
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS DA SRF PARANAÍBA – AFFP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO
TRIÊNIO 2022/2024

O presidente da Associação dos Funcionários Fazendários da SRF/Paranaíba- AFFP, 
Marcos Antônio Ribeiro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados 
da entidade para eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo para o 
TRIÊNIO 2022/2024.
A eleição será realizada no dia 22 de novembro de 2021, no horário das 09:00 horas às 
17:00 horas, de forma simultânea, nos edifícios sedes das Administrações Fazendárias 
das cidades de Araguari, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Patrocínio e no 
edifício sede da SRF Uberlândia, na Praça Tubal Vilela, 165 e na Sede da AFFEMG.
Uberlândia, 27 de outubro de 2021. 

Marcos Antônio Ribeiro
Presidente

Praça Primo Crosara, 505
Às margens do Rio Uberabinha
Bairro Copacabana - Uberlândia – MG
Fone: (34) 3256-3100  Fax: 3256-3148
www.praiaclube.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
ELEIÇÃO

Ficam convocados os Senhores Sócios Acionistas do PRAIA 
CLUBE, (CNPJ 25.762.741/0001-30), com sede nesta cidade, 
na Praça Primo Crosara, n.º 505, Bairro Copacabana, às 
margens do Rio Uberabinha, para a ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO, a ser realizada no Ginásio Adalberto 
Testa, aos cinco (05) dias de dezembro de 2021, das 08:00 às 
17:00 horas para eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o 
triênio 2022//2024, em escrutínio secreto e cédulas separadas 
(artigos 56 e 60 do Estatuto Social).
      Os acionistas interessados em inscrever chapa para concor-
rer à Eleição da Diretoria e/ou Conselho Fiscal, deverão atender 
aos critérios estabelecidos pelo artigo 56 e seus parágrafos do 
Estatuto Social, no que tange a inscrições de chapas e apresen-
tação de documentos, sendo que o prazo para inscrição se 
encerra 15 dias antes da data da eleição.
       
Os votantes, incluídos os sócios acionistas com idade igual ou 
superior a 16 (dezesseis) anos (art. 65 § 1º), deverão estar em 
pleno gozo de suas prerrogativas. O voto por representação é 
permitido somente no caso Art. 65 § 2º do Estatuto.

Uberlândia, 26 de outubro de 2021

Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga
Presidente

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL POR INICIATIVA PARTICULAR SOMENTE ONLINE

O SR. JOSÉ VALMIRO SOARES torna público, que levará á LEILÃO ONLINE PELO SITE WWW.RAFA-
ELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2021 ÁS 10h00min, 01 SUCATA DE CARRETA 
REBOQUE, SEM DOCUMENTO. VISITAS AGENDADAS COM O LEILOEIRO, EDITAL E INFORMA-
ÇÕES www.rafaelleiloeiro.com.br.   34-99116-3933. 

Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 65/2021. A Prefeitura 
Municipal de Coromandel torna público aos interessados a prorrogação do Processo Licitatório 
de n° 173/2021- Pregão Presencial de n° 65/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto 
é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos em assessoria e consultoria 
preventiva e corretiva especializada em Gestão Pública, assessoria nas áreas de gestão de 
políticas públicas e de planejamento, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Coromandel/MG para o dia 23/11/2021 ás 08:00 horas. Motivo: Retificação do edital. Edital 
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, 05 de novembro de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO-MG 
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº. 002/2021 

EDITAL Nº. 115/2021 - CREDENCIAMENTO Nº. 002/2021 – INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº.005/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 183/2021 - O 
Município de Sacramento-MG torna público que, a partir desta data e pelo 
período de 12 (doze) meses, estará credenciando clínicas especializadas na 
prestação de serviços de atendimento, internação (voluntária e compulsória) e 
assistência terapêutica a dependentes químicos, farmacodependentes e com 
transtornos mentais (comorbidade) e resgate em casos de internação 
compulsória. O atendimento suprarreferido implica em internação, compulsória 
ou voluntária, sexo masculino ou feminino, para fins de tratamento e 
recuperação, além de acompanhamento e recuperação  de Transtornos 
Mentais e Comportamentais (comorbidade) e uso de Substâncias Psicoativas, 
conforme a necessidade do SUS/ Sacramento, avaliada pela Equipe Técnica e 
de acordo com a disponibilidade financeira do Fundo Municipal de Saúde de 
Sacramento. Além de transtornos em  face de uso de substâncias psicoativas, 
incluem-se os pacientes com transtornos mentais (comorbidade). O resgate, 
quando necessárias internações compulsórias, para qualquer clínica 
credenciada, também, faz parte do objeto do presente instrumento. O presente 
Credenciamento poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, desde 
que atendam aos requisitos necessários, previstos na mesma Lei, dependendo 
sempre da expressa aceitação da Secretaria Municipal de Saúde de 
Sacramento-MG. Não será admitido o credenciamento fora do prazo e 
condições estabelecidos neste Aviso, podendo no estrito interesse da 
Administração, aceitá-lo em outra época, o que consistirá em exceção 
extraordinária. Encontram-se à disposição dos interessados no horário das 
07:00hs às 16:00hs, no Departamento de Compras do Município, situado na 
Praça Monsenhor Saul Amaral, 512, Centro, site www.sacramento.mg.gov.br, 
ou sua solicitação através do e-mail (editais@sacramento.mg.gov.br), nesta 
cidade, o edital e seus anexos. 

Sacramento-MG, 05 de novembro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo - Prefeito Municipal. 

 

                                                                                                                            

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO-MG 
DESPACHO – RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 183/2021 – CREDENCIAMENTO Nº. 
002/2021. Em conformidade com o que determina o Artigo 25, Caput, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e, com arrimo no parecer jurídico, torno público a quem 
possa interessar que após completo atendimento a legislação vigente, 
RATIFICO pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o credenciamento de 
clínicas especializadas na prestação de  serviços de atendimento, internação 
(voluntária e compulsória) e assistência terapêutica a pessoas usuárias e 
dependentes químicos, farmacodependentes e com transtornos mentais 
(comorbidade) e  resgate em caso de internação compulsória, durante o período 
de 12 (doze) meses. Após cumpridas as formalidades de praxe. Publique-se e 
cumpra-se. 

Sacramento-MG, 05 de novembro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo - Prefeito Municipal. 
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