
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL - MG
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS  nº 03/2021. Será realizado 
no dia 10 de dezembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 
207/2021, na Modalidade de Tomada de Preços de n° 03/2021, do Tipo 
Menor Preço Global, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
em engenharia para a execução de obras de construção de duas salas de 
aula e deposito na Escola Municipal Monsenhor Fleury Curado no distrito 
do Pântano. 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, 
19 de novembro de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Presidente 
da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 80/2021. Será realizado 
no dia 03 de dezembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 
211/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 80/2021, do Tipo 
Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço de locação de software personalizável de gestão 
de informação escolar, com participação exclusiva de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. Licitação 
regionalizada conforme Decreto Municipal 104 de 15 de junho de 2020. 
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, 19 
de novembro de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

Exclusivo para Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP Em cumprimento a Lei 
Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014 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 028/2021, Processo nº 060/2021, tipo menor preço por item. 
Objeto: Contratação de empresa para o FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA 
COZINHA E MASCARAS com entrega total, de acordo com os critérios, condições, descrições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e demais Anexos. DATA: Sexta – feira, 03 de 
dezembro de 2021HORÁRIO: 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. E-mail: compras@camarauberlandia.mg.gov.br. Sítio Eletrônico: www.camarauberlan-
dia.mg.gov.br, Link: Transparência. Telefones: (34) 3239-1137 / 3239-1196 ou 3239-1194 Uberlân-
dia, 19 de novembro de 2021. Andrea  Alves  - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS 
DO GRUPO ALGAR E EMPREENDEDORES DO TRIÂNGULO MINEIRO 

LTDA –  SICOOB TRIÂNGULO
CNPJ: 01.296.040/0001-95 - NIRE: 31400018972

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Algar e Empreendedores do 
Triângulo Mineiro Ltda. - SICOOB TRIÂNGULO, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em 
número de 2.484 (dois mil quatrocentos oitenta e quatro), para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de Novembro de 
2021, e por sua sede não comportar, se realizará no auditório do CSC Algar, 
situado a Av. Maria Silva Garcia nº 385, Bairro Granja Marileusa, nesta cidade 
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, em primeira convocação às 15:00 
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 16:00 horas, 
com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convoca-
ção; ou às 17:00 horas, com a presença de no mínimo, 10 (dez) associados, 
em terceira convocação, para tratar sobre o seguintes assuntos, que 
compõem a ordem do dia:

 1.Apresentação e esclarecimentos sobre processo de união por 
incorporaçãopela Cooperativa de Crédito de Produtores Rurais e de Livre 
Admissão do Triângulo Ltda. – Sicoob Creditril;
 2.Outros assuntos de interesse social sem caráter deliberativo.

Uberlândia (MG), 20 de Novembro de 2021.

José Wilson Ferreira
 Presidente Conselho de Administração

SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA CNPJ: 22.237.614/0001-24
AV. DR. JAIME RIBEIRO DA LUZ, 1882 – SANTA MÔNICA 3216-1150

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral Ordinária
Uberlândia, 16 de novembro de 2021.

O Sindicato dos Feirantes de Uberlândia, através do seu Presidente Anibal de Paula Silveira. Convoca 
todos os feirantes para uma Assembleia Geral Ordinária no dia 29 de novembro de 2021 na Sede do 
Sindicato dos Feirantes, sito a Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, N°1882, Bairro Santa Mônica. As 14:00hs em 
primeira convocação com quórum de maioria absoluta de associados que estejam em pleno exercícios 
de seus direitos sociais, ou as 14h:30min em segunda convocação com qualquer número de associados 
presente. Assembleia obedecendo recomendações e deliberações dos órgãos competentes de enfrenta-
mento ao Covid-19 (uso de máscara, uso de álcool gel, distanciamento de 02 metros entre as cadeiras)
 Assunto em pauta:
• Prestação de Conta de maio de 2021 até outubro de 2021
• Assuntos gerais.

Atenciosamente.  
Anibal de Paula Silveira - Presidente do Sindicato dos Feirantes
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o benefício entrou na rubrica 
de outros rendimentos, como 
valores recebidos por meio de 
programas sociais, aplicações 
financeiras, seguro-desempre-
go e seguro-defeso.

“Esse aumento de 0,7% 
para 23,7% é porque muitos do-
micílios tinham alguém ganhan-
do o auxílio emergencial. Aqui 
não é o número de pessoas. 
É o percentual de domicílios 
com alguém recebendo outros 
programas sociais”, disse Ales-
sandra Scalioni Brito, analista 
da pesquisa.

 � NORTE E NORDESTE

As maiores proporções de 
domicílios com beneficiários 
de programas sociais foram 
verificadas nas regiões Norte 
e Nordeste. Nelas, 12,9% e 
14,2%, respectivamente, ti-
nham rendimento do Programa 
Bolsa Família; 5% e 4,5% do 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) da Lei Orgânica 
de Assistência Social (Loas); 
e 32,2% e 34% de outros pro-
gramas sociais, com destaque 
para o auxílio emergencial.

Na outra ponta, a Região 
Sul, independente do progra-
ma, apresentou as menores 
proporções. No Bolsa Família 
eram 2,9%, BPC-Loas 1,7% 
e outros programas sociais 
14,4%.

Os domicílios que recebiam 
o BPC-Loas também recuaram. 
Eram 3,5% e caíram para 3,1% 
no período. Em 2019 o valor 
chegou a R$ 761 e, no ano 
seguinte,  R$ 792.

Na rubrica de outros ren-
dimentos, as regiões Norte e 
Nordeste tiveram ganhos ex-
pressivos. De 2019 para 2020 
houve um aumento de 47,8% 
na região Norte, passando de 
R$ 435 em média para R$ 
643, e no Nordeste, de 55% 
saindo de R$ 400 para R$ 620 
em média.

“Já na região Sudeste e Sul, 
a gente teve uma redução. Isso 
porque Norte e Nordeste, em 
geral, já têm um peso maior de 
Bolsa Família e de BPC. Quan-
do surgiu o auxílio emergencial 
e alguns beneficiários do Bolsa 
Família começaram a receber o 
auxílio, havia mais gente rece-
bendo em média um valor bem 

maior do que o Bolsa Família 
pagava, que era de R$ 200. 
Se passa a pagar o auxílio de 
R$ 600 ou de R$ 1.200, então 
essa rubrica, que no Norte e 
no Nordeste já tem maior peso, 
fez a de outros rendimentos ter 
um aumento de valor médio”, 
afirmou Alessandra.

 � BOLSA FAMÍLIA

Em outro movimento, a par-
cela de domicílios recebendo 
o Bolsa Família teve queda de 
14,3% para 7,2%. Isso se deve 
em parte porque alguns bene-
ficiários passaram a receber o 
auxílio emergencial. Segundo a 
analista, durante a pesquisa de 
campo pode ter ocorrido o rela-
to errado do tipo de benefício.

A pessoa pode ter falado 
que ganhava o Bolsa Família 
e estava recebendo o auxílio 

ou o contrário. Além disso, uma 
parte das pessoas do Bolsa 
Família começou a receber o 
auxílio, que foi pensado para o 
beneficiário que recebia menos 
de R$ 600 em média. O rendi-
mento médio de um domicílio 
que ganhava Bolsa Família em 
2020 era R$ 379 e o que não 
ganhava este benefício era de 
R$ 1.453.

“Nem todo mundo que ga-
nhava o Bolsa Família recebeu 
o auxílio, mas algumas pessoas 
passaram a ter o auxílio. Aí a 
redução de 14,3% de domicílios 
onde havia alguém ganhando o 
Bolsa Família para 7,2%, parte 
vai ser porque essa pessoa 
passou a receber o auxílio, mas 
também pode ser por confusão 
no campo do que é Bolsa Famí-
lia e auxílio”, observou.
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