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

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 12/07/2021, em 1ª convocação, na sede do Banco, realizado na modalidade semipresencial, por 
videoconferência. Presença: Os acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Como 
Presidente o Sr. Juscelino Fernandes Martins e como Secretária ad hoc a Sra. Fernanda Canesin. 
Deliberações: 1. Aprovou, por unanimidade, o aumento de capital social no valor de R$ 89.243.999,55, 
com a emissão de 39.875.902 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço 
de emissão de R$ 2,2380434065 cada, passando o capital social de R$ 313.232.735,26 para 
R$ 402.476.734,81, dividido em 278.107.828 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente 
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. Aprovam também os acionistas que as novas 
ações emitidas em decorrência do aumento de capital social ora aprovado sejam integralizadas pelos 
acionistas com recursos advindos das Letras Financeiras Subordinadas emitidas pela Companhia em 
20/11/2018, conforme boletim de subscrição em anexo, sendo que eventual complemento deverá ser feito 
em moeda corrente nacional. Por conseguinte, a Assembleia aprovou 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$ 402.476.734,81, sendo composto por 278.107.828 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.” Fica a diretoria autorizada a tomar 
todas as providências necessárias para integralização do aumento do capital social com os recursos 
advindos das Letras Financeiras Subordinadas emitidas pela Companhia em 20/11/2018. 2. Eleição de 
novo membro para o Conselho de Administração: Eleger mais 2 membros para compor o Conselho 
de Administração do Tribanco, ficando consensada a realização de nova AGE até o final deste mês de 
julho/2021 para realização da eleição de pelo menos 1 dos candidatos. 3. Aprovar a consolidação do 
Estatuto Social: Aprovou a consolidação do Estatuto social nos termos do Anexo I. Nada mais a tratar. 
Assinada digitalmente pelo Presidente da Mesa, Sr. Juscelino Fernandes Martins e pela Secretária da 
reunião Sra. Fernanda Canesin. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro 
sob o nº 8781640 em 09/09/2021 da Empresa BANCO TRIÂNGULO S/A, Nire 31300008622 e protocolo 
216549761 - 06/09/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 09/06/2021, às 09h, na sede, foi realizada a reunião Extraordinária do Conselho de Administração. 
Convocação: Devidamente realizada na forma do disposto no item 6 do Regimento Interno do Conselho 
de Administração. Mesa: Como Presidente o Sr. Juscelino Fernandes Martins, Presidente do Conselho de 
Administração e como Secretária a Sra. Fernanda Canesin. Presença: O Presidente da Mesa constatou 
a presença do quórum suficiente para votação da matéria. Deliberação: 1. elegeu, para compor a 
Diretoria estatutária do Banco Triângulo S.A.: a) Ulisses Gomes Guimarães, CPF nº 013.149.967-03 e RG 
nº 34246767-0; e b) Ricardo da Cruz Barreto, CPF nº 134.827.478-65 e RG nº 11.406.338-2, ambos 
eleitos para ocupar o cargo de Diretor Executivo, para mandato unificado com os demais diretores, pelo 
período de 02 (dois) anos, ou seja, até o primeiro quadrimestre de 2023. Nada mais a ser tratado, 
assinada digitalmente pelo Presidente da Mesa, Sr. Juscelino Fernandes Martins e pela Secretária da 
reunião Sra. Fernanda Canesin. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob 
o nº 8753909 em 27/08/2021 da Empresa BANCO TRIÂNGULO S/A - NIRE 31300008622 e protocolo 
216451078 - 26/08/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

A Câmara Municipal de Uberlândia, representada pelo Departamento de Licitações e Compras e seu Pregoeiro (a), 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade, Pregão Eletrônico nº 
016/2021, Processo nº 017/2021, tipo menor preço por GLOBAL LOTE ÚNICO Objeto: Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento e instalação completa de uma Unidade Central de Resfriador de Líquido – 
Chiller e seus periféricos, incluso operação assistida nos equipamentos da CAG - Central de Água Gelada pelo 
período de 90 (noventa) dias, com capacidade nominal de no mínimo 105TRs(Tonelada de Refrigeração); 02 
(dois)Rack Refrigerados de 3.000W de potência com 42 Us, 01(um) Sistema de Automação e Controle para todo os 
equipamentos de Ar Condicionado sendo 1 CAG (Central de Água Gelada), 44 Fancoletes, 2 Fancoils, 2 Splitão de 
20 TR cada, 1 Splitão de 2TR, 2 exaustores de extração de CO² da garagem e os Serviços contínuos e sob demanda 
de Manutenção Preventiva, Corretiva e Preditiva dos Sistemas e equipamentos de Ar Condicionado exaustão e 
ventilação da Câmara Municipal de Uberlândia, conforme condições e exigências estabelecidas no Projeto, 
Memorial Descritivo, Edital, Termo de Referência e seus anexos. DATA: Sexta– feira, 01 de outubro de 2021 
HORÁRIO: 08:30 h (Horário de Brasília/DF). LOCAL DA REUNIÃO: Portal de Compras do Governo Federal: 
www.comprasgovernamentais.gov.br – Comprasnet. Informações e obtenção do Edital:Câmara Municipal de 
Uberlândia - Departamento de Licitações e Compras - UASG 925010 Endereço: Av. João Naves de Ávila, 1.617 - 
Bairro Santa Mônica, Uberlândia - Minas Gerais.  -mail: compras@camarauberlandia.mg.gov.br. Sítio Eletrônico: 
www.camarauberlandia.mg.gov.br, Link: Transparência. Telefones: (34) 3239-1137 / 3239-1196 ou 3239-1194 
Uberlândia, 17 de setembro de 2021. Andrea  Alves  - Pregoeira

2º REPUBLICAÇÃO  - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 55/2021 - SRP. Será realizado no 
dia 05 de outubro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 155/2021, 
na Modalidade de Pregão Presencial de n° 55/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço 
Global, cujo objeto é a aquisição de calcário dolomítico para atender os pequenos 
produtores rurais 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,  16 de setembro de 2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO  nº 56/2021. Será realizado no dia 05 de outubro  
de 2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 156/2021, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 56/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de patrulha 
mecanizada para apoio aos produtores rurais e melhoria das estradas do Município de 
Coromandel-MG, através do convênio 909123/2020 e 908090/2020, firmado entre o MAPA 
– Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Coromandel –MG. 
Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br no site www.coromandel.mg.gov.br, 
www.licitanet.com.br  ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à 
Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 17 de setembro  de 2021. Patrick César Sucupira 
– Pregoeiro.

José Eduardo Ferreira Netto, por determinação Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna 
público que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº 16252/2018/001/2021, Licença de Operação 
Corretiva - LOC, para as atividades: G-02-08-9 – Criação de Bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos 
e caprinos, em regime de confinamento, com até 10.000 cabeças de gado; G-02-07-0 – Criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, com área de pastagem de 
192 ha; G-02-12-7 – Aquicultura e/ou unidade de pesca esportiva tipo pesque-pague, exceto tanque-rede 
de 1,11 ha; G-04-01-4 – Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, 
despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de sementes com produção nominal de 
270 t/ano; G-05-02-0 – Barragem de irrigação ou perenização para agricultura com área inundada de 9,10 
ha; G-01-03-1 – Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura em área útil de 904 ha; F-06-01-07 – Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimen-
to, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de 
combustíveis de aviação com capacidade de armazenagem de 8m³; G-02-02-1 - Avicultura com até 
50.000 cabeças; D-01-13-9 – Formulação de raçoes balanceadas e de alimentos preparados para 
animais com capacidade de até 32t/dia.; A-03-01-8 - Extração de areia e cascalho para utilização imediata 
na construção civil, na Fazenda água Limpa, localizada na zona rural do município de Uberlândia/MG. O 
requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados na Superintendência 
Regional de Meio Ambiente Triângulo e Alto Paranaíba- SUPRAM TMAP, das 8:30h às 11:30h e das 13h 
às 16h. O requerente comunica que os interessados na realização da Audiência Pública deverão 
formalizar a sua solicitação, conforme o previsto na Deliberação Normativa COPAM nº 12, de 23 de 
dezembro de 1994, na SUPRAM TMAP, localizada na Praça Tubal Vilela, 3, Bairro Centro, dentro do 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de publicação. Uberlândia,10 de Setembro de 2021.

SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S.A.
CNPJ: 20.150.900/0001-22 - NIRE: 3130002124-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Lopez Bento, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os acionistas da Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A. (“Companhia”) para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária presencial, a ser realizada no dia 27 de setembro de 
2021, às 18:00 horas, em primeira chamada, e na falta de quórum necessário, às 18:30 horas em 
segunda chamada, na sede da Companhia, situada na Avenida Francisco Ribeiro, nº. 1.111, Bairro Santa 
Mônica, Uberlândia - Minas Gerais, CEP 38408-186, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia:
 a) Em pauta ordinária:
 I – Tomar as contas da administração, apreciar o parecer do Conselho Fiscal, bem como o 
relatório da auditoria independente e examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis;
 II – Destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; e,
 III – Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
 b) Em pauta extraordinária:
I – Visando suprir necessidade financeira da Companhia e solucionar o endividamento, proposta de 
aumento do capital social no valor de até R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), com a subscrição de 
novas ações pelos acionistas na proporção de suas participações e, havendo sobras, pelos demais 
acionistas interessados e terceiros.
Os documentos pertinentes às matérias da Assembleia Geral ora convocada, encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia que, para participação, deverão estar munidos do documento de 
identificação oficial.

Uberlândia/MG, 16 de setembro de 2021.
SÉRGIO LOPEZ BENTO

Conselho de Administração

ONG CLUBE DOS FOCINHOS - CNPJ: 31.968.485/0001-35
Edital de demonstrativo de receita e despesa exercício ano 2020.

A Presidente da ONG Clube dos Focinhos, Sra Dulcimar Nazareth de Oliveira, no uso de suas 
atribuições, vem tornar a público o demonstrativo de receita e despesa do exercício financeiro do ano de 
2020, informando o Balanço Patrimonial com o valor total do Ativo de R$ 11.335,88 (Onze mil, trezentos 
e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e valor total do Passivo de R$ 11.335,88 (Onze mil, 
trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

 

Uberlândia/MG, 14 de setembro de 2021

Dulcimar Nazareth de Oliveira
Presidente - ONG Clube dos Focinhos

                                                                                                                            

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 
DESPACHO - ATO DE REVOGAÇÃO 

EDITAL Nº 075/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2021 TOMADA 
DE PREÇOS Nº 005/2021 OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de construção de pista de 
caminhada com piso em pavimentação asfáltica, a ser construída na 
Rodovia Antenor Duarte Vilela (Estrada da Gruta dos Palhares – AMG – 
0725), numa extensão de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) e com 
largura de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros), conforme projeto 
básico e anexos. O Prefeito Municipal, no uso das prerrogativas que lhe 
são conferidas legalmente e, ainda, em cumprimento às disposições 
contidas na Lei nº 8.666/93, decide REVOGAR o Processo Licitatório em 
epígrafe, pela seguinte motivação: 1º - CONSIDERANDO que o ato 
administrativo revogatório é resultante do poder discricionário no qual 
permite a Administração rever suas atividades para que se destinem ao 
seu fim específico; e, legal; 2º - CONSIDERANDO que a Administração 
constatou divergências nas normas editalícias, inclusive, no presente 
processo licitatório, que consequentemente restringe a competitividade do 
certame; 3º - CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do 
que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração deve ter 
por escopo a satisfação e o interesse de todos os cidadãos; REVOGA-SE o 
Tomada de Preços nº 005/2021, respeitando-se assim os princípios da 
legalidade e da boa-fé administrativa. A presente revogação visa atender 
ao interesse público, resguardar o direito de terceiros interessados, além 
do cumprimento irrestrito aos princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública e a Lei de Licitações. 

Sacramento/MG, em 17 de setembro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo - Prefeito 
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