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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO UBERLANDENSE DE BEISEBOL E SOFTBAL – AUBS.

O Presidente da Associação Uberlandense de Beisebol e Softbal, em atendimento ao disposto 
nos artigos 22 e 24 do Estatuto da Entidade, CONVOCA através do presente edital, TODOS 
os sócios que estejam em pleno gozo de seus direitos, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA, que será realizada em sua sede, sito à Rua das Espatódias, N 450, Chácara 
Panorama, nesta cidade de Uberlândia MG, às 18:00 horas do dia 28 de Agosto de 2020, em 
primeira convocação e não havendo quórum, às 19:00 horas, na mesma data, com a 
quantidade de sócios presentes, para a seguinte ordem do dia:
 – Eleição da Diretoria da Associação;

Uberlândia, 18 de Agosto de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 26/2020 - SRP. Será realizado no  dia 31 de Agosto de 2020 às 9:00 
hs o Processo Licitatório de n° 125/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de 
n° 26/2020-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de leites 
especiais e suplementos alimentares para prevenção, controle e combate às carências 
nutricionais dos usuários do SUS- Sistema Único de Saúde, da Secretaria Municipal 
de Saúde, do município de Coromandel-MG. 

CONVOCAÇÃO PARA A REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA
FUNDAÇÃO UBERLÂNDIA TURISMO E EVENTOS

ELEIÇÃO POSSE DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

A Fundação Uberlândia Turismo e Eventos, inscrita no CNPJ sob o número 03.908.683/0001-78, 
através do Presidente em exercício de seu Conselho Curador, nos termos do artigo 24 inciso primeiro, 
convoca os membros do Conselho Curador para a reunião ordinária para eleição e posse dos novos 
membros indicados ao Conselho Curador e Fiscal e Diretoria Executiva Biênio 2020/2022, bem como 
escolher seu corpo dirigente para o período, nos termos do artigo 15 do Estatuto . Em função da 
decretação do estado de Pandemia e das limitações impostas pelo poder público, a reunião 
realizar-se-á via on-line pelo aplicativo zoom, no dia 25 de agosto de 2020, sendo a primeira chamada 
às 14h, com no mínimo um terço de seus integrantes e não havendo quórum, em segunda convoca-
ção, trinta minutos após, com qualquer número. A assembleia será gravada e o link para a participa-
ção será enviado aos membros por e-mail e/ou pelo aplicativo Whatsapp até 30 min. (trinta minutos) 
antes do início dos trabalhos.

Jair Rosa Pascoal
Presidente em exercício do Conselho Curador

TERÇA-FEIRA
11 DE AGOSTO DE 2020


