
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.   

COMARCA DE ARAGUARI /MG - EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Araguari/MG com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o devedor fiduciante, DANILO SOUSA MONTES, CPF/CNPJ n° 051.319.816-46, que está em lugar 
ignorado, incerto ou inacessível, para se dirigir, preferencialmente, ao endereço da credora fiduciária COOPERATIVA 
DE CRÉDITO ARACOOP – SICOOB ARACOOP, ou ao endereço desta Serventia, situada na Avenida Tiradentes, 
134, Centro, Araguari, MG – CEP: 38440-238, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última 
publicação deste edital, que será publicado em três dias consecutivos, o encargo no valor de R$289,426,73, em 
01/09/2021, 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 659933 com garantia 
de alienação fiduciária registrada na matrícula nº 17.739, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Araguari/MG . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente a credora, o recibo deverá ser apresentado ao 
Cartório de Registro de Imóveis de Araguari/MG. Caso o pagamento não seja realizado diretamente a credora, o 
pagamento perante esta Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à 
ordem”, nominal a credora fiduciária 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 da credora fiduciária COOPERATIVA 
DE CRÉDITO ARACOOP LTDA – SICOOB ARACOOP, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que 
chegue ao conhecimento dos devedores, expediu-se este edital.

Araguari/MG, 02 de Setembro de 2021.
Documento assinado digitalmente por: 

Maria das Graças Nunes Ribeiro - 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 51/2021-SRP. Será realizado no dia 24 de 
setembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 150/2021, na Modalidade de Pregão 
Presencial de n° 51/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a contratação de 
empresa para fornecimento de refeições e marmitex para atender Secretarias e Setores da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG. Licitação regionalizada conforme Decreto Municipal 
n° 104 de 15 de Junho de 2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO  nº 41/2021 - SRP. A Prefeitura Municipal de 
Coromandel torna publico aos interessados que o certame em referencia, que estava suspenso, 
terá sua reabertura programada para o dia  23 de setembro de 2021 às 08:00 hs o Processo 
Licitatório de n° 130/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 41/2021 - SRP, do Tipo 
Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e material Permanente 
(mobiliários), para atender Secretarias e Setores da Prefeitura de Coromandel-MG, recursos 
Programa Bolsa Família, SIGTV – Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias, Emenda 
Parlamentar: 12157.307000/1200-01, Emenda Parlamentar: 12157.307000/1200-03, 
Resolução SES/MG nº 6820 de 30/08/2019 e recurso próprio, com participação exclusiva 
de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual.  Editais 
e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, sites: www.coromandel.mg.gov.br e  
www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  08 de setembro de 2021. Patrick César Sucupira 
– Pregoeiro.

A Divisão de Patrimônio da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, torna público 
o Edital de desfazimento de bens nº 08/2021 que tem por objeto o desfazimento 
de bens permanentes classificados como irrecuperáveis e antieconômicos, na 
modalidade doação. Data de disponibilização do edital: 10/09/2021. O edital e seus 
respectivos anexos estarão disponíveis no site: http://www.uftm.edu.br/PROAD/
estrutura/dsp/divisao-de-patrimonio/editais

EDITAL DE DESFAZIMENTO DE BENS Nº 08/2021

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO TRIÂNGULO MINEIRO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 101/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço
Global" - Estimado. 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 101/2021, na
modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço Global"- Estimado, no dia 22 de setembro de
2021 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400,
Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, contratação exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno
Porte - EPP ou equiparadas para fornecimento de cascalho de campo com boa compactação e suporte
para base de pavimentação (cascalho fino, com granulometria entre ¾" e a peneira nº 4 (19 e 4,76 mm),
em atendimento às Diretorias de Drenagem Pluvial e Técnica, conforme especificações do edital e do
termo de referência, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG, 08
de setembro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
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