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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES 2020/2021
O Presidente da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba – AELO-TAP, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os 
associados, de acordo com o art. 24 do Estatuto Social da AELO-TAP, para as ELEIÇÕES da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos Consultivo e Fiscal para o mandato 2020/2021.
A votação acontecerá no dia 26/03/2020, das 16h00min às 18h00min, na sala de reuniões da ITV 
Empreendimento Imobiliários, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº869, bairro Centro – 
Uberlândia/MG.
O prazo para o registro das chapas concorrentes ao pleito será de 15 dias úteis contados a partir 
publicação deste edital.
A chapa concorrente a Diretoria Executiva deverá ser composta por 06 (seis) membros, quais sejam 
Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor de Relações 
Internacionais, Diretor de Assuntos Regionais e Diretor de Assuntos de Meio Ambiente. 
A chapa concorrente ao Conselho Fiscal, por sua vez, deverá ser composta por 02 (dois) membros 
efetivos e 02 (dois) suplentes. 
As inscrições serão realizadas na Rua Professor Mário Porto, nº 493, bairro Lídice, das 08h00min às 
12h00min e das 13h00min às 17h00min, estando à disposição de todos uma pessoa habilitada para 
prestar informações referentes ao processo eleitoral. 
Os pedidos de registros de Chapas deverão ser apresentados em chapas completas, com todos os 
membros da Diretoria e Conselho Fiscal, em três vias, acompanhados dos seguintes documentos: 1) 
Ficha de qualificação do candidato (nome, filiação, estado civil, endereço, nº CPF, RG, contrato social 
e/ou comprovação de vínculo com pessoa jurídica e cargo que concorre); 2) Cópias (duas vias) do RG 
e CPF dos candidatos e 3) Cópia do contrato social ou condição de preposto da empresa.

Uberlândia, 11 de fevereiro de 2020. 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.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação da Rede Municipal de
Ensino e dos setores administrativos em atendimento a SME.A Pregoeira, no uso
de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de
quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma
influencia na elaboração da proposta. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 18/03/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.. Informa ainda, que o detalhamento das
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link
Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado
com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/
1993.Uberlândia, 21 de fevereiro de 2020.MARIA BARBOSA
POLICARPO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0724/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 69/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM "

LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E ITEM EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de ventiladores pulmonares
pressométrico e volumétrico. A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 13/03/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  21 de fevereiro de
2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 091/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de equipamentos
(máquina unitalizadora de medicamentos, aparelho de anestesia e outros), em
atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 13/03/2020,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 21 de
fevereiro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 69/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM "

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 69/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM "

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E
DISTRITOS através da DIRETORIA DE COMPRAS Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento informatizado
de frota (implantação, gerenciamento eletrônico e administração destinado à
manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamento do município em
geral, referente às peças e serviços). A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 19/03/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, MG, 21 de fevereiro de
2020.WALKIRIA BORGES NAVES LORENO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DISTRITOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 69/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM "

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 909/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO"

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
SIMULTÂNEO ONLINE E PRESENCIAL

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS - MG, torna público, que levará á LEILÃO 
PÚBLICO ON-LINE E PRESENCIAL, através do site www.rafaelleiloeiro.com.br com início dia 
22/02/2.020 em Módulo Simultâneo Online e PRESENCIAL NO DIA 13 DE MARÇO DE 2.020 ÀS 
10 HORAS no plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS – MG, Av. Cento e Treze, 682, 
Capinópolis - MG, BENS MÓVEIS, CONFORME EDITAL.

Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.
(34)-99116-3933.  Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público O�cial – JUCEMG Nº 941.

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA-MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site www.rafa-
elleiloeiro.com.br. E na sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Tupaciguara/MG, Praça Antônio Alves Faria, s/n°, Bairro Tiradentes – NO DIA 03 DE 
MARÇO DE 2.020 ÁS 10:00HRS, (QUATRO) 04 TERRENOS/IMÓVEIS URBANOS, 01 
Terreno na Rua Bueno Brandão LT 02 da QD 161, 01 Terreno na Rua Rua Doraci 
Siqueira LT 01 QD 649, 01 Terreno na Rua Treze de Maio LT 08 QD 16-A E 01 Terreno 
na Av. Teodomiro Martins Prudente LT 20 QD 298, VALORES E TAMANHOS CONSUL-
TE O EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933. Rafael Araújo 
Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941.
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Brasil fiscaliza entrada
de pessoas de 7 países
 | CARNAVAL LEVOU GOVERNO A AUMENTAR A VIGILÂNCIA DE PASSAGEIROS ASIÁTICOS

 � AGÊNCIA BRASIL

O Ministério da Saúde 
decidiu aumentar seu 
nível de vigilância a 

respeito de pessoas que vol-
tem da Ásia com sintomas se-
melhantes ao coronavírus. Até 
então, pessoas com viagem 
recente à China que apresen-
tassem febre e mais um sin-
toma respiratório, como tosse, 
por exemplo, eram tratadas 
como suspeitas de ter o vírus. 
Desde ontem, a definição de 
caso suspeito também vale 
para pessoas que vierem do 
Japão, Coreia do Sul, Coreia 
do Norte, Singapura, Vietnã, 
Tailândia e Camboja e apre-
sentarem sintomas.

A mudança de parâmetro 
ocorreu por conta de um au-
mento de 14% no número de 
casos novos fora da China em 
apenas um dia. A Coreia do 
Sul tem 204 casos confirma-
dos, o Japão tem 107 casos, 
Singapura tem 85, Tailândia 
tem 35 casos, Vietnã tem 16 
e Camboja tem um caso. A 
Coreia do Norte, apesar de 
não ter nenhum caso confir-
mado, também foi incluída na 
ampliação do ministério por 
compor a mesma península 
que seu vizinho, a Coreia 
do Sul. No total, são 76.787 
casos em todo o mundo, com 
2.248 mortes, sendo 2.144 na 
China, e 18.864 curados. Os 

dados são da Universidade 
Johns Hopkins, dos Estados 
Unidos.

Outra justificativa para a 
decisão do governo brasileiro 
é a chegada do Carnaval, 
período em que o fluxo de 
turistas estrangeiros aumen-
ta no país. Apesar disso, o 
governo não tem nenhuma 
recomendação para que as 
pessoas evitem viajar para 
esses países, com exceção 
da China. Essa orientação, 
no entanto, poderá ocorrer 
caso algum dos países institua 
regime de quarentena. “Na 
China estamos vivendo uma 
situação de quarentena. E 
por isso recomendamos que 
não viajasse para lá se não 
houvesse uma justificativa 
plausível”, disse o secretá-
rio-executivo do Ministério da 
Saúde, João Gabbardo.

 � CASOS NO BRASIL

O Brasil tem, atualmente, 
um caso considerado suspei-
to. Na quinta, também havia 
um caso, de uma criança de 
2 anos, de São Paulo. Esse 
caso foi descartado, mas 
outro, de uma mulher de 21 
anos, do Rio de Janeiro, foi 
incluído. Ela viajou recente-
mente à China, a exemplo da 
maioria dos casos conside-
rados suspeitos. Os exames 
dessa mulher estão sendo 
processados e o resultado 

deve sair em breve.

 � QUARENTENA EM 
ANÁPOLIS

As 58 pessoas que estão 
em quarentena em Anápolis 
(GO), na base aérea da Força 
Aérea Brasileira (FAB), foram 
submetidas a mais uma coleta 
de exames ontem, 14º dia de 
quarentena. O prazo para o 
resultado ser conhecido é de 
24 horas a 72 horas. “Estamos 
seguindo padrões internacio-
nais de segurança. A partir de 
14 dias, estando clinicamente 
saudáveis, poderão ser libe-
rados”, disse o secretário de 
Vigilância em Saúde (SVS) 
do ministério, Wanderson de 
Oliveira.

O prazo de 18 dias de 
quarentena, segundo os re-
presentantes do ministério, 
contemplava justamente a 
coleta de quatro amostras 
para exame, sendo a última 
no 14º dia, tido como o último 
para que o vírus se manifeste 
após contágio, e o prazo para 
o conhecimento do resultado.

“A FAB vai levar as pes-
soas de volta à sua origem. 
O Ministério da Defesa vai 
montar a logística para trans-
portar as pessoas onde elas 
moram no Brasil. Elas irão 
em voos da FAB ou aviões 
comerciais, mas tudo será 
organizado pelo Ministério da 
Defesa tão logo os exames 
estejam prontos e negativos”, 
explicou Gabbardo.

COVID-19
HABITAÇÃO

Caixa lança crédito 
COM JUROS FIXOS

 � AGÊNCIA BRASIL

A Caixa Econômica Fe-
deral anunciou na quinta-
-feira (20) o lançamento de 
uma nova linha de crédito 
habitacional com taxa fixa. 
As contratações já podem 
ser feitas com juros de 8% 
a 9,75% ao ano, dependen-
do do tempo de financia-
mento e do relacionamento 
do cliente com o banco.

“Vamos permitir que as 
pessoas tomem emprésti-
mos por 20 anos, 30 anos, 
sabendo desde o primeiro 
dia quanto elas vão pa-
gar”, disse o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, 
durante cerimônia de lan-
çamento da nova l inha 
de crédito, no Palácio do 
Planalto.

As condições são váli-
das para imóveis residen-
ciais novos e usados, com 
quota de financiamento 
de até 80% do valor do 
imóvel. O cliente poderá 
escolher entre os sistemas 
de amortização SAC (com 
parcelas decrescentes), 
para contratos de até 360 
meses, ou Price (parcelas 
fixas), para financiamento 
de até 240 meses.

No ano passado, o pre-
sidente da Caixa havia 
adiantado a intenção do 
banco em adotar o crédito 
habitacional pré-fixado. 
Ontem, ele explicou que 
agora, os clientes têm três 
opções de contratação: 
com correção pela Taxa 
Referencial (TR), definida 
pelo Banco Central; pela 
inflação, medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA); 
ou sem correção.

“O que nós queremos 
oferecer para a sociedade? 
Opções. Nós não quere-
mos dizer para o cliente 
o que ele tem que fazer. 
Então, nós oferecemos o 
crédito por TR, oferecemos 
pela inflação, que neste 
governo está no nível mais 
baixo, e agora oferecemos 
sem inflação e sem TR”, 
disse.

O crédito habitacional 
com contratos corrigidos 
pela inflação foi adotado 
em agosto do ano passado 
pela Caixa. Nessa modali-
dade, os juros variam de 
2,95% a 4,95%. Já pela 
TR, as taxas vão de 6,5% 
a 8,5%.

Durante seu discurso, o 
presidente Jair Bolsonaro 
comentou as facilidades 
atuais do financiamento 
habitacional. “Quem podia 
pensar um dia alguém falar 
em crédito imobiliário com 
taxa fixa? Meu pai morou 
em 20 imóveis de aluguel. 
Não precisa falar que ficou 
inadimplente para mudar 

tanto assim. Hoje em dia 
não teria esse problema”, 
brincou.

Para o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, me-
didas como as anunciadas 
pela Caixa mostram que o 
governo está democrati-
zando o acesso ao crédito, 
ao incluir “os brasileiros 
das camadas mais hu-
mildes” no financiamento 
imobiliário. E isso só é pos-
sível, segundo ele, porque 
as reformas estruturantes 
que estão sendo implemen-
tadas estão permitindo que 
os juros desçam e a econo-
mia comece a girar. Hoje, a 
taxa básica de juros, a Se-
lic, está em 4,25% ao ano, 
o menor nível da história.

“Quando fazemos po-
lítica econômica estamos 
pensando em todos os 
brasileiros e particularmen-
te nos mais humildes. O 
modelo antigo, com juros 
lá em cima, transformava 
os empresários, os em-
preendedores brasileiros, 
em rentistas, em vez de 
fazerem investimentos e 
criarem empregos. E jus-
tamente as famílias mais 
humildes, empregadas do-
mésticas inclusive, a quem 
eu peço desculpa se puder 
ter ofendido, dizendo que 
a mãe do meu pai foi em-
pregada doméstica. Qual 
o problema de fazer uma 
referência como essa, mos-
trando que os preços estão 
empurrando a população 
em direções equivocadas? 
Um Brasil cheio de belezas 
naturais e as pessoas pen-
sando em não viajar para 
o Nordeste, por exemplo, 
porque estava 50% mais 
caro ir para o Nordeste 
brasileiro do que ir para o 
exterior”, disse Guedes.

A fala do ministro foi 
uma referência ao discur-
so que ele fez na semana 
passada dizendo que o 
dólar mais alto desestimula 
a viagem de brasileiros ao 
exterior. Na ocasião, ele 
aconselhou os turistas que 
deixem de ir para outros 
países todos os anos e 
conheçam mais o Brasil.

 � POUPANÇA E 
EMPRÉSTIMOS

Em 2019, a Caixa con-
cedeu R$ 26,6 bilhões em 
crédito imobiliário pelo Sis-
tema Brasileiro de Poupan-
ça e Empréstimos (SBPE), 
que têm recursos captados, 
principalmente, dos depósi-
tos de poupança pelos ban-
cos e outras instituições 
financeiras.

Os clientes podem fazer 
simulações e saber mais 
sobre as modalidades de 
financiamento no site da 
Caixa.

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL


