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CONSCIENTIZAÇÃO 
Em BH, a TIM e a HavasPlus, 
em parceria com a Altermark, 
disponibilizaram abrigos de 
ônibus com dispenser de álco-
ol em gel com sensor. 

PARCERIA
A Callink concluiu neste mês 
a implantação de uma nova 
operação de atendimentos, em 
que mais da metade se dá em 
home office, em parceria com 
a Claro Brasil.
 
UNA SELECIONA
A Una realiza amanhã (27), 
processo seletivo para gra-
duação no próximo semestre. 
Inscrição gratuita no site.

MICKEY PRESSIONADO
Grupos de pessoas estão 
pressionando a Disney, na 
Flórida, para adiar sua reaber-
tura que está prevista para 11 
de julho. Já são mais de sete 
mil pessoas que assinaram a 

petição para impedir o acon-
tecimento.

FRESCOS
Os impactos da pandemia 
nos hábitos de consumo de 
produtos frescos se mantêm 
constante depois do pico de 
março, quando começou o 
confinamento social. É o que 
aponta a pesquisa de FLV 
organizada pela PMA, enti-
dade que representa o setor 
de flores, frutas, legumes e 
verduras. Entre os resultados 
da pesquisa, 58% dos entre-
vistados estão comprando 
mais vegetais frescos e 56% 
mais frutas.

DESTINO SEGURO
A Azul Viagens, operadora 
de turismo da Azul, lançou 
um serviço informativo de 
protocolos de saúde sobre 
destinos turísticos nacionais. A 
página promete ajudar clientes 
a tomar melhores decisões 
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de viagens. As informações 
são oficiais e fornecidas em 
parceria com as secretarias 
e representantes do setor de 
turismo.

BELEZA
Nesta pandemia, o Whatsapp 
foi responsável por 100% das 
vendas das lojas próprias e 
franqueados para a Adcos, 
empresa de cosméticos.

EXPECTATIVA
A capital paulista está na 
expectativa de reabrir bares 
e restaurantes na próxima 
segunda-feira (29).

AO AGRONEGÓCIO
A 40ª loja dedicada ao aten-
dimento do agronegócio do 
banco Santander Brasil foi 
inaugurada em Campo Verde 
no Estado de Mato Grosso.

LIMPA E MAIS BARATA
A Cemig SIM, empresa de 
energia solar por assinatura e 
soluções em energia, oferece 
energia limpa e renovável com 
tarifas até 18% abaixo da con-
vencional, sem necessidade 
de investimentos, instalações 
ou obras.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 067/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Item”, dia 10 de julho de
2020 às 14:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº
6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação exclusiva de Microempresa
– ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para aquisição de diversos tubos
de concretos para atender as necessidades do Departamento Municipal de Água e Esgoto de
Uberlândia, em atendimento à Diretoria de Drenagem Pluvial, estando o edital à disposição
dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos,
das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia, 25 de junho de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso
- Diretor Geral do DMAE

AVISO  EDITAL   DE  LICITAÇÃO
PROCESSO  LICITATÓRIO Nº 067/2020 - PREGÃO  PRESENCIAL

"MENOR PREÇO ITEM"

Informações: (31) 3207-3900 ou 99180-1333 - www.saraivaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ONLINE

ANGELA SARAIVA PORTES SOUZA, leiloeira ofi cial inscrita na JUCEMG nº 441, com escritório à 
Rua Araguari, nº 1750, 6º Andar, Santo Agosti nho, Belo Horizonte/MG, devidamente autorizada 
pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com 

sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do instrumento parti cular 
de 30/05/2014, no qual fi guram como Fiduciantes ELIZETE MARIA SILVA DORÇA, brasileira, viúva, empresária, 
RG nº M-2.373.769-SSP/MG, CPF nº 024.448.476-79, residente e domiciliada em Uberlândia/MG; THÚLIO SILVA 
DORÇA, brasileiro, empresário, RG nº M-8.156.970-SSP/MG, CPF nº 009.345.586-04 e sua mulher LUCIANA 
ALVES DE SOUZA DORÇA, brasileira, do lar, RG nº 11595318-4-DGPTC/RJ, CPF nº 998.124.100-82 casados sob o 
regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Uberlândia/MG e THASSIANA SILVA DORÇA, 
brasileira, solteira, empresária, RG nº M-6.858.229-SSP/MG, CPF nº 027.327.626-36, residente e domiciliada 
em Uberlândia/MG, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, arti go 27 e parágrafos. O leilão 
será EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO e realizado no site www.saraivaleiloes.com.br. O PRIMEIRO LEILÃO 
terá início a parti r da inserção do presente Edital no referido site, com encerramento no dia 13/07/2020 
às 18:00 horas, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.793.294,68. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, imediatamente inicia-se o período do SEGUNDO LEILÃO, com seu fechamento desde já designado para 
o dia 30/07/2020 às 14:00 horas, com lance mínimo igual ou superior a R$ 847.217,90. DESCRIÇÃO DO BEM: 
Imóvel com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, localizado na Rua Mercedes Brasileiro, nº 
47, General Osório, Uberlândia/MG, designado por lote A, medindo e confrontando 13m de frente para a Rua 
Mercedes Brasileiro; pelo lado direito, 32,90cm confrontando com José Barbosa Melgaço, Clodovil Silva e Vilma 
Enedina Garcez; pelo lado esquerdo em linha quebrada de 13m, mais 7m, e 18,23cm confrontando com Alaor 
Rodrigues da Cunha e com o lote “B”; e, 20,12cm pelos fundos confrontando com o lote “C”, com espólio de 
Raimundo Nonato Gomes Filho e Luiz Antônio de Souza, com área construída de 363,95m², com edifi cação de 
2 pavimentos, sendo 64,12m², desti nados ao subsolo e 299,83m² desti nados ao pavimento térreo. MATRÍCULA 
nº 29.579 do Cartório do 1º Ofí cio de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG. OBS.: Imóvel ocupado. 
A desocupação é por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor 
total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja 
arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS, DEFESA SOCIAL E
DEFESA CIVIL E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO
DE UBERLÂNDIA através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará lic itação
supramencionada - Objeto: prestação de serviços de videomonitoramento e de
segurança eletrônica integrada, incluindo locação, instalação, remanejamento e
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como a disponibilização
dos equipamentos, com a devida atualização tecnológica, sem qualquer custo adicional
para o Contratante, e aquisição de Infraestrutura, destinados ao atendimento dos
diversos equipamentos públicos em atendimento à Secretaria acima citada . A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às
09:00 horas do dia 10/07/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br
Uberlândia, MG, 25 de junho de 2020.MAURICIO PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR
SECRETÁRIO MUN DE PREV ÀS DROGRAS, DEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL,
INTERINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 277/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

Ficam convocadas todas as empresas associadas regu-
lares ao SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARA-
NAÍBA SINDUSCON-TAP, código sindical n.º 
3.509.701.909.991, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 
22.237.580/0001-78, quites com suas obrigações para 
com o sindicato, para Assembléia Geral Ordinária, a se 
realizar no dia 30 de Junho de 2020, em primeira convo-
cação às 9:30hs e, em segunda convocação, às 17:30 
hsatravés do Google Meet (via teleconferência), tendo 
em vista o distanciamento social pelo COVID-19, deven-
do para tal àqueles participantes solicitarem no número 
(34)99971-3154 o link para participação, para a seguinte 
ORDEM DO DIA:

a) Prestação de contas do período de 01 de Janeiro de 
2019 à 31 de Dezembro de 2019 e apreciação do Pare-
cer do Conselho Fiscal;

Uberlândia, 26 de Junho de 2020.

EFTHYMIOS PANAYOTES EMMANUEL TSATSAKIS
Presidente

SEXTA-FEIRA
26 DE JUNHO DE 2020
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