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O Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, por seu presidente Louris-
valdo Lourenço de Carvalho, de acordo com a atribuição que lhe confere o 
artigo 56 do Estatuto Social, em obediência às disposições do artigo 55, 
item “a” e artigos seguintes, vem por meio deste edital convocar os seus 
associados (sócios patrimoniais) a comparecerem em Assembleia Geral 
Extraordinária, com a finalidade de deliberar sobre alteração do Estatuto 
Social do clube. Em decorrência da pandemia de COVID-19 e atendendo 
às recomendações das autoridades sanitárias, a assembleia será realiza-
da de forma virtual, através da plataforma tenmeetings, cujo acesso se dá 
pelo link https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?i-
d=D53ABB9FB8B3.
Para poder se cadastrar e votar o sócio deve estar em posse de seus 
dados pessoais e ter em mãos a carteira de sócio (por segurança será 
exigido o envio pela plataforma de foto da carteira de sócio). A assembleia 
será iniciada às 18:00 do dia 26/11/2021 e a partir das 18:30 serão 
iniciados os debates e discussões. A partir das 21:30 do mesmo dia será 
aberta a votação, que se dará na própria plataforma e se estenderá até às 
9:30 do dia 29/11/2021. Cada sócio terá tantos votos quantos títulos de 
propriedade possuir, e para votar deverá possuir a carteira do Clube com a 
validade em dia, uma carteira para cada título que possuir. A proposta para 
alteração do estatuto aprovada em reunião conjunta entre diretoria e 
conselho fiscal está disponível no site do clube (www.clubecacaepes-
ca.udi.br).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO  nº 58/2021. Será realizado no dia 13 de outubro  
de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 161/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico 
de n° 58/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de Tubos Pead HD DN/
DI 1.500mm e Pasta Lubrificante para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural da 
Prefeitura Municipal de Coromandel-MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO  nº 59/2021. Será realizado no dia 13 de 
outubro  de 2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 162/2021, na Modalidade de 
Pregão Eletrônico de n° 59/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição 
de maquinas e equipamentos para atender  a Gestão Municipal de Obras, Serviços Públicos 
e Planejamento Urbano, com participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparadas. 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, 24 de setembro  de 
2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

Sócios Saldo Anterior Devolução de Capital Saldo Atual Participação Societária
Maq Participações Ltda R$ 147.249.960,00 R$ 39.599.999,82 R$ 107.649.960,18 99%

Moacir Galé R$ 1.487.373,00 R$ 399.999,91 R$ 1.087.373,09 1%
Nelson Merola Jr. R$ 1,00 R$ 0,27 R$ 0,73 0,000001%

Total R$ 148.737.334,00 R$ 40.000.000,00 R$ 108.737.334,00 100%
nto, após todas as formalidades legais necessárias o quadro societário passará a viger da seguinte forma:

Sócios Quotas Valor R$ Porcentagem
Maq Participações Ltda 107.649.960 R$ 107.649.960,18 99%

Moacir Galé 1.087.373 R$ 1.087.373,09 1%
Nelson Merola Jr. 1 R$ 0,73 0,000001%

Total 108.737.334,00 R$108.737.334,00 100%
b) As deliberações aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noven-
ta) dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do 
art. 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso haja oposição 
de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e  c) Autorizar 
os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e 
aprovadas pelos sócios da Sociedade, incluindo mas não se limitando à averbação, no Registro Público de Empresas 
Mercantis, da presente ata de redução de capital, nos termos do art. 1.084, §3º do Código Civil. Encerramento e apro-
vação da Ata: Dada a palavra a todos os presentes, ninguém quis fazer uso desta, encerrando-se a reunião de sócios. 
Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos sócios presentes, pelo Presidente e 
pelo Secretário. Lavrada a Ata de Deliberação, realizada em  23 de setembro de 2021 a qual, foi lida, aprovada e por 
todos os presentes assinada. Uberlândia/MG, 23 de setembro de 2021. Nelson Merola Junior - Presidente ; Moacir 
Galé – Secretário; Maq Participações Ltda  - Sócio: Nelson Merola Júnior.

MAQNELSON AGRÍCOLA 
CNPJ 07.791.111/0001-02 - NIRE 312.074.7164-4

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2021

Data, Hora e Local da Reunião: Realizada às 08 (oito) horas, do dia 23 de setembro de 2021, na sede da Sociedade, 
localizada na Av. Paulo Roberto Cunha Santos, nº 2505 – Bairro Presidente Roosevelt, CEP nº 38.401-117, Uberlân-
dia, Estado de Minas Gerais, conforme previamente informado aos sócios quotistas da sociedade MAQNELSON 
AGRÍCOLA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Uberlândia – MG, inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.791.111/0001-02 e NIRE 312.074.7164-4, instalada com a presença da totalidade dos sócios, 
sem convocação nos termos do Art. 1.072, § 2º do Código Civil. Convocação e Presença: Presentes os sócios re-
presentando a totalidade do capital: Maq Participações Ltda (CNPJ nº, 26.667.879/0001-13), Moacir Galé (CPF nº 
279.923.731-20 ) e, Nelson Merola Junior (CPF nº 066.553.941-04). Sendo que a sócia Maq Participações Ltda 
(CNPJ nº, 26.667.879/0001-13) neste ato está representada pelos sócios-administradores Nelson Merola Junior (CPF 
nº 066.553.941-04) e Bruno Rodrigues da Cunha Merola (CPF nº 014.754.306-12); o que dispensa as formalidades de 
convocação, em conformidade com o que autoriza o § 2º do artigo 1.072 do Código Civil, perfazendo assim, o quórum 
legal de instalação. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo administrador Nelson Merola Júnior, e secretariado pelo 
sócio Moacir Galé. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução proporcional do capital social da  Sociedade, no valor 
atual de R$ 148.737.334,00 (cento e quarenta e oito milhões setecentos e trinta e sete mil trezentos e trinta e quatro 
reais) , para R$ 108.737.334,00 (cento e oito milhões setecentos e trinta e sete mil trezentos e trinta e quatro reais), 
por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código 
Civil, o que de fato foi aprovado por unanimidade pelos sócios quotistas, nos termos e modo que passa a dissertar. 
Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: a) Aprovar a redução proporcional do capital social da Sociedade, 
no valor atual de R$ 148.737.334,00 (cento e quarenta e oito milhões setecentos e trinta e sete mil trezentos e trinta 
e quatro reais) , para R$ 108.737.334,00 (cento e oito milhões setecentos e trinta e sete mil trezentos e trinta e quatro 
reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, 
do Código Civil, sendo que as quotas serão reduzidas proporcionalmente e restituindo-se parte do valor das quotas 
entre os sócios, nos termos do art. 1.084 do Código Civil, conforme novo quadro de distribuição do capital social:

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 110/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço"
- Item. 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 110/2021, na modalidade
"Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço" - Item, no dia 13 de outubro 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, que visa contratar empresas para o fornecimento de materiais de sinalização de ruas e
avenidas, sendo cavalete universal e cone de sinalização, em atendimento à Diretoria Administrativa,
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, 23 de Setembro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso -
Diretor Geral do DMAE.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o 
comparecimento do(a) colaborador(a) VITORIA FERREIRA DOS 
SANTOS  CTPS: 001143482 S/ 0060 à empresa no prazo de 48 horas 
para retomada de suas atividades profissionais, sob pena de aplicação 
das medidas disciplinares cabíveis.

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o 
comparecimento do(a) colaborador(a) YONARAH EVANGELISTA 
SANTOS  CTPS: 006707396 S/ 0040 à empresa no prazo de 48 horas 
para retomada de suas atividades profissionais, sob pena de aplicação 
das medidas disciplinares cabíveis.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. O Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.  
FAZ SABER que por parte de BANCO SAFRA S/A, CNPJ 58.160.789/0001-28, foi proposta a AÇÃO DE EECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 
autos nº 0581479-27.2015.8.13.0702, em face de LOGIS SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA, CNPJ 09.515.558/0001-84, e CAROLINE ALVES VILAR 
FARIA, CPF 031.822.436-40, alegando o exequente, em síntese, que a empresa executada emitiu em favor do banco exequente a cédula de crédito 
bancário, na modalidade mútulo, de n° 1186970. O título perfaz a quantia total de R$ 48.000,00 a ser paga em 36 prestações mensais e sucessivas no 
valor de R$ 2.048,89 cada, vencendo-se a última em 03/0/2015. Ocorre que o Banco exequente, até a presente data, não contabilizou o pagamento da 
2ª parcela, e demais subsequentes, ensejando o vencimento antecipado da dívida, em virtude da inadimplência. Os executados não cumpriram com o 
pactuado, apesar das tentativas de receber o crédito espontaneamente, não restando alternativa ao exequente senão buscar a execução forçada para 
receber os valores devidos. E por encontrar-se os executados em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital que será publicado na forma 
da lei e afixado em lugar público de costume, onde CITA e CHAMA, LOGIS SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA e CAROLINE ALVES VILAR FARIA, 
acima qualificados, para os termos e atos da presente EXECUÇÃO, e, ainda mais, para no prazo de 03 dias pagar em juízo a quantia referente ao 
principal e acessórios, a ser acrescida de honorários de advogado do autor e custas iniciais. Não efetuando o pagamento no prazo de 03 dias contados 
da citação, serão PENHORADOS e AVALIADOS tantos bens quantos bastem para garantia da dívida, lavrando-se o respectivo auto. Fica o executado 
INTIMADO de que: 1) no caso de integral pagamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade; 2) independentemente 
de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 dias, contados da 
data da publicação do presente edital; 3) tem direito de parcelar o débito em até 06 vezes na forma do artigo 916 do CPC. Fica advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do art. 257, IV do CPC. Dado e passado nesta cidade de Uberlândia, aos 30 de julho de 2021.
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