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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, 
com base territorial em Uberlândia, Abadia dos Dourados, Araguari, Arapo-
rã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Irai 
de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópo-
lis, Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, convoca todos os sócios e 
interessados, trabalhadores das empresas distribuidoras de gás liqüefeito 
de petróleo, pertencentes à categoria profissional, para Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 04 (quatro) de agosto de 2.020, 
terça-feira, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira 
convocação, na sede do Sindicato, à Av: Fernando Vilela, nº 1.449, bairro 
Martins, Uberlândia/MG., para tratar da seguinte ordem do dia: a) -–Leitura 
do Edital de Convocação; b) – Elaboração da pauta de reivindicações 
2020/2021 a ser pleiteada junto ao Sindicato Patronal e às empresas; c) – 
Autorização à Diretoria para formalizar Convenção Coletiva, Acordo e/ou na 
inviabilidade de Convenção ou Acordo, poderes para ajuizar Dissídio Coleti-
vo; d) – Autorização a Diretoria para negociar e formalizar Acordo direto e 
individualmente com as empresas quando for viável; e) – Unificação das 
pautas de reivindicações com outras Entidades Sindicais e Federações da 
categoria; f) - Deliberar sobre contribuições à entidade, observado o dispos-
to nos Artigos 8º, III, IV, VI, 7º, VI, XXVI da Constituição Federal, combinado 
com o disposto nos artigos 545, 513, alínea “e”, e 462, 578, 579 e 582 da 
CLT, tudo com observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também, 
com o disposto no art. 8º da Convenção 95 da OIT; f) – Palavra Franca; g) – 
Encerramento. Não havendo na hora acima indicada número legal para 
instalação da Assembléia em primeira convocação, os trabalhos serão 
iniciados uma hora após, em segunda convocação, no mesmo dia e local, 
com qualquer número de presentes, e, as decisões tomadas prevalecerão 
para todos os efeitos.  Uberlândia, 28 de julho de 2020. CÉLIO MOREIRA 
DA SILVA – Presidente.
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O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, 
com base territorial em Uberlândia, Abadia dos Dourados, Araguari, Arapo-
rã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Irai 
de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópo-
lis, Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, convoca todos os sócios e 
interessados, Motoristas, Operadores de Máquinas e Ajudantes de Motoris-
tas, trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Uberlândia, para 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 04 (quatro) de agosto 
de 2.020, terça-feira, às 18:00 (dezoito) horas, em primeira convocação, na 
sede do Sindicato, à Av: Fernando Vilela, nº 1.449, bairro Martins, Uberlân-
dia/MG., para tratar da seguinte ordem do dia: a) – Leitura do Edital de 
Convocação; b) – Elaboração da pauta de reivindicações a ser pleiteada 
junto aos Sindicatos Patronais; c) – Autorização à Diretoria para formalizar 
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 e na inviabilidade, poderes para 
ajuizar Dissídio Coletivo; d) – Autorização a Diretoria para negociar e forma-
lizar Acordo direto e individualmente com as empresas quando for viável, 
inclusive com Uberlândia Refrescos Ltda., Refrigerantes do Triângulo Ltda., 
etc.; e) – Deliberar sobre contribuições à entidade, observado o disposto nos 
Artigos 8º, III, IV, VI, 7º, VI, XXVI da Constituição Federal, combinado com o 
disposto nos artigos 545, 513, alínea “e”, e 462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo 
com observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também, com o dispos-
to no art. 8º da Convenção 95 da OIT; f) – Palavra Franca; g) – Encerramen-
to. Não havendo na hora acima indicada número legal para instalação da 
Assembléia em primeira convocação, os trabalhos serão iniciados uma hora 
após, em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número 
de presentes, e, as decisões tomadas prevalecerão para todos os efeitos.  
Uberlândia, 28 de julho de 2020. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente
autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito,
nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Em virtude da pandemia a participação nos leilões será somente de maneira
on-line através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Localização do imóvel: Uberlândia-MG. Br. Tubalina-Colônia.
Rua Real Grandeza, nº 90. Ed. Real Grandeza. Apto. 102 no 1º pav. e vaga de garagem nº 12. APARTAMENTO. Área priv. 53,731m²
(apto.) e 12,00m² (vaga). Matr. 119.017 do 2º RI Local. Obs.: Ocupado (AF). 1º Leilão: 11/08/2020, às 11:00 hs. Lance mínimo:
R$ 207.199,56; 2º Leilão: 13/08/2020, às 11:00 hs. Lance mínimo: R$ 167.697,96. Condição de pagamento: à vista, mais
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro,
com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para
no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.

Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.megaleiloes.com.br.
Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.

Objeto:  Locação de veículos.O Pregoeiro, atendendo ao solicitado no Ofício nº
548/2020/DIP/SMMASU, inserido ao processo, DECIDE SUSPENDER, sine die, a
referida Lic itação.Deve-se dar amplo conhec imento 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,
27 de julho de 2020.Daniel de Almeida.Pregoeiro

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO

 DE PREÇOS Nº 368/2020

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 418/2020
Objeto:  Aquisição de veículo (caminhão 0 KM).O Pregoeiro, em caráter excepcional
e tendo em vista o pedido de esclarecimento ao Edital Pregão Eletrônico nº 418/
2020 e, considerando a necessidade de analisar os questionamentos aventados
(Ofício 895/2020/AF/SMADD), 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, 28 de julho de
2020.Daniel de Almeida.Pregoeiro
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