
SEXTA-FEIRA
22 DE NOVEMBRO DE 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 722/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MAIOR OFERTA"
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Fará realizar licitação supramencionada. Objeto: Permissão de uso remunerado do espaço
físico, com área mensurada em 38,8 m² (trinta e oito metros quadrados e oitenta centímetros
quadrados) destinado ao funcionamento de  Lanchonete no Centro Administrativo Municipal..
A visita facultativa ao local poderá ser realizada até o dia 26/12/2019, às 17:00 horas,
conforme consta no Edital. O Edital encontra-se a disposição na Diretoria de Compras, na
Av. Ubiratan Honório Castro, nº. 826, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas, bem
como no sitio www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega das propostas: 27/12/2019, às 13:00
horas na Diretoria de Compras. Uberlândia, 20 de novembro de 2019.MARLY VIEIRA DA
SILVA MELAZO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO
CHAMADA PÚBLICA  Nº 798/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
Chamada Pública com vista ao credenciamento das empresas especializadas interessadas
em prestar serviços de consultas, exames e procedimentos ambulatorias e hospitalar em
Oftalmologia, todos constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.O Edital encontra-se a disposição na
Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone
0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no sitio do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A
entrega dos Envelopes, com documentação, deverá ser feita diretamente na Diretoria de
Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada nesta cidade na Av. Ubiratan
Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, até o dia 10/12/
2019, às 13:00 horas, ocasião em que ocorrerá a sessão pública.Uberlândia-MG,  20 de
novembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal
de Saúde

AVISO
CHAMADA PÚBLICA  Nº 796/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
Chamada Pública com vista ao credenciamento das empresas especializadas interessadas
em prestar serviços de exames radiologicos por imagem - DENSITOMETRIA ÓSSEA,
todos constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS em atendimento
a Secretaria Municipal de Saúde.O Edital encontra-se a disposição na Diretoria de Compras,
na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488,
das 12 às 17 horas e no sitio do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos
Envelopes, com documentação, deverá ser feita diretamente na Diretoria de Compras da
Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada nesta cidade na Av. Ubiratan Honório de
Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, até o dia 11/12/2019, às
14:00 horas, ocasião em que ocorrerá a sessão pública.Uberlândia-MG, 20 de novembro
de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO
CHAMADA PÚBLICA  Nº 797/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará Chamada Pública com vista ao
credenciamento das empresas especializadas interessadas em prestar serviços de exames
radiológicos por imagem - RX, todos constantes da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, OPM do SUS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.O Edital
encontra-se a disposição na Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório de Castro,
826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no sitio do
Município www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos Envelopes, com documentação, deverá
ser feita diretamente na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia,
situada nesta cidade na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone
0xx 34-3239-2488, até o dia 09/12/2019, às 13:00 horas, ocasião em que ocorrerá a sessão
pública.  Uberlândia-MG, 20 de novembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.Secretário Municipal de Saúde

Objeto:  Aquisição de materiais (luva de raspa, respirador purificador de ar e
outros em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.A Pregoeira, em caráter
excepcional e tendo em vista parecer exarado à fl.  124 do processo Pregão
El et rô ni co  n º  6 67 /2 01 9  DE CI DE  S US PE NDE R,  s in e d ie ,  a  re fe r i da
Licitação.Deve-se dar amplo conhecimento dessa decisão mediante publicação
de que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que, oportunamente será marcada
nova data para Sessão Pública para recebimento de proposta.Uberlândia, 20
de novembro de 2019.Maria Barbosa Policarpo .Pregoeira

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 667/2019
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GRAVIDEZ

Regime temporário 
não dá estabilidade

Trabalhadoras contrata-
das em regime temporário 
que engravidarem não têm 
direito à estabilidade no 
emprego, decidiu o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST).

O plenário da corte deci-
diu, na segunda-feira (18), 
por maioria (16 votos a 9), 
que esse tipo de contrata-
ção tem peculiaridades que 
impedem a equivalência 
com o emprego comum. 

As demais trabalhadoras 
não podem ser demitidas no 
período entre a gravidez e 
cinco meses após o parto.

O julgamento discutia a 
aplicação da súmula 244 do 
TST e do artigo do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), que 
trata do direito da emprega-
da gestante.

O ADCT proíbe a demis-
são sem justa causa desde 
a confirmação da gestação 
e até cinco meses após o 
parto. A súmula estabeleceu 
que o desconhecimento da 
gravidez não dispensa o 
pagamento de indenização 
pelo período de estabilida-
de. Ou seja, se a grávida 
for demitida, tem direito a 
receber os salários de todo 
o período que teria de esta-
bilidade.

O relator da ação, minis-
tro Luiz Philippe Vieira de 
Mello, e o revisor, ministro 
Alberto Luiz Bresciani, eram 
favoráveis ao reconheci-
mento dos direitos a todas 
as funcionárias, indepen-
dentemente do contrato.

A ministra Cristina Pedu-
zzi, autora do voto divergen-
te -e que acabou vencedor 
ao ser seguido por outros 
15 ministros-, afirmou que a 
empregada temporária não 
é titular do mesmo direito 
estendido às demais traba-

lhadoras.
Para ela, o ADCT pro-

íbe a dispensa arbitrária 
da gestante. No caso dos 
contratos temporários, po-
rém, a ministra considerou 
que a duração com prazo 
determinado exclui esse 
entendimento, pois a demis-
são já é esperada.

É caracterizado trabalha-
dor temporário aquele que 
é contratado por meio de 
uma empresa fornecedora 
de mão obra para atender 
uma necessidade provisó-
ria, por isso há expectativa 
de desligamento.

Essa regra está em vigor 
desde outubro, quando a 
legislação do trabalho tem-
porário foi alterada por meio 
de decreto assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

A ministra disse que 
esse regime difere do perí-
odo de experiência, no qual 
há perspectiva de manuten-
ção do emprego.

O advogado Marcelo 
Fortes, do Fortes e Prado, 
explica que o entendimento 
afirma a noção de que o 
temporário não é compatível 
com a garantia de emprego. 
A partir dessa compreen-
são, esse tipo de contrata-
ção também não geraria o 
direito à estabilidade.

O caso ainda pode parar 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), por ter discutido 
a aplicação de preceito 
constitucional. No âmbito 
da Justiça do Trabalho, 
porém, o julgamento deve 
encerrar discussões, pois foi 
analisado por um dispositivo 
criado para uniformizar a 
jurisprudência nas turmas 
e tribunais.
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Bancos 
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por uma 
semana
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Os grandes bancos bra-
sileiros anunciaram 
ontem que vão abrir 

parte de suas agências em 
horário estendido por uma 
semana, de 2 a 6 de dezem-
bro, para oferecer educação 
financeira e renegociar dívi-
das em atraso.

Essa é a primeira medida 
concreta de um acordo firma-
do entre o Banco Central (BC) 
e a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) para me-
lhorar a educação financeira 
do país. O projeto tem quatro 
pilares, que devem ser imple-
mentados até maio de 2020.

Banco do Brasil, Banrisul, 
Bradesco, Caixa, Itaú e San-
tander vão abrir 261 agências 
até as 20h na semana do 
programa -a lista de agências 
será divulgada na próxima 
segunda (25).

“Todos os bancos parti-

cipantes vão oferecer condi-
ções mais vantajosas para 
que esses clientes renego-
ciem, mas cada um terá a 
liberdade de exercer sua pró-
pria política de negociação. 
Alguns podem dar prazos 
maiores, outros podem ofere-
cer créditos mais baratos para 
uma troca de dívidas. Mas é 
um compromisso dos bancos 
para essa semana”, disse o 
diretor de autorregulação da 
Febraban, Amauri Oliva.

Grandes bancos e varejis-
tas tradicionalmente oferecem 
descontos e renegociações 
de dívidas no fim do ano, 
quando trabalhadores têm o 
dinheiro extra do 13º salário e, 
em alguns casos, das férias.

As demais iniciativas são 
o lançamento de uma pla-
taforma online de educação 
financeira, um concurso e 
um trabalho conjunto entre 
as instituições para a semana 
nacional de educação finan-
ceira, sobre o qual não foram 

divulgados mais detalhes.
A plataforma online mape-

ará os hábitos do consumidor 
e oferecerá um programa de 
fidelidade com descontos 
e benefícios para aqueles 
que seguirem as chamadas 
“trilhas educacionais”. BC e 
Febraban não deram detalhes 
de quais tipos de benefícios 
poderiam ser oferecidos, 
afirmando apenas que o tema 
está em discussão.

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, já declarou ter o plano 
de condicionar juros menores 
a consumidores que fizerem 
cursos de finanças. 

De acordo com o chefe do 
departamento de promoção 
da cidadania financeira do 
BC, Luis Mansur, a ideia é 
que essas ações colaborem 
para a redução dos juros ao 
consumidor. A justificativa é 
que, com mais informações, 
a população tomaria crédito 
de forma mais consciente, o 
que poderia reduzir a inadim-
plência.

Ele não soube, porém, 
mensurar quando a queda de 
juros poderia ocorrer e nem 
em qual magnitude.

“O cidadão mais bem infor-
mado consegue fazer melhor 
uso dos serviços financeiros 
e tomar decisões melhores. É 
um plano de trabalho bastante 
completo e sabemos que isso 
acabará tendo um impacto 
positivo na inadimplência, 
mas ainda não conseguimos 
fazer essa mensuração”, 
completa Mansur.

Um estudo recente do 
SPC Brasil (Serviço de Pro-
teção ao Crédito) aponta que 
mais da metade das dívidas 
em atraso no país estão liga-
das a instituições financeiras. 

Do lado bancário, apesar 
dos esforços de todas as 
instituições financeiras que 
participarão do programa em 
cortar gastos, a semana de 
mutirão trará um aumento 
do custo operacional, com 
o pagamento de agências, 
funcionários, marketing e 
publicidade.

“Toda iniciativa tem um 
aumento significativo nos 
gastos, mas é um esforço 
importante para levar adian-
te essas ações. De alguma 
forma, acreditamos que pode 
trazer algum retorno positivo”, 
disse Oliva.

ECONOMIA

EMPREGO

País cria 70,8 mil 
POSTOS FORMAIS
Impulsionado por um 

bom desempenho do co-
mércio, o Brasil registrou 
em outubro a criação de 
70,8 mil empregos com 
carteira assinada, informou 
o Ministério da Economia. 
Foi o sétimo mês seguido 

de saldo positivo no Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged).

O resultado é melhor do 
que o registrado em outubro 
do ano passado, quando fo-
ram criadas 57,7 mil vagas for-
mais, mas não é superior ao 
do mesmo mês de 2017, que 
teve 76,6 mil novos postos.

O setor de comércio foi 
responsável pela criação de 
43,9 mil novos postos, 62% do 
total. Os varejistas responde-
ram pela maior parte dessas 
contratações.

O saldo também foi positi-
vo no setor de serviços (19,1 
mil), na indústria de transfor-
mação (8,9 mil), na constru-
ção civil (7,3 mil) e na indústria 
extrativa mineral (344).

Por outro lado, foram fe-
chadas vagas na agropecuá-
ria (-7,8 mil) e na administra-
ção pública (-427).

No período acumulado en-
tre janeiro e outubro, o saldo 
deste ano, positivo em 841,5 
mil vagas, é o melhor em cinco 
anos.
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