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CPGRS - CONSÓRCIO PÚBLICO DE
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. Objeto: Serviço de coleta, transporte semanal, tratamento de incineração e/ou autoclavagem com
destinação final de resíduos de saúde dos tipos “A”, “B” e “E”, conforme classificação dos resíduos e legislação pertinentes com emissão
de certificado da destinação final dos quantitativos de cada Município
(Bela Vista de Minas, Catas Altas, Nova Era e Rio Piracicaba) e para
os Municípios que vierem aderir a este serviços com emissão de certificado da destinação final dos quantitativos de cada Município, por
um período de 12 (Doze) meses. Após a realização do Processo Licitatório acima citado, lavrado em ata e obedecidos os preceitos da Lei
8.666/93 e suas modificações posteriores, bem como critérios adotados, venho ADJUDICAR o presente objeto da Licitação, sendo declarada vencedora a empresa: Pro Ambiental Tecnologia LTDA, situado à
Rodovia Fernão Dias, Km 702, Engenho da Serra, na Cidade de Lavras/
MG, CEP: 37.200-973, inscrita no CNPJ sob o nº 06.030.279/0001-32,
neste ato representada por Renato Zica Pimentel, portador do CPF
Nº 518.004.036-15, sendo o valor Global de R$ 116.400,00 (Cento e
dezesseis mil, quatrocentos reais), pelo critério Pregão Eletrônico. João
Monlevade, 30 de abril de 2021. Samantha Aparecida de Ávila Costa
Magalhães - Presidente do CPGRS.
HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. Com base nas informações constantes do Processo de Licitação supra citado, destinado à contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte
semanal, tratamento de incineração e/ou autoclavagem com destinação
final de resíduos de saúde dos tipos “A”, “B” e “E”, conforme classificação dos resíduos e legislação pertinentes com emissão de certificado
da destinação final dos quantitativos de cada Município (Bela Vista de
Minas, Catas Altas, Nova Era e Rio Piracicaba) e para os Municípios que
vierem aderir a este serviços com emissão de certificado da destinação
final dos quantitativos de cada Município, por um período de 12 (Doze)
meses. Homologo o procedimento de licitação a empresa: Pro Ambiental Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ de nº 06.030.279/0001-32, situado à Rodovia Fernão Dias, Km 702, Engenho da Serra, Lavras/MG,
CEP: 37.200-973, pelo valor total de R$ 116.400,00 (Cento e dezesseis
mil, quatrocentos reais), em consequência, fica a referida empresa, convocada para a assinatura do respectivo contrato, nos termos do Art. 64,
caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. Publique-se.
João Monlevade, aos 30 de abril de 2021. Samantha Aparecida de Ávila
Costa Magalhães - Presidente CPGRS.
ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021. Objeto: Fornecimento e instalação
de geomembrana em PEAD e2 mm conforme Norma da ABNT NBR
16757-2:2020 por Termo de Fusão, em um total de 4.130m², sendo
2.360m² (8 rolos) em 30 dias da assinatura do contrato e 1.770m² (6
rolos) em 6 (Seis meses) da assinatura do contrato com realização em
ambas as etapas, de teste de estanqueidade, com laudo técnico de pressurização de canal para impermeabilização da célula do Aterro Sanitário no Endereço MG 123 Km 03 em João Monlevade/MG. Após a
realização do Processo Licitatório acima citado, lavrado em ata e obedecidos os preceitos da Lei 8.666/93 e suas modificações posteriores,
bem como critérios adotados, venho ADJUDICAR o presente objeto
da Licitação, sendo declarada vencedora a empresa: Hidro Serviço de
Saneamento, com sede à Avenida A, nº 34, Jardim América, Xinguara/
PA, CEP: 68.557-800, inscrita no CNPJ sob o nº 13.654.742/0001-82,
representada pelo Sr. João Bosco Cardoso Júnior, portador do CPF Nº
035.089.026-92, sendo o valor Global de R$ 165.200,00 (Cento e sessenta e cinco mil, duzentos reais), pelo critério Pregão Eletrônico. João
Monlevade, 30 de abril de 2021. Samantha Aparecida de Ávila Costa
Magalhães - Presidente do CPGRS.

HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021. Com base nas informações
constantes do Processo de Licitação supra citado, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento
e instalação de geomembrana em PEAD e2 mm conforme Norma
da ABNT NBR 16757-2:2020 por Termo de Fusão, em um total de
4.130m², sendo 2.360m² (8 rolos) em 30 dias da assinatura do contrato
e 1.770m² (6 rolos) em 6 (Seis meses) da assinatura do contrato com
realização em ambas as etapas, de teste de estanqueidade, com laudo
técnico de pressurização de canal para impermeabilização da célula do
Aterro Sanitário no Endereço MG 123 Km 03 em João Monlevade/
MG. Homologo o procedimento de licitação a empresa: Hidro Serviço
de Saneamento, inscrita no CNPJ de nº 13.654.742/0001-82, com sede
na Avenida A, nº 34, Jardim América, Xinguara/PA, CEP: 68.557-800,
pelo valor total de R$ 165.200,00 (Cento e sessenta e cinco mil, duzentos reais), em consequência, fica a referida empresa, convocada para
a assinatura do respectivo contrato, nos termos do Art. 64, caput, do
citado diploma legal, sob as penalidades da lei. Publique-se. João Monlevade, aos 30 de abril de 2021. Samantha Aparecida de Ávila Costa
Magalhães - Presidente CPGRS.
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HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO- 1ª Assembleia Geral Ordinária de 20214 de maio de 2021- Segunda Convocação- O Presidente do Conselho
de Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da lei
e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se na lª
Assembleia Geral Ordinária de 2021 a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, n° 962, bairro Martins, na cidade de
Uberlândia-MG, no dia 4 de maio de 2021, em primeira chamada, às
17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, e, em segunda e última chamada, às 18 (dezoito) horas, com a presença, em primeira chamada,
de 50% (cinquenta por cento) do capital, e, sem segunda e última chamada, com a presença de ao menos 10 (dez) quotas do capital social,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) a tomada e apreciação das contas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, após
a leitura do parecer do Conselho Fiscal, e deliberação sobre o balanço
patrimonial e o de resultado econômico do exercício encerrado em 31
de dezembro de 2020; (ii) eleição do Conselho Fiscal; (iii) fixação dos
valores relativos ao pró-labore dos membros da Diretoria Executiva,
Diretoria Clínica e jetons de presença dos conselheiros administrativos e fiscais. Nota: 1. A Assembleia acontecerá de forma presencial e
digital, em virtude da pandemia do COVID-19, visando mitigar o risco
de propagação do Coronavírus e garantir a segurança de todos. Esta
opção está autorizada pela Lei n° 14.030/2020 e regulamentada pela
Instrução Normativa DREI no 79/2020 e n° 81/2020. 2. Recomenda-se
que o acesso seja realizado antes do horário estipulado para abertura
dos trabalhos, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no
momento da Assembleia.3. Os sócios poderão esclarecer suas dúvidas
diretamente com a administração da Sociedade. Uberlândia-MG, 29 de
abril de 2021. Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.
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DOMO DIGITAL TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/ME: 40.712.188/0001-15 - NIRE: 31300136612
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021
1 – DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de fevereiro de
2021, às 12:00 horas, na sede social do Domo Digital Tecnologia
S.A. (“Companhia”), na Rua Espírito Santo, n.º 616, 11º andar, Bairro
Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-920. 2 – CONVOCAÇÃO
E PUBLICAÇÕES: Dispensada a necessidade de publicação, nos
termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei de S.A.”). 3 - PRESENÇAS:&RQIRUPHVHYHUL¿FDSHODV
assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”, presente a
totalidade dos acionistas da Companhia. 4 - MESA: Presidente: Felipe
/RSHV%R൵6HFUHWiULR9DOFL%UDJD5H]HQGH5. - ORDEM DO DIA:
As seguintes matérias serão deliberadas: 1) a inaplicabilidade da
tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da
Companhia, bem como da destinação de resultados, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2) a eleição dos
membros da diretoria da Companhia; 3) D GH¿QLomR GD UHPXQHUDomR
global anual dos membros da Administração da Companhia referentes
ao exercício social de 2021. 6 – DELIBERAÇÕES: Dando
início aos trabalhos, foi (i) dispensada a leitura dos documentos
relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral;
(ii) esclarecido que as declarações de voto, protestos e dissidências
porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados
SHORVHFUHWiULRGDPHVDH¿FDUmRDUTXLYDGDVQDVHGHGD&RPSDQKLD
nos termos do disposto no §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76; e (iii)
aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação
com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§1º
e 2º do art.130 da Lei nº 6.404/76. Prestados os esclarecimentos
preliminares, o senhor presidente da mesa colocou em votação os itens
da ordem do dia, tendo sido tomadas por unanimidade as seguintes
deliberações: 6.1 Reconhecida a inaplicabilidade da tomada de contas
dos administradores, do exame, discussão e votação do Relatório da
Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, bem
como de deliberação acerca de eventual destinação de resultados,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
haja vista que o registro da constituição da Companhia foi concedido
apenas em 02 de fevereiro de 2021, não tendo havido qualquer
DWLYLGDGH RX UHVXOWDGR UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP  GH
dezembro de 2020. 6.2 Aprovada a eleição dos seguintes membros da
Diretoria, ante a ausência de posse dos diretores eleitos por ocasião
da constituição da Companhia, realizada em 27 de julho de 2020,
registrada pela junta comercial competente em 02 de fevereiro de 2021,
SDUDXPPDQGDWRXQL¿FDGRGH WUrV DQRVDWpD$VVHPEOHLD*HUDO

Ordinária da Companhia a se realizar em 2024: a) )HOLSH/RSHV%R൵,
brasileiro, casado, cientista de computadores, residente e domiciliado
na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço
SUR¿VVLRQDOQD5XD5LRGH-DQHLURQ%DLUUR&HQWURQDFLGDGHGH
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.160-912, portador
da Cédula de Identidade nº 8.082.313.878, expedida por SJS/II RS
e inscrito no CPF sob o nº 001.484.930-50, para o cargo de DiretorPresidente; b) Valci Braga Rezende, brasileiro, casado, bancário,
residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas
*HUDLV FRP HQGHUHoR SUR¿VVLRQDO QD 5XD 5LR GH -DQHLUR Q 
Bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais,
CEP 30.160-912, portador da Cédula de Identidade nº M-752.448,
expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 314.767.756-72,
para o cargo de Diretor Executivo; e c) Cadmo de Paula Junior,
brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na
cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço
SUR¿VVLRQDOQD5XD5LRGH-DQHLURQ%DLUUR&HQWURQDFLGDGHGH
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.160-912, portador da
Cédula de Identidade nº M–752.217, expedida por SSP/MG e inscrito
no CPF sob o nº 448.601.106-68, também para o cargo de Diretor
Executivo. 6.2.1 Fica consignado em ata que, conforme declarações
apresentadas e arquivadas na sede da Companhia, os diretores
ora eleitos não estão incursos em qualquer crime que os impeça de
exercerem atividades mercantis, em especial aqueles mencionados nos
§§ 1ºe 2ºdo Art. 147 da Lei 6.404/76. 6.3 Aprovada a remuneração
global anual dos membros da Diretoria da Companhia para o exercício
social de 2021, no valor de até R$1.500.000,00 (hum milhão e
quinhentos mil reais). 7 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata em forma
de sumário. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada e
assinada pelos acionistas presentes, pelo presidente e pelo secretário da
mesa. MESA:3UHVLGHQWH)HOLSH/RSHV%R൵6HFUHWiULR9DOFL%UDJD
Rezende. ACIONISTAS PRESENTES: Banco Mercantil do Brasil
S.A., neste ato representado por seus diretores: Luiz Henrique Andrade
de Araujo e Uelquesneurian Ribeiro de Almeida; Mercantil do Brasil
Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, neste ato
representada por seus diretores: Luiz Henrique Andrade de Araújo e
-RVp5LEHLUR9LDQQD1HWRH%DQFR0HUFDQWLOGH,QYHVWLPHQWRV6$
neste ato representado por seus diretores Paulo Henrique Brant de
Araujo e Luiz Carlos de Araújo. Belo Horizonte, 26 de fevereiro de
2021. ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA ATA ORIGINAL LAVRADA
NO LIVRO PRÓPRIO. DOMO DIGITAL TECNOLOGIA S.A.
)HOLSH /RSHV %R൵  3UHVLGHQWH 9DOFL %UDJD 5H]HQGH 6HFUHWiULR.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - TERMO DE
$87(17,&$d2  5(*,6752 ',*,7$/  &HUWL¿FR  TXH  R  DWR
assinado digitalmente, da empresa DOMO DIGITAL TECNOLOGIA
S/A, de NIRE 3130013661-2 e protocolado sob o número 21/319.2977 em 29/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o
número 8451251, em 29/03/2021. O ato foi deferido eletrônicamente
SHORH[DPLQDGRU=XOHQH)LJXHLUHGR&HUWL¿FDRUHJLVWURD6HFUHWiULD
*HUDO0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P
22 cm -30 1475601 - 1

620$3$57,&,3$d®(6(,19(67,0(17266$
&13-
%DODQoR3DWULPRQLDO5HDOL]DGRHP
$WLYR


$WLYR &LUFXODQWH
 
&DL[D


%DQFRV&?0RYLPHQWRV


$SOLFDo}HV GH /LTXLGH] ,PHGLDWD


/RFDo}HV D 5HFHEHU


$GLDQWDPHQWRV


$WLYR1mR&LUFXODQWH
 
&UpGLWRV'LYHUVRV
 
$WLYR 3HUPDQHQWH
 
%HQV 6XMHLWRV D 'HSUHFLDomR
 
  'HSUHFLDo}HV $FXPXODGDV


%HQV 6XMHLWRV D 1mR 'HSUHFLDomR


(PSUpVWLPRV D 7HUFHLURV


7RWDO$WLYR
 
3DVVLYR3DWULP{QLR/LTXLGR


3DVVLYR &LUFXODQWH


)RUQHFHGRUHV


,PSRVWRV 7D[DV H &RQWULEXLo}HV


6DOiULRV H (QFDUJRV D 3DJDU


2XWUDV 2EULJDFRHV D 3DJDU


)LQDPH


3DWULP{QLR /tTXLGR
 
&DSLWDO6RFLDO
 
5HVHUYD GH &DSLWDO
 
/XFURV  3UHMXL]RV $FXPXODGRV
 
$GLDQWDPHQWRV


7RWDO3DVVLYR
 
'HPRQVWUDWLYRGR5HVXOWDGRGR([HUFtFLRHP
(P 5 


  5HFHLWD %UXWD GH /RFDo}HV
 
 ,PSRVWRV 6REUH /RFDo}HV
 
 5HFHLWD /LTXLGD GH /RFDo}HV
 
  &XVWR GH /RFDo}HV
 
 /XFUR %UXWR
 
  'HVSHVDV $GPLQLVWUDWLYDV
 
  'HVSHVDV )LQDQFHLUDV
 
  'HVSHVDV 7ULEXWiULDV
 
  3HUGDV 67ULEXWRV


  2XWUDV 5HFHLWDV 2SHUDFLRQDLV
 
 5HVXOWDGR 2SHUDFLRQDO
 
5HVXOWDGR$QWHVGR,53-&6//  
  3URYLVmR 3&6RFLDO
 
  3URYLVmR 3 ,5HQGD
 
5HVXOWDGR/tTXLGRGR3HUtRGR  
'HPRQVWUDomRGH)OX[RGH&DL[DHP0pWRGR,QGLUHWR
$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV
5HVXOWDGR GR ([HUFtFLR

$MXVWHV 3RU
'HSUHFLDomR


$XPHQWR GH &RQWDV D 5HFHEHU 

'LPLQXLomR GR $GLDQWDPHQWR D )RUQHFHGRUHV 

$XPHQWR GRV )RUQHFHGRUHV

'LPLQXLomR 6DOiULRV H (QFDUJRV D 3DJDU

$XPHQWR ,PSRVWRV 7D[DV H &RQWULEXLo}HV

'LPLQXLomR )UHWHV H &DUUHWRV D 3DJDU

'LPLQXLomR GH &RQWDV D 3DJDU

'LPLQXLomR GH &UpGLWRV 'LYHUVRV 

'LVWULEXLomR GH /XFURV

&DL[D/tTXLGR3URYHQLHQWHGDV
$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV

$WLYLGDGHVGH,QYHVWLPHQWRV
3DJDPHQWR &RPSUD GH $WLYR ,PRELOL]DGR 

3DJDPHQWR &RPSUD GH ,QWDQJtYHO

3DJDPHQWR (PSUpVWLPRV D 7HUFHLURV

&DL[D/tTXLGR8VDGRQDV$WLYLGDGHV
GH,QYHVWLPHQWRV

$WLYLGDGHVGH)LQDQFLDPHQWRV
$SRUWH SDUD IXWXUR DXPHQWR GH FDSLWDO

$XPHQWR HPSUpVWLPR )LQDPH ± %UDGHVFR

&DL[D/tTXLGRXVDGRQDV$WLYLGDGHV
GH)LQDQFLDPHQWRV

&DL[D/tTXLGRGR3HUtRGR&/3

6DOGRGH'LVSRQLELOLGDGHVQR,QtFLRGR3HUtRGR

6DOGRGH'LVSRQLELOLGDGHVQR)LQDOGR3HUtRGR

$ &DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
&RQVLVWHPHP1XPHUiULRV'LVSRQtYHLVQD(QWLGDGHRX6HMD6DOGRV
(P 3RGHU GH %DQFRV H &DL[D &RPSUHHQGLGRV HP
&RPSRVLomRGR&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D



&/3
&DL[D



%DQFRV&&



3RXSDQoD$SOLFDo}HV 
 
%DQFRV %ROVD GH9DORUHV

7RWDO



+HOGHU%RPWHPSR0DUWLQV&3)'LUHWRU3UHVLGHQWH
5RVLPDUGH3DXOD0RUHLUD0DUWLQV
&3)&5&0*2&RQWDELOLVWD

MEDINVEST PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A
CNPJ/MF 07.223.982/0001-20 - Edital de Convocação nos termos
do Art. 124, §1º, Inciso I, da Lei 6.404/76 para comparecimento dos
Acionistas da Medinvest Participações em Empresas S/A, Inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 07.223.982/0001-20, com atos de transformação
Registrados na Jucemg sob o Nire 31300113981, em 19/02/2016, para
comparecerem a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que será
realizada, em primeira convocação, no dia 11/05/2021 às 19:00H, na
sede da sociedade, localizada na Av. Dr. Jaime do Rego Macedo, nº 97,
Centro, Barbacena, MG, Cep 36.200-032. Deliberações/Ordem do Dia:
A Assembleia terá como objetivo deliberar, em primeiro lugar, a aprovação das contas da sociedade relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2020, em segundo lugar eleger o novo Diretor Administrativo
Financeiro e, em terceiro e último lugar eleger um novo representante
da Clínica Médica para o Conselho de Administração. Barbacena, 29 de
abril de 2021. Maurício José da Silva Júnior - Diretor Presidente.
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