
QUINTA-FEIRA
02 DE ABRIL DE 2020

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
materiais (TV, Suporte para TV e outros). A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 29/04/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  31 de março de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 161/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

OBJETO: Aquisição de materiais (escova para limpeza, pano de prato atoalhado, carro
funcional de limpeza completo e outros) em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
O Pregoeiro, 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 17/04/2020, 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, 01 de abril de 2020.
ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 076/2020

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE/PRESENCIAL)
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG TORNA PÚBLICO, QUE 
LEVARÁ Á LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE/PRESENCIAL) NO DIA 07 DE 
ABRIL DE 2.020, ÁS 10:00 HORAS, BENS MÓVEIS, 5 VEÍCULOS,  3 CAMINHÕES, 2 
MICRO ÔNIBUS, 1 TRATOR, 1 RETROESCAVADEIRA, 1 ÔNIBUS, 2 VANS, 1 MOTONI-
VELADORA E SUCATAS ÁGRICOLAS E  DIVERSAS,  NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CATARINA Nº 58, 
BAIRRO ALVORADA, EM CAMPINA VERDE -  MG. CONFORME O EDITAL. EDITAL E 
INFORMAÇÕES: WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR.   
34-99116-3933. RAFAEL ARAÚJO GOMES – LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL -  JUCEMG 

EDITAL DE ADIAMENTO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO 
TRIÂNGULO LTDA – SICOOB CREDITRIL - CNPJ Nº 
41.669.227/0001-01 E NIRE Nº 3140000563-3 COM 
SEDE NA AVENIDA MARCIANO DE ÁVILA, Nº 1066 – 
BAIRRO BOM JESUS – UBERLÂNDIA – MINAS 
GERAIS.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES 
RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO 
LTDA. – SICOOB CREDITRIL, no uso das atribuições 
legais, estatutárias e regimentais vem pelo presente 
informar os associados desta cooperativa  do 
ADIAMENTO da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e 
EXTRAORDINÁRIA, originalmente convocada para 
se realizar no dia 17 de abril de 2020, conforme 
edital de convocação publicado no Jornal “Diário 
de Uberlândia”, edições de quinta-feira, dia 
12/03/2020, página A7; sexta-feira, dia 13/03/2020, 
página B4; e sábado, dia 14/03/2020, página B4, em 
razão da classi�cação pela Organização Mundial de 
Saúde do novo Coronavírus – COVID-19 como 
pandemia, bem como demais recomendações das 
autoridades competentes. Quando da designação 
da nova data para a realização da assembleia geral, 
tal ato será comunicado a todos os cooperados na 
forma da lei. 

Uberlândia/MG, 02 de abril de 2020. 

CONVENÇÃO DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS E SIMILARES DE UBERABA E REGIÃO
Ficam convocados todos os delegados eleitos na proporção de 1 delegado 
para no máximo 15 filiados, com número mínimo de 9 filiados por local de 
trabalho, sindicalizados ao SINTECT-URA - Sindicato dos Trabalhadores 
na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares de Uberaba 
e Região, para a Convenção prevista no artigo 48, do estatuto,  para dis-
cussão do pleito e formação de chapas para as eleições Sindicais 2020 da 
entidade, que será realizada no dia 06 de abril de 2020, na sede do Sindi-
cato, na Rua Major Eustáquio, no. 76, sala 817, ed. Chapadão, centro, na 
cidade de Uberaba (MG), que se realizar-se á, com qualquer número de 
delegados presentes, por inexistência de previsão legal do quórum para a 
realização da Convenção, às 18:00 hs. Wolnei Capolli Dias - Presidente- 
Sintect-ura. Antônio Sergio Tiveron - Presidente da Junta Eleitoral
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www.diariodeuberlandia.com.brB4

POR 60 DIAS

MP suspende reajuste
anual para remédios 

O governo federal publi-
cou, em edição extra do Di-
ário Oficial da União (DOU), 
a Medida Provisória (MP) 
933/2020 suspendendo por 
60 dias o reajuste anual de 
preços de medicamentos 
para o ano de 2020. A me-
dida foi tomada em decor-
rência da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). Com 
a suspensão, que entrou 
em vigor terça-feira (31), o 
aumento só poderá ser reali-
zado a partir do de 1° junho.

O reajuste anual dos me-
dicamentos é determinado 
pela Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamen-
tos (CMED). O percentual 
de aumento é calculado por 
meio de uma fórmula, que 
leva em conta a variação 
da inflação (IPCA), ganhos 
de produtividade das fabri-

cantes de medicamentos, 
variação dos custos dos 
insumos e características 
de mercado.

Em 2019, o IPCA acumu-
lou alta de 4,31%. Os novos 
valores deveriam ter entrado 
em vigor ontem. Com a nova 
determinação sobre a trami-
tação de MP na Câmara dos 
Deputados e no Senado, o 
prazo para apresentação 
de emendas à medida pro-
visória vai até o dia 6 de 
abril. A nova determinação 
dispensa a tramitação da 
MP em comissão mista 
e estabelece que o texto 
seja votado diretamente no 
plenário da Câmara. Em 
seguida, se for aprovado, a 
MP vai ao Senado.

 � AGÊNCIA BRASIL

MARCELLO CASAL JR/AGENCIA BRASIL

Governo anuncia R$ 200 bi
EM RECURSOS PARA O PAÍS
 | MEDIDAS PROVISÓRIAS E AUXÍLIO DE R$ 600 DEVEM SER APROVADOS ATÉ HOJE

 � AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolso-
naro anunciou ontem 
cerca de R$ 200 bi-

lhões em medidas para socor-
rer trabalhadores e empresas 
e ajudar estados e municípios 
no enfrentamento aos efeitos 
da crise provocada pela pan-
demia do novo coronavírus.

Em pronunciamento à im-
prensa no Palácio do Planalto, 
Bolsonaro explicou que entre 
ontem e hoje serão editadas 
três medidas provisórias (MP) 
e sancionado o projeto que 
prevê o auxílio emergencial 
de R$ 600 para trabalhadores 
informais, autônomos e sem 
renda fixa.

Ao lado do presidente, o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, explicou que esse 
auxílio custará R$ 98 bilhões 
aos cofres públicos e deve 
beneficiar 54 milhões de bra-
sileiros. “De forma que eles te-
nham recursos nos próximos 

três meses para enfrentar a 
primeira onda de impacto, que 
é a onda da saúde. Há uma 
outra onda vindo de desarti-
culação econômica que nos 
ameaça”, disse.

O governo federal também 
vai transferir R$ 16 bilhões 
para os fundos de participação 
dos estados e dos municípios. 
“É para reforçar essa luta 
no front, onde o vírus está 
atacando, os sistemas de 
saúde e segurança”, explicou 
Guedes.

 � MANUTENÇÃO DE 
EMPREGOS

De acordo com o ministro, 
as outras medidas são para 
ajudar as empresas na manu-
tenção dos empregos. São R$ 
51 bilhões para complemen-
tação salarial, em caso de re-
dução de salário e de jornada 
de trabalho de funcionários, e 
R$ 40 bilhões (R$ 34 bilhões 
do Tesouro e R$ 6 bilhões dos 
bancos privados) de crédito 

para financiamento da folha 
de pagamento.

“Então a empresa que 
resolver manter os empregos, 
nós não só complementamos 
o salário como damos crédito 
para o pagamento. A empre-
sa está sem capital de giro 
e reduziu, por exemplo, em 
30% a jornada e o salário, 
nós pagamos 30% do salário. 
E ela está sem dinheiro para 
pagar os outros 70% que se 
comprometeu a manter, nós 
damos o crédito”, explicou.

Segundo o ministro Gue-
des, as medidas custarão ao 
Tesouro o correspondente a 
2,6% do Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país.

 � CONVERSA COM 
TRUMP

O presidente Bolsonaro 

também disse que conversou 
ontem, por telefone, com o 
presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Tump sobre “esse 
problema que é mundial”. 
“Obviamente, estamos juntos 
na busca do melhor para os 
nossos países”, disse no pro-
nunciamento à imprensa.

Em publicação no Twit-
ter, Bolsonaro informou que 
trocou informações sobre o 
impacto da Covid-19 e so-
bre as experiências no uso 
da hidroxicloroquina. “Na 
oportunidade, reafirmamos a 
solidariedade mútua entre os 
dois países”, escreveu.

A cloroquina, e sua varia-
ção hidroxicloroquina, está 
sendo testada para o trata-
mento de pacientes interna-
dos com Covid-19. Esses 
medicamentos são utilizados 
normalmente contra a malária, 
nos casos de lúpus e artrite 
reumatoide.

ECONOMIA

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL


