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

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, FREDERICO SILVEIRA CALABRIA OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
07039251647, 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 - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 
38400-124, 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$ 11.398,14, em 
31/08/2021, 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 0733422300012821 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 47528, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de 
o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório 
Uberlândia - 2° 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, 01 de Setembro de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

A  CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, CNPJ 08.331.318/0001-67, vem através deste formalizar a 
rescisão do  contrato de trabalho do colaborador LUIZ GUSTAVO MEDEIROS GOMES CTPS: 001740821 / 0050, 
conforme pedido de desligamento realizado ao gestor no dia 24/08/2021, assim, o contrato se encerrou, a 
partir desta data, nos termos do Art. 487, da CLT. No que tange à noti�cação extrajudicial recebida em 
27/08/2021, o contrato de trabalho à título de experiência fora �nalizado em 21/08/21, neste sentido, 
considerando a data do pedido de desligamento, não há o que se falar em término antecipado do contrato. 
Ademais, resta esclarecer que, embora seja citado na noti�cação extrajudicial, a empresa não recebeu 
qualquer documento, tampouco a CTPS para baixa, visto que o colaborador informou que a mesma não seria 
entregue. Assim, �ca o funcionário comunicado que deverá apresentar sua CTPS (carteira de trabalho) 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, no dia  02/09/2021 às 14:00, no seguinte endereço: Rua 
Niterói, nº 1771, Bairro: Tibery.  

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 Extraordinária da Sociedade a ser realizada de forma Digital, no dia 14 de setembro 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. 
Apresentar a situação econômico-financeira da Sociedade e o plano de capitalização para fins de cumprimento de 
obrigações financeiras diversas; 2. Propor alteração em algumas condições relacionadas à proposta de capitalização 
aprovada por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de setembro de 2018, especialmente àquelas 
pertinentes a prazo de pagamento, previsão de cobrança de juros e atualização monetária, capitalização mínima, sem 
prejuízo de outras que se façam necessárias; 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 adm@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. 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: adm@hospitalstamarta.
com.br., para recebimento das instruções para participação da Assembleia virtual. 4. O Boletim de Voto à Distância 
será enviado diretamente ao acionista mediante solicitação por e-mail para adm@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 adm@hospitalstamarta.com.br. 5. Caso o acionista opte por não utilizar o Boletim de Voto deverá participar da 
Assembleia para exercer seu direito de voto. 6. 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. 7. 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, 03 de setembro de 2021. Adelmo 
Divino de Faria - Diretor Administrativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 49/2021. Será realizado no dia 
22 de setembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 148/2021, na 
Modalidade de Pregão Presencial de n° 49/2021, do Tipo Menor Preço Global, 
cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviço de locação de 
equipamento medico, para atender o laboratório de análises clinicas do Município 
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,  02 de 
setembro de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

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

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 07/04/2020, em primeira convocação, na sede do Banco. Presença: Presentes os acionistas representando a 
totalidade do capital social. Mesa: Como Presidente o Sr. Renato Fernandes Martins e como Secretária ad hoc a Sra. 
Fernanda Canesin.  Deliberações em Assembleia Geral Ordinária: 1. Demonstrações financeiras do exercício findo 
em 31/12/2020: Aprovou, por unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas, as demonstrações financeiras e o 
balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2020, publicados no dia 26/03/2021, no Diário Oficial de Minas 
Gerais, no Caderno 02, páginas 10 a 14 e no Jornal Estado de Minas no Caderno de Economia, nas páginas 7 e 5.  
2. Destinação do Lucro Líquido do Exercício e a Distribuição de Dividendos: A Assembleia aprovou, por unanimidade 
de votos, a seguinte destinação do Lucro Líquido do Exercício, no montante de R$ 38.359.076.83 da seguinte forma:  
(a) constituição da reserva legal (5%), no montante de R$ 1.917.953,84; (b) o saldo remanescente, no valor de  
R$ 36.441.122,99 será destinado para a conta de Reserva para Expansão, (c) ratificam, por unanimidade, o pagamento de 
juros sobre capital próprio no valor de R$ 10.598.865,00, realizado durante o ano de 2020 contra Reservas Estatutárias;  
(d) a compensação dos dividendos mínimos obrigatórios com os juros sobre capital próprio, em consonância com o §3º do 
Art. 202 da Lei 6.404/1976, ficando assim dispensada a distribuição de qualquer valor adicional. 3. Verba Global de 
remuneração dos administradores para o ano de 2020: A Assembleia aprovou, por unanimidade de votos dos 
presentes, a verba global para remuneração fixa e variável dos Administradores para o ano de 2021, no valor máximo de 
R$ 22.000.000.00 a ser individualizado posteriormente, na forma prevista no Estatuto Social e Políticas aprovadas pelo 
Conselho de Administração. 4. Eleição do Conselho de Administração: Os acionistas elegeram, por unanimidade de 
votos, os Srs. Juscelino Fernandes Martins, RG M-2.195.903, SSP/MG e CPF nº 526.406.806-25; Marcos Matioli de 
Souza Vieira, RG nº 48314942/IFP e CPF nº 735.597.687-72; João Ayres Rabello Filho, RG nº 6.715.497-9/SSP/SP e 
CPF nº 973.051.978-15; Francisco Mesquita Neto, RG nº 6.231.861-5 SSP/SP e CPF nº 956.157.418-72; Pedro Pinto 
Zanni, RG nº 24.972.223-9 e CPF nº 257.281.108-19, como membros do Conselho de Administração com mandato 
unificado até a AGO da Companhia que ocorrer no primeiro quadrimestre do ano de 2023, os quais tomarão posse após 
homologação pelo Banco Central do Brasil. Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária: 5. Aprovou o aumento 
de capital no valor de R$ 3.432.004,71, com a emissão de 1.588.999 novas ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, com preço de emissão de R$ 2,15985 cada, passando o capital social de R$ 309.800.730,55 para  
R$ 313.232.735,26, dividido em 238.231.926 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e 
integralizadas em moeda corrente nacional. As novas ações ordinárias nominativas serão subscritas pelos acionistas, 
conforme boletim de subscrição em anexo, e integralizadas na presente data em moeda corrente nacional. Por conseguinte, 
a assembleia aprova por unanimidade a nova redação do artigo 5º, do Estatuto Social, que passa a ser a seguinte:  
“Art. 5º O capital social do Banco é de R$ 313.232.735,26, 238.231.926 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional”. 6. A assembleia aprova por unanimidade a nova 
redação do artigo 52º - §2º, §4º e §5º - do Estatuto Social, que tem como finalidade especificar os critérios a serem 
observados para a destituição do ouvidor e o tempo de duração de seu mandato, conforme estabelecido no artigo 9º, inciso 
II, da Resolução nº 4.433, de 23/07/2015, a qual passa a ser a seguinte: “Art. 52ª: (...). §1º (...). §2º A Ouvidoria terá por 
finalidade e atribuição: (...) §3º (...). §4º O mandato do Ouvidor será de 12 meses, admitindo-se reeleições. §5º Da 
destituição. A aprovação da destituição do Ouvidor dependerá do voto afirmativo de no mínimo 2/3 (dois terços) dos 
membros do Conselho de Administração eleitos pelo acionista controlador, exceto se: a) a destituição resultar de renúncia 
do Ouvidor; ou b) a não recondução ao término do mandato resultar de violação dos deveres legais ou de incapacidade 
civil do mesmo.” 7. A Assembleia aprovou a consolidação do Estatuto social nos termos do Anexo I. Nada mais havendo a 
ser dito, assinada digitalmente pelo Presidente da Mesa, Sr. Renato Fernandes Martins e pela Secretária da reunião Sra. 
Fernanda Canesin. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob nº 8737337 em 20/08/2021 da 
Empresa BANCO TRIÂNGULO S/A - NIRE 31300008622 e protocolo 216293405 - 19/08/2021. Marinely de Paula Bomfim 
- Secretária-Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 584/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MAIOR DESCONTO”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE – por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação 
supramencionada - Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/ CONSERVAÇÃO SOB 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-
OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. 
Os documentos que integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da 
Prefeitura Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br e https://
www.gov.br/compras/pt-br. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas 
estará aberta até as 09:00 horas do dia 30/09/2021, no endereço https://www.gov.br/compras/
pt-br. Uberlândia/MG, 02 de setembro de 2021. Sueli Aparecida Silva - Diretora de Compras.
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