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ABANDONO DE EMPREGO

EXTINCENDIO PRADOS SECURITY LTDA – ME, empresa com sede à AVENIDA VASCON-
CELOS COSTA nº 2200, BAIRRO: OSVALDO RESENDE, CEP: 38400-450, inscrito no CNPJ: 
08.773.428/0001-89, convoca o Srº VILMAR ANTONIO DA SILVA, portador da CTPS 
7799829  série 030, a comparecer em sua sede no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, 
munido do laudo médico de retorno ao trabalho, sob pena de configurar abandono de 
emprego, sujeito as penalidades previstas no art. 482 da CLT

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA - Edital de Convocação - 1ª Assembleia Geral Extraordinária 
de 2020 - 28 de Fevereiro de 2020 - 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 1ª. Assembleia Geral Extraordinária de 2020 a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, 
nº 962, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 28 de fevereiro de 2020, em primeira chamada às 19 
(dezenove) horas, e, em segunda e última chamada, às 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de 
10 representantes de 10 quotas do capital social. A pedido da Diretoria Clínica: (i) Gestão Clínica. A pedido da 
Diretoria Executiva: (i) Continuação da explanação sobre informações importantes; (ii) Hospital: presente e futuro; 
(iii) Projeto do Grande Estacionamento; (iv) Abertura do Hospital; (v) Chamada de Capital; (vi) Gestão Clínica. A 
pedido do Conselho Fiscal: (i) Apresentação de diagnóstico econômico-financeiro - parecer externo. A pedido do 
Conselho de Administração: (i) Fixação dos valores relativos ao pró-labore dos membros da Diretoria Executiva, 
Diretoria Clínica e jetons de presença dos conselheiros e membros de comissões. Uberlândia-MG, 20 de fevereiro de 
2020. Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso prazo 
para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL VIA V-23(Rua 
Marcos Alves Barbosa), 197, LOTE 17, QUADRA 31, Santa Mônica, Uberlândia - MG, 
CEP: 38408-696
 1º leilão 27/02/2020 a partir das 11:30 horas
 2º leilão 25/03/2020 a partir das 11:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA- PRACA OSWALDO CRUZ , Nº 390, CENTRO, UBERLAN-
DIA, MG
Mutuários:
MARINA LELES BEDE CAVALCANTE,CPF 502.838.556-49
LUIS CESAR BEDE CAVALCANTE,CPF 436.620.306-59
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º 
Leilão
Informações tel. (34)3814-2286/9924-8692/(31)9229-1869,ou AVENIDA FRANCISCO 
DE PAULA FERREIRA nº 959, RESIDENCIAL GRAMADO, PATOS DE MINAS - MG 
CEP: 38706-209

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR
Leiloeiro Oficial

SED:B49859

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
30ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E

36ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Retifica-se pelo presente edital de convocação, já publicado na data de 20 
de fevereiro de 2020, da UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA 
ODONTOLÓGICA LTDA, 30ª AGO e 36ª AGE, o que tange o item de número 
IV da AGO que passará a constar da seguinte maneira: IV) - Restituição de 
cotas aos ex-cooperados; admissão de interposição de recurso de 
cooperado em razão de processo administrativo que culminou em 
eliminação. As demais determinações constantes permanecem inalteradas.

Uberlândia, 21 de fevereiro de 2020.
RICARDO MANOEL LOURENÇO

Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Caros senhores condôminos,
Na qualidade de Síndico deste Condomínio, sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 29 de Fevereiro de 2020 
(sábado), no salão de festas do próprio prédio, às 14h30 em primeira convocação, com o quórum de 
2/3 da totalidade das frações ideais do edifício e às 15h, em segunda convocação, mesmo dia e local, 
com qualquer número dos presentes, nos termos do artigo 1353, do Código Civil, para deliberarem 
sobre as seguintes ordens do dia:

       1.Apresentação das receitas e despesas anual do período de janeiro a dezembro de 2019;
       2.Eleição para subsíndico de cada bloco;
       3.Eleição para membros do Conselho Fiscal;
       4.Apresentação da planilha orçamentária para o período de março/2020 a fevereiro/2021, com 
definição do valor da taxa de condomínio.
 Observações:
       • Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar nas 
deliberações, nos termos do artigo 1335, III, CC.;
    •É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na assembleia ora convocada por 
procuradores, munidos com procurações específicas, e documentos com foto;
       •A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância 
aos assuntos que forem tratados e deliberados.
Obs. geral: As procurações deverão conter registro em cartório, conforme aprovado em assembleia.

Uberlândia, 20 de Fevereiro de 2020.

CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PARQUE UNITED KINGDON
CNPJ 23.720.128/0001-25

Alameda José de Oliveira Guimarães, 700, Bairro Jardim Holanda, Uberlândia – MG

Rua Cruzeiro dos Peixotos, 499, sala 209 2º andar, Bairro Aparecida, Uberlândia MG 
Tel. (34)3210-8369 Cel. (34) 9 9171-9048

www.nacionaladministracao.com.br / contato@nacionaladministracao.com.br

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL PRESENCIAL
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG torna público, que levará á LEILÃO 
PÚBLICO PRESENCIAL NO DIA 03 DE MARÇO DE 2.020, na sala de reuniões do Gabinete 
da Prefeitura Municipal de Tupaciguara/MG, Praça Antônio Alves Faria, s/n°, Bairro 
Tiradentes, BENS Imóveis CONFORME O EDITAL. Edital e informações: 
www.rafaelleiloeiro.com.br.   34-99116-3933. Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial 
- JUCEMG Nº 941

Edital de Convocação Assembleia Geral - O presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares de Uberaba 
e Região – SINTECT-URA -, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos 
os trabalhadores da base territorial do SINTECT-URA, sindicalizados ou não, a parti-
ciparem da Assembléia Geral, que será realizada no dia 03/03/2020, às 18:00 horas, 
com quórum mínimo de 50% dos associados, e, 18:30 horas, com qualquer número 
de presentes, na sede do Sindicato, situada à Rua Major Eustáquio, nº 76, sala nº 817 
– Centro – Uberaba-MG, onde será discutida a aprovação de deflagração de greve 
por tempo indeterminado, a partir de 00:00 horas do dia 04/03/2020, tendo em vista o 
aumento abusivo das mensalidades do Plano de Saúde. Uberaba-MG, 18 de fevereiro 
de 2020. Wolnei Cápolli Dias Presidente do SINTECT-URA

OBJETO: Constitui objeto deste edital a seleção e contratação de empresa especializada
para execução de obras e serviços destinados à implantação e construção de um
Estação Elevatória de Esgoto no bairro Aclimação, a qual será realizada por execução
indireta, sob regime de empreitada por preço unitário com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão de obra especializada, no município de Uberlândia, durante o ano
de 2020, em atendimento à Diretoria Técnica. O Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, no uso de suas atribuições legais, designadas pela Portaria nº 4.144 de 11 de
julho de 2019 alterada pela Portaria 4.424 de 7 de janeiro de 2020, torna público e para
conhecimento das empresas interessadas em participar da licitação Concorrência Pública
n° 09/2020 e a quem mais possa interessar, que a licitação que tem por objeto "contratação
de empresa especializada para execução de obras e serviços destinados à implantação
e construção de um Estação Elevatória de Esgoto no bairro Aclimação, a qual será
realizada por execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada, no município de
Uberlândia, durante o ano de 2020, em atendimento à Diretoria Técnica", foi adiada
"sine die", devido a necessidade em se fazer correções no Edital e Projetos. Quando
todas as correções no Edital e Projetos forem realizadas, interferindo ou não na formulação
da Proposta, será publicado um novo Aviso do Edital de Licitação com a nova data para
a Sessão Pública de entrega e abertura dos Envelopes de Documentação e Proposta
Financeira, na  sala de Licitações da Diretoria de Suprimentos do DMAE - Departamento
Municipal de Água e Esgoto. Lance no Portal e dê-se ciência aos interessados, se for o
caso. Publique-se. Uberlândia, 20 de fevereiro de 2020. Edival Francisco da Cruz-
Presidente de Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE
ADIAMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 09/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Alienação de Terreno
localizado nesta cidade, no Bairro Rezende Junqueira, constituído por uma área sem
denominação, medindo trinta e seis metros e vinte e cinco (36,25) centímetros para
a Avenida Marcos de Freitas Costa, cinco metros e quatorze (5,14) centímetros para
o prolongamento da Rua Eduardo Marquez, trinta e três metros e trinta e quatro
(33,34) centímetros para a Rua Alfenas e dezoito metros e quarenta e nove (18,49)
centímetros por um lado confrontando com o Lote 1-A da quadra 43-A, com a área
total de 394,99 m², constante da Matrícula nº 124.126, de 21 de agosto de 2018, do
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia-MG. Será facultativa as
licitantes a visita, que poderá ocorrer até o dia anterior a data da sessão pública,
conforme descrito no edital. O Edital encontra-se a disposição na Diretoria de Compras,
na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica, nesta cidade, fone 0xx
34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas e no portal www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega
dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia 30/03/2020 às 13:00 horas na
Diretoria de Compras. Uberlândia/MG,  19 de fevereiro de 2020.MARLY VIEIRA DA
SILVA MELAZOSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 033/2020

TIPO "MELHOR OFERTA"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 69/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM "
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE .PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE através da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de
produtos químicos (rondeticida e inseticida) em atendimento à Secretaria acima citada. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00
horas do dia 23/03/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia,
MG, 17 de fevereiro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Prestação de serviços de tecnologia da informação de comunicação (locação de software e
suporte em informática) em atendimento à Secretaria acima citada . A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 12/03/2020,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, MG 20 de fevereiro de
2020.GLASTONE RODRIGUE DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.brA4 | CIDADES

PEQUENO GRANDE NEGÓCIO

De acordo com dados do Sistema 

Financeiro Nacional, analisados 

pelo Sebrae, no primeiro semes-

tre de 2019 os pequenos negócios 

registraram uma melhora nas con-

dições de acesso a crédito no Bra-

sil. Com isso, as micro e pequenas 

empresas (MPE), Empresas de Pe-

queno Porte (EPP) e Microempre-

endedores Individuais (MEI) rea-

lizaram, de janeiro a julho do ano 

passado, um total de 62,3 milhões 

de operações de crédito, o que re-

presenta um crescimento de 1,48% 

em relação ao mesmo período de 

2018.

CAFÉ QUENTE NO BULE

R$ 210 milhões, esse foi o valor 

que o Grupo 3corações pagou pela 

compra da divisão de café torrado 

e moído da Mitsui Alimentos, subsi-

diária da companhia japonesa que 

detém marcas como Café Brasilei-

ro, 3 Fazendas, entre outras mar-

cas.

MICROEMPREENDEDORAS

Dados da Sala Mineira do Em-

preendedor apontaram que em 

Uberaba 6.302 mulheres são mi-

croempreendedoras individuais, 

totalizando 48,41% do total, contra 

6.716 microempreendedores ho-

mens.

CARNAVAL SEM 

PREOCUPAÇÕES 

A TIM reforçou sua oferta com o 

TIM Aparelho Protegido, em par-

ceria com a Seguradora Generalli. 

Disponível para celulares e tablets, 

o serviço promete cobrir roubo e 

furto qualificado, quebras aciden-

tais e danos provocados por líqui-

dos e oxidação do aparelho.

Os planos custam de R$ 2,99 a R$ 

172,99 ao mês, em média, o TIM 

Aparelho Protegido não tem carên-

cia e nem contrato de fidelização.

MATTEL NOS JOGOS 

OLÍMPICOS

A partir de março, a Mattel comer-

cializará uma coleção de brinque-

dos inspirada nas Olimpíadas de 

Tóquio, no Japão. Serão bonecas, 

carrinhos e outros brinquedos com 

o tema dos Jogos Olímpicos.

IPTU PELO ZAP

O contribuinte que quiser emitir a 

segunda via do carnê do IPTU, ou 

se antecipar à chegada do carnê 

pelos Correios, agora conta com 

uma nova facilidade: o documento 

também pode ser emitido via What-

sApp. O serviço está disponível 

pela plataforma “Zap da Prefeitu-

ra”, no número (34) 99774-0616.

MOVIMENTAÇÃO NO 

AEROPORTO

O movimento de passageiros no 

Aeroporto de Uberlândia deve 

crescer 9,6% durante o período de 

Carnaval. De hoje a 27 de feverei-

ro, a estimativa é que cerca de 20 

mil viajantes passem pelo terminal 

mineiro, cerca de 1,7 mil a mais do 

que os 18,2 mil registrados do Car-

naval do ano passado, que ocorreu 

de 1º a 7 de março. O cálculo leva 

em conta a oferta de assentos das 

empresas aéreas.

CARREFOUR 
ENCORPADO
O assunto da semana, no mundo dos negócios, está sendo a aquisição de 30 lojas da rede Makro no país, feita 

pelo Grupo Carrefour. A compra faz parte da estratégia do Grupo para acelerar significativamente a expansão 

do Atacadão e reforça a estratégia multiformato e multicanal do Grupo.

As novas lojas foram adquiridas por R$ 1,95 bilhão. Dos 30 pontos comerciais, 22 são propriedade integral e 

oito são alugados, além de 14 postos de gasolina, localizados em 17 estados do país.

Segundo Alexandre Bompard, presidente do Conselho de Administração e CEO do Grupo Carrefour, “essa tran-

sação é o movimento mais importante do Grupo Carrefour no Brasil desde a aquisição do Atacadão em 2007. 

Isso evidencia nosso comprometimento com a expansão de nossos formatos de crescimento e está em linha 

com o Plano de Transformação do Carrefour 2022. O modelo de atacado tem sido um grande contribuinte para 

o crescimento do Carrefour nos últimos anos, especialmente no Brasil. Com essa transação, iremos expandir 

nossa presença no mercado brasileiro, o segundo maior mercado para o Grupo depois da França”.

Tania Malamud
Jornalista

radardiario@gmail.com RADAR DIÁRIO
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Alexandre Bompard CEO 
do Grupo Carrefour


