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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE PRORROGAÇÃO DE  
LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 45/2020 - SRP. A Prefeitura Municipal de Coro-
mandel-MG, torna público a prorrogação do Processo Licitatório de n° 077/2020, na 
Modalidade de Pregão Presencial de n° 045/2020-SRP, cujo objeto é a contratação 
de empresa para a prestação de serviços de conserto de pneus, socorro para  
borracharia e vulcanização autoclave, para atender a frota de veículos e máquinas 
pesadas da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, para o dia 16 de Julho de 2020 
às 14:00 horas. Motivo: Licitação Deserta. Editais e inf. no e-mail licitacao@coroman-
del.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 25 de 
Junho de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA
AV. DR. JAIME RIBEIRO DA LUZ, 1882 – SANTA MÔNICA  3216 - 1150

CNPJ: 22.237.614/0001-24
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Extraordinária

Uberlândia, 02 de julho de 2.020

O Sindicato dos Feirantes de Uberlândia, através do seu Presidente Anibal de Paula Silveira. Convoca 
todos os feirantes para uma Assembleia Extraordinária no dia 13 de julho de 2020 na Sede do Sindicato 
dos Feirantes, sito a Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, N°1882, Bairro Santa Mônica. As 14:00hs em primeira 
convocação com 50% dos associados presente, as 14h:30min em segunda convocação com 20% dos 
associados presente, ou as 15:00hs em terceira convocação com qualquer número de associados 
presente. Assembleia obedecendo recomendações dos órgão competentes de enfrentamento ao 
Covid-19 (uso de máscara, uso de álcool gel, distanciamento de 02 metros entre
as cadeiras) Assunto em pauta:
 - Ratificação da eleição e correção edital convocação eleição 2.019/2021.
 - Prestação de Conta de novembro de 2019 até abril de 2020
 - Alteração Estatuto Social
 - Assuntos gerais.

Atenciosamente,
Anibal de Paula Silveira

Presidente do Sindicato dos Feirantes de Uberlândia

DECISÃO DE SUSPENSÃO
Pregão Eletrônico nº 027/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos (máquina unitalizadora de medicamentos, 
aparelho de anestesia e outros). O Pregoeiro, em caráter excepcional e tendo em 
vista aos pedidos de esclarecimentos ao Edital Pregão Eletrônico nº 027/2020 e, 
considerando a necessidade de analisar os questionamentos aventados, DECIDE 
SUSPENDER, sine die, a referida 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, 01 de julho de 2020. Daniel de Almeida - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 390/2020
COVID (Lei Federal nº. 13.979/2020) 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO GLOBAL”

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO 
E HABITAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação 
supramencionada - Objeto: Fornecimento de cestas de gêneros alimentícios (arroz, sal, 
feijão e outros) com vistas à prevenção do Covid 19, em atendimento à Secretaria acima 
citada. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até 
as 09:00 horas do dia 14/07/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Uberlândia, 02 de julho de 2020. IRACEMA BARBOSA MARQUES. Secretária Municipal 
de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
03 DE JULHO DE 2020

BRINDANDO A EXPORTAÇÃO
A Vinícola Salton registrou um 
crescimento de 30% nas exporta-
ções de seus vinhos e espuman-
tes, entre janeiro e maio de 2020, 
em relação ao mesmo período 
em 2019. Ao todo foram enviadas 
300 mil garrafas para 10 países 
nestes primeiros meses de 2020. 
Com os novos contratos fechados, 
principalmente com EUA, China e 
Colômbia, a expectativa é manter 
o crescimento e encerrar o ano 
com aproximadamente 1 milhão 
de garrafas embarcadas.

INCENTIVO
O Pão de Açúcar está lançando o 

projeto “Incentive uma Microcer-
vejaria”. O objetivo é apoiar os pe-
quenos produtores brasileiros da 
bebida, que estão inseridos dentro 
de um dos setores mais afetados 
pela pandemia da Covid-19. 

PRIMEIRO APP 
Acaba de ser lançado o Rainbow, 
plataforma construída para conec-
tar prestadores de serviço e usu-
ários principalmente da comuni-
dade formada por lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais 
e pessoas intersex.

OFENSIVO 
O dono da rede de lojas Havan, 

RADAR DIÁRIOTania Malamud
Jornalista

Luciano Hang, terá que pagar 
uma indenização de R$ 300 
mil à OAB por danos morais 
coletivos devido a um post feito 
nas redes sociais e considerado 
ofensivo.

MEMÓRIA ALGAR
O grupo Algar desenvolveu um 
acervo digital, o Memória Algar, 
para comemorar os seus 90 
anos de história. 

TAEQ LANÇA
A Taeq está lançando barrinhas 

e pastas de amendoim.

NOVOS CONSUMIDORES
No e-commerce alimentar do 
Extra, a quantidade de consu-
midores que faz parte do grupo 
de risco, os acima dos 60 anos, 
quintuplicou em menos de três 
meses por causa da pandemia.

BENEFÍCIO
O auxílio emergencial benefi-
ciou até o momento 4,2 milhões 
de microempreendedores indivi-
duais (MEI).
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