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ACESSO
ÀS NOTÍCIAS

DE QUALQUER

DISPOSITIVO

GEOCICLO BIOTECNOLOGIA S/A, sociedade anônima devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
02.583.021/0001-02 com sede Av. Cleanto Vieira Gonçalves nº 222,  sala 2, Bairro Roosevelt, CEP 
38401-721, na cidade de Uberlândia-MG com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o NIRE 3130002483-1, comunica à praça e ao mercado 
em geral para os diversos fins, que foram extraviados os livros de Registro de Ações nº de ordem 03 
registrado junto a JUCEMG sob o nº 99383546 em 26/11/2013 e o Livro de Transferência de Ações nº 
de ordem 03 registrado na JUCEMG sob o nº 99653498 em 05/09/2018.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SOBRE
 INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela
Portaria nº 47.056, publicada no Diário Oficial do Município em 14 de agosto de
2019, no uso de suas atribuições, INTIMA a servidora pública municipal Dayse
Naves Rodrigues, matrícula nº 28.374-6, pelo presente edital, por se encontrar em
local incerto e não sabido, com flagrantes indícios de ocultação para esquivar-se
do recebimento de mandados, notificações, int imações e citações, após diversas
tentativas, não sendo encontrado no endereço residencial e domiciliar registrado
em seus assentamentos funcionais, dos termos da DECISÃO proferida em 24 de
junho de 2020, publicada no DOM, edição nº 5924, de 05 de agosto de 2020, a qual
determinou a aplicação da penalidade de DEMISSÃO, nos termos do  art. 180,III
c /c  187 da Lei Complementar nº  40/1992, para apresentação de pedido de
reconsideração ou recurso no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da ciência
do presente mandado, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se do seu término
(art. 155 c/c art. 237 da LC nº 40/1992). Ressalta-se que não havendo interposição
de recurso ou a apresentação de pedido de reconsideração, implicará no trânsito
em julgado administrat ivo da decisão proferida.Torna sem efeito a publicação do
Edital de Notificação sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar da
edição de 18 de agosto de 2020 deste jornal, pág. 9.Uberlândia, 18 de agosto de
2020.Ana Cláudia Alvarenga Melo Baron

 SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Farão realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de
empresa para executar obra de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora
Irene Monteiro Jorge, situada à Rua Canoas, nº. 113, bairro: Morumbi, em Uberlândia/MG. Os
documentos que integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da
Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço eletrônico https://goo.gl/ho2JED, acesso
online: https://bit.ly/3ev5vB1. A Sessão Pública para entrega dos Envelopes das propostas
e documentação será no dia: 14/09/2020, às 13:00 horas, na Diretoria de Compras. Uberlândia/
MG, 18 de agosto de 2020.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal de
Educação.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.Secretário Municipal de Obras
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