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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

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

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.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 566/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTES - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação 
supramencionada - Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de 
fornecimento de materiais, instalação de semáforos e execução de obras civis, com 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamento no município de Uberlândia/
MG. O Edital encontra-se à disposição na Diretoria de Compras, na Av. Anselmo Alves 
dos Santos, nº. 600, bairro Santa Mônica, fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 
horas, bem como, disponível no sítio www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega dos Envelopes 
e Sessão Pública para abertura no dia 13/10/2021 às 13:00 horas na Galeria Ido Finotti, 
situada na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG. 
Uberlândia/MG, 02 de setembro de 2021. Sueli Aparecida Silva - Diretora de Compras.

Argovias Administração e Participações S.A.
CNPJ/MF 29.434.111/0001-98 - NIRE 3130011954-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Em 26/05/2021, às 10h, na sede social da Argovias Administração e Participações S.A 
(“Companhia”) localizada na Rua Jaime Ribeiro da Luz, nº 971 - sala 32, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 
38408-188. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas 
no Livro de Presença. Mesa: Presidente: o Sr. Macelo Lucon, e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 18.000.000,00, mediante a subscrição e 
integralização da totalidade das ações pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”) (“Aumento de 
Capital”); e (ii) a alteração do caput do artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, em função do Aumento de Capital. 
Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a Assembleia Geral Extraordinária 
aprovou: (i): o Aumento de Capital, mediante a emissão 18.000.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação de emissão do capital social, aumento este que foi totalmente 
subscrito e integralizado em 20/05/2021 pela acionista ECS, à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim 
de subscrição (“Anexo I”). Com o Aumento de Capital aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais 
R$ 554.249.730,00, representado por 554.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para 
R$ 572.249.730,00, representado por 572.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (ii): a alteração 
do caput do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social 
subscrito e integralizado é de R$ 572.249.730,00, representado por 572.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal”. Os acionistas autorizaram os diretores a tomarem todas as providências necessárias para formalizar 
as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. 
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 26/05/2021. Mesa: 
Macelo Lucon e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcello 
Guidotti e Marcelo Lucon). Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marcelo Lucon 
- Presidente, Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 
8736268 em 19/08/2021. Protocolo 216287928 - 18/08/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária JESSIANE GORETTE DE PAULA RIBEIRO, 
matrícula 37548 (CTPS 000523142 série 0040 MG) , considerando que a mesma apresentou atestado 
médico na empresa datado de 27/08/2021, com afastamento para 01 (um) dia,  e este foi objeto de 
investigação interna por parte da Callink, onde foi constatada a inveracidade do referido atestado, dessa 
forma a colaboradora está dispensada por Justa Causa, a partir da data de 02/09/2021, em virtude da falta 
grave cometida, caracterizada como ato de improbidade, mau procedimento, desídia e ato de indisciplina, 
com fulcro no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da CLT. Fica a funcionária comunicada 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. O 
acerto rescisório/homologação ficou agendado para o dia 10/09/2021 ás 14:00 será no Atendimento RH, 
no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771, Tibery.   

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 50/2021. Será realizado no dia 22 de setembro de 
2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 149/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de 
n° 50/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de manutenção e reparo em motosserra, roçadeira costal e 
carrinho podador de grama, para atender a Gestão Municipal de Infraestrutura Rural e a Gestão 
Municipal de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano, 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,  03 de 
setembro de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL PRESENCIAL E ONLINE 01-2021
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÂNIA-MG torna público, que levará á LEILÃO PÚBLICO 
PRESENCIAL NO Parque de Exposições “Vicente Ferreira dos Santos” a Rua Conselheiro Rufino, nº 70, 
Bairro Centro em Guimarânia/MG, E ONILINE PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 
04 DE OUTUBRO DE 2021 ÁS 10h00min. BENS MOVEIS INSERVIVEIS CONFORME EDITAL.

Edital e informações: www.rafaelleiloeiro.com.br 34-99116-3933.
Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941
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