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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: Conforme se verifica pelas 
assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”, presente a 
totalidade dos acionistas da Companhia. 4 - MESA: Presidente: Felipe 
Lopes Boff. Secretário: Valci Braga Rezende. 5. - 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) a definição da remuneração 
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 
pelo secretário da mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, 
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 
atividade ou resultado referente ao exercício social findo em 31 de 
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, 
para um  mandato unificado de 03 (três) anos, até a Assembleia Geral 

Ordinária da Companhia a se realizar em 2024: a) , 
brasileiro, casado, cientista de computadores, residente e domiciliado 
na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, com endereço 
profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, na cidade de 
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 Diretor-
Presidente; b) Valci Braga Rezende, brasileiro, casado, bancário, 
residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas 
Gerais, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, 
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 
profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, na cidade de 
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: Presidente: Felipe Lopes Boff. Secretário: Valci Braga 
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 
José Ribeiro Vianna Neto; e Banco Mercantil de Investimentos S.A., 
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. 
Felipe Lopes Boff - Presidente; Valci Braga Rezende -Secretário. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - TERMO DE 
AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL - Certifico  que  o  ato,  
assinado digitalmente, da empresa DOMO  DIGITAL TECNOLOGIA 
S/A, de NIRE 3130013661-2 e protocolado sob o número  21/319.297-
7 em 29/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial  sob o  
número  8451251, em  29/03/2021. O ato  foi deferido eletrônicamente 
pelo examinador Zulene Figueiredo. Certifica o registro, a Secretária-
Geral, Marinely de Paula Bomfim.
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Ativo Circulante 358.620,01 1.549.035,03
Caixa 3.198,18 2.871,42
Bancos C\ Movimentos 0,00 905.971,31
Aplicações de Liquidez Imediata 143.087,35 34.524,67
Locações a Receber 185.919,69 605.667,63
Adiantamentos 26.414,79 0,00
Ativo Não Circulante 17.520.684,40 18.637.197,58
Créditos Diversos 1.926.217,53 1.926.217,53
Ativo Permanente 15.594.466,87 16.710.980,05
Bens Sujeitos a Depreciação 15.786.150,85 16.902.664,03
(-) Depreciações Acumuladas -294.287,98 -294.287,98
Bens Sujeitos a Não Depreciação 102.604,00 102.604,00
Empréstimos a Terceiros 0,00 0,00
Total  Ativo 17.879.304,41 20.186.232,61

CNPJ 07.172.799/0001-42

Passivo Circulante 235.762,89 275.283,23
Fornecedores 28.351,01 41.982,73
Impostos, Taxas e Contribuições 71.687,43 179.766,96
Salários e Encargos a Pagar 65.325,46 51.954,78
Outras Obrigacoes a Pagar 70.398,99 1.578,76
Finame 0,00 0,00
Patrimônio Líquido 17.643.541,52 19.910.949,38
Capital Social 2.630.000,00 6.930.000,00
Reserva de Capital 8.924.597,37 10.713.541,52
Lucros / Prejuizos Acumulados 1.788.944,15 2.267.407,86
Adiantamentos 4.300.000,00 0,00
Total Passivo 17.879.304,41 20.186.232,61

(Em R$) 
(+) Receita Bruta de Locações  2.170.914,95   2.887.994,31
(-)Impostos Sobre Locações     79.238,40     105.411,80
(=) Receita Liquida de Locações  2.091.676,55   2.782.582,51
(-) Custo de Locações     29.077,74      31.295,86
(=) Lucro Bruto
(-) Despesas Administrativas     31.370,61     295.997,72
(-) Despesas Financeiras      5.023,98      19.395,85
(-) Despesas Tributárias     28.517,76      31.627,32
(-) Perdas S/Tributos           -            -
(+) Outras Receitas Operacionais      5.231,88     232.357,40
(=) Resultado Operacional 2.002.918,34 2.636.623,16
(=)Resultado Antes do IRPJ/CSLL
(-) Provisão P/C.Social     62.993,18     104.086,41
(-) Provisão P/ I.Renda    150.981,01     265.128,89

Resultado do Exercício 2.267.407,86
Ajustes Por:
Depreciação 0,00

Aumento de Contas a Receber (-) -419.747,94
Diminuição do Adiantamento a Fornecedores (-) 26.414,79
Aumento dos Fornecedores 13.631,72
Diminuição Salários e Encargos a Pagar -13.370,68
Aumento Impostos, Taxas e Contribuições 108.079,53
Diminuição Fretes e Carretos a Pagar 0,00
Diminuição de Contas a Pagar -68.820,23
Diminuição de Créditos Diversos (-) 0,00
Distribuição de Lucros 0,00

Pagamento Compra de Ativo Imobilizado (-) -1.116.513,18
Pagamento Compra de Intangível 0,00
Pagamento Empréstimos a Terceiros 0,00

Aporte para futuro aumento de capital 0,00
Aumento empréstimo Finame – Bradesco 0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa
Consistem em Numerários Disponíveis na Entidade, ou Seja Saldos
Em Poder de Bancos e Caixa Compreendidos em:
 

Caixa 2.871,42 3.198,18 -326,76
Bancos C/C 905.971,31 0,00 905.971,31
Poupança/Aplicações 34.524,67 143.087,35 -108.562,68
Bancos Bolsa de Valores 0,00

 CPF.: 522.429.516-53 - Diretor Presidente

CPF.: 655.787.916-20 CRC.: MG-041654/O-4 - Contabilista
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CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa  274  590 
Contas a receber de clientes  2.848  2.981 
Estoques  95  93 
Impostos a recuperar  400  314 
Outras contas a receber  350  44 

Contas a receber de clientes  1.936  1.936 
Depósitos judiciais  71  71 

Imobilizado  45  43 
Intangível  12.247  11.391 

CIRCULANTE
Fornecedores  581  558 
Empréstimos e financiamentos  1.619  1.395 
Salários, benefícios e encargos sociais  640  426 
Impostos, taxas e contribuições  1.104  1.351 
Imposto de renda e contribuição social  68  206 
Dividendos a pagar  3.766  2.191 
Adiantamentos de clientes  183  - 
Outras contas a pagar  -  3 

Mútuos a pagar a partes relacionadas  1.924  1.848 
Empréstimos e financiamentos  4.271  4.964 
Impostos, taxas e contribuições  151  - 
Passivo fiscal diferido  115  15 
Provisões  652  747 

Capital social  3.168  3.168 
Reservas de lucros  24  591 

Custo dos serviços prestados  (9.329)  (10.580)

Despesas comerciais  (23)  (35)
Despesas administrativas  (303)  (261)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  (29)  13 

Receitas financeiras  185  113 
Despesas financeiras  (1.457)  (1.104)

Corrente  (391)  (429)
Diferido  (100)  179 

Lucro líquido do exercício  1.008  591 

Lucro líquido do exercício  1.008  591 

Depreciação e amortização  1.072  905 
Encargos financeiros sobre empréstimos e mútuos 
captados  763  794 
Provisão para fechamento e pós fechamento de aterro  (131)  455 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (1)  - 
Provisão para contingências  -  20 
Imposto de renda e contribuição social corrente e 
diferido  491  250 

Contas a receber  (212)  (325)
Partes relacionadas  346  (274)
Impostos a recuperar  (86)  (37)
Estoques  (2)  (1)
Outras contas a receber  (306)  (18)
Depósitos judiciais  39  - 

Fornecedores  59  (1.786)
Partes relacionadas  (36)  35 
Salários, benefícios e encargos sociais  214  (43)
Impostos, taxas e contribuições  (82)  358 
Pagamento de contingências  (3)  - 
Adiantamento de clientes  183  (21)
Outras contas a pagar  (3)  (11)

Impostos pagos sobre o lucro  (529)  (284)
Empréstimos e financiamentos - juros pagos  (396)  (777)

Aquisições de imobilizado  (15)  (3)
Adição de intangível  (1.915)  (1.896)

Mútuos passivos - captação  377  1.404 
Mútuos passivos - pagamento principal  (371)  (228)
Empréstimos e financiamentos - captação  -  1.696 
Empréstimos e financiamentos - pagamento principal  (780)  (859)

Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício  590  645 
Caixas e equivalentes de caixa no fim do exercício  274  590 

CNPJ: 14.886.669/0001-37

Capital 
Social 

 
-

Patri-

 -    -   
Lucro líquido do exercício  -  -  591  591 
Reserva de lucros  -  591  (591)  - 

 -   
Lucro líquido do exercício  -  -  1.008  1.008 
Reserva de lucros  -  24  (24)  - 
Dividendos distribuídos  -  (591)  (984)  (1.575)

 -   

Diretor Presidente - CPF: 040.205.256-09 Contador - CRC 1SP235229/O-2-S-MG

CPGrS - CoNSÓrCio PÚBLiCo DE 
GESTÃo DE rESÍDuoS SÓLiDoS.

 adJudICaçÃo - ProCesso lICITaTÓrIo Nº 005/2021 - Pre-
GÃo eleTrÔNICo Nº 001/2021 . objeto: serviço de coleta, trans-
porte semanal, tratamento de incineração e/ou autoclavagem com 
destinação final de resíduos de saúde dos tipos “A”, “B” e “E”, con-
forme 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 cer-
tificado da destinação final dos quantitativos de cada Município, por 
um período de 12 (doze) meses . após a realização do Processo lici-
tatório acima citado, lavrado em ata e obedecidos os preceitos da lei 
8.666/93 e suas modificações posteriores, bem como critérios adota-
dos, venho adJudICar o presente objeto da licitação, sendo decla-
rada 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 - Pre-
GÃo eleTrÔNICo Nº 001/2021 . Com base nas informações cons-
tantes 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 classifi-
cação 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 ambien-
tal Tecnologia lTda, inscrita no CNPJ de nº 06 .030 .279/0001-32, situ-
ado 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, con-
vocada 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 - Pre-
GÃo 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 pres-
surização de canal para impermeabilização da célula do aterro sani-
tário no endereço MG 123 Km 03 em João Monlevade/MG . após a 
realização do Processo licitatório acima citado, lavrado em ata e obe-
decidos 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 ses-
senta 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 contrata-
ção 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, duzen-
tos 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 Mon-
levade, 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 2021- 
4 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 Hospi-
tal, 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 cha-
mada, às 18 (dezoito) horas, com a presença, em primeira chamada, 
de 50% (cinquenta por cento) do capital, e, sem segunda e última cha-
mada, com a presença de ao menos 10 (dez) quotas do capital social, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) a tomada e apre-
ciação 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 administrati-
vos 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 Con-
selho de administração .
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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 apro-
vação 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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