edital serão disponibilizados no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia,
endereço eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br. A Sessão Pública para entrega dos Envelopes
das propostas e documentação será no dia: 02/08/2021, às 13:00 horas, na Galeria Ido
Finotti, situada na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/
MG.Uberlândia/MG, 12 de julho de 2021.SUELI APARECIDA SILVA.Diretora de Compras

REAVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 356/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

10 DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
13 DE JULHO DE 2021
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