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e promover melhorias em 400 
mil até 2024. Esse programa 
será realizado por meio de ed-
itais, em parceria com os gov-
ernos locais, para famílias com 
renda de até R$ 5 mil mensais 
que vivam em núcleos urbanos 
informais.

Até então, as prefeituras 
realizavam programas próprios 
de acordo com o Estatuto das 
Cidades, de 2000, e o Reurb, 
de 2017. “O que não havia era 
uma política de apoio do gover-
no federal. Vamos disponibilizar 
os recursos e auxílio técnico, 

levando em consideração o 
que deu errado em uma série 
de programas por todo o país”, 
explicou o ministro.

Em relação à melhoria dos 
imóveis, o programa prevê 
reforma e ampliação do imóvel, 
como construção de telhado, 
quarto extra, banheiro, insta-
lações elétricas ou hidráulicas, 
colocação de piso e acabamen-
tos em geral. Também poderão 
ser instalados equipamentos de 
aquecimento solar ou eficiência 
energética. Serão atendidos 
proprietários de imóveis es-
colhidos para regularização 
fundiária, com renda mensal de 
até R$ 2 mil.

 � NOVOS GRUPOS

O conceito de faixas de 
renda do Minha Casa Minha 
Vida foi alterado para grupos 
no Casa Verde e Amarela. São 
eles: Grupo 1, famílias com 
renda de até R$ 2 mil; Grupo 2, 
famílias com renda entre R$ 2 
e R$ 4 mil; e Grupo 3, famílias 
com renda entre R$ 4 mil e R$ 
7 mil.

De acordo com cada grupo, 
há subsídios e programas dif-
erentes que serão oferecidos 
aos cidadãos. As diferenças 
deverão ser especificadas em 
regulamentação do Ministério 
do Desenvolvimento Regional.

ALGAR FARMING S/A
CNPJ: 19.929.074/0001-35 - NIRE: 313.000.330-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020
01. Local, Data e Horário: Sede social da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, à rua Lapa do 
Lobo, n.º 800, sala 03, bairro Granja Marileusa, CEP nº. 38.406-644, no dia 29 de abril de 2020, às 14:00 (quatorze) ho-
ras. 02. Publicações Legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referen-
tes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 17/04/2020 à página 
33, e no Jornal Diário de Uberlândia em 17/04/2020 à página A18. 03. Convocação: Por meio do Diretor Presidente, à 
acionista. 04. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social. 05. Mesa: Presidente da Mesa, Marlos 
Ferreira Alves. Secretário “ad hoc”, Rogério Teixeira de Melo. 06. Ordem do Dia: I - Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; II - Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de 
dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e III - Deliberar sobre a eleição dos membros 
que irão compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2023. 07. Deliberações: Pela acionista 
presente, foram tomadas as seguintes deliberações: i.) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua 
publicação com a omissão das assinaturas da Acionista presente, na forma do Artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76. 
ii.) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2019, com parecer favorável dos Auditores Externos Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. iii.) 
Aprovar o lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 685.675,85 
(seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), a saber: a) R$ 34.283,79 
(trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do 
lucro líquido, para a constituição de reserva legal; b) R$ 227.987,22 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e 
sete reais e vinte e dois centavos), a título de dividendos, sendo que deste valor, R$ 162.848,01 (cento e sessenta e dois 
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e um centavo) como dividendo obrigatório e R$ 65.139,21 (sessenta ecinco mil, 
cento e trinta e nove reais e vinte e um centavos) como dividendo adicional; e c) R$ 423.404,84 (quatrocentos e vinte 
e três mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para reserva de lucro. O pagamento dos dividendos 
descritos neste item poderão ser pagos até o dia 31/12/2020. iv.) Aprovada a eleição da Diretoria da Sociedade, pelo 
próximo triênio, tendo sido eleitos: Diretor Presidente - Marlos Ferreira Alves, brasileiro, casado, Engenheiro Agrô-
nomo, portador da Cédula de Identidade n.º MG-7.595.482 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 049.163.976-73; 
Gerente Jurídico, de Compliance e Meio Ambiente - Rogério Teixeira de Melo, brasileiro, solteiro em união estável, 
advogado, portador da cédula de identidade n.º 3.534.383 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o n.º 042.793.856-29; 
Gerente de Planejamento e Finanças - Maximir Dias de França, brasileiro, casado, contabilista, regularmente inscrito 
no CRC-MT sob n.º MT-006.930/O-9, portador da cédula de identidade n.º 548.845 SSP/MS e inscrito no CPF/MF sob 
o n.º 489.916.941-87, todos com endereço comercial à rua Lapa do Lobo, n.º 800, sala 03, bairro Granja Marileusa, 
CEP nº. 38.406-644, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, os quais serão remunerados por suas funções, 
no montante global anual de R$ 1.984.811,24 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e onze reais 
e vinte e quatro centavos). Conforme termos de posse acostados ao presente instrumento, os diretores eleitos nesta 
oportunidade declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei 
especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade. Em virtude da presente deliberação a Diretoria da Sociedade passará a 
ter a seguinte composição: Diretor Presidente – Marlos Ferreira Alves; Gerente Jurídico, de Compliance e Meio 
Ambiente - Rogério Teixeira de Melo; e, Gerente de Planejamento e Finanças - Maximir Dias de França. O prazo 
de mandato da Diretoria da Sociedade vigorará até 30/04/2023. 08. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro 
de registro de atas, o Presidente da Mesa Sr. Marlos Ferreira Alves, o Secretário “ad hoc” Sr. Rogério Teixeira de Melo 
e a acionista ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – Gustavo Uramoto Matsumoto e Fernanda 
Aparecida Santos. Assinampor meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta 
Comercial, o Sr. Rogério Teixeira de Melo, na qualidade de Secretário “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel 
da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade de 
advogada. Uberlândia, 29 de abril de 2020. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7889853 em 25/06/2020 e protocolo 
203086163 - 24/06/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

- Comarca de Uberlândia -
Secretaria da Quinta Vara Cível

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG - QUINTA VARA CÍVEL - EDITAL DE LEILÃO que será realizado 
na modalidade eletrônica, pelo site www.leiloesuberlandia.com.br, no qual os interessados deverão se 
habilitar, com antecedência, para efetuar lances “online” para alienação e arrematação do bem(ns) 
penhorado(s) nos autos nº 5003067-20.2016.8.13.0702; Exequente: NOVA PORTIFÓLIO PARTICI-
PAÇÕES S.A; Executado: TC LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA. O LEILÃO será realizado em única 
etapa, com duração de 60 (sessenta) minutos, no dia 03/09/2020, às 13h00min e encerramento às 
14h00min por valor não inferior a 50% da última avaliação atualizada. IMÓVEIS:  Lote nº 01 medindo 
vinte (20,00) metros + quinze metros e setenta e um (15,71) centímetros confrontando pela frente 
para a Avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, cinquenta (50,00) metros pelo lado esquerdo 
confrontando para a Avenida Siquieroli, sessenta (60,00) metros pelo lado direito confrontando com o 
lote nº 02, com área de 1.778,54 m², havidos da matrícula nº 86.609 do Cartório do 2º Ofício de 
Registro de Imóveis de Uberlândia-MG; Lote nº 02 medindo trinta (30,00) metros de frente e aos 
fundos, por sessenta (60,00) metros de extensão dos lados, com área de 1.800,00 m², confrontando 
pela frente para a Avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, pelo lado direito confrontando com 
o lote nº. 01, pelo lado esquerdo confrontando com o lote nº 03, e pelos fundos com o lote nº 12, 
havidos da matrícula nº. 87.610 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia-MG; 
Lote nº. 12 medindo trinta (30,00) metros de frente e aos fundos, por sessenta (60,00) metros de 
extensão dos lados, com área de 1.800,00 m², confrontando pela frente para a Avenida dos Siquieroli, 
pelo lado direito confrontando com o lote nº. 11, pelo lado esquerdo confrontando com os lotes nº.s 01 
e 02, e pelos fundos com o lote nº. 05, havidos da matrícula nº 82.931 do Cartório do 2º Ofício de 
Registro de Imóveis de Uberlândia-MG. Excelente área comercial, constituída pelos lotes retro 
qualificados, toda cercada em alambrado, possuindo algumas benfeitorias edificadas, topografia 
plana, de esquina, possuindo excelente viabilidade, localizada na principal avenida comercial do 
bairro, que tem alto fluxo de movimentação por ser uma avenida de ligação do distrito industrial da 
cidade para as rodovias BR – 050, BR – 365 e Anel Rodoviário Oeste. TOTAL DA AVALIAÇÃO 
JUDICIAL: R$ 2.420.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte reais) conforme auto de penhora e 
avaliação Id. 67869586. DEPOSITÁRIA FIEL: Banco BVA S/A, com inscrição de CNPJ sob o nº 
32.254.138/0001-03. OBSERVAÇÕES: O interessado em adquirir o bem penhorado poderá apresen-
tar, até o início do leilão, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação, atualiza-
do pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Fica(m) o(s) Executa-
do(s) acima identificado(s), devidamente INTIMADO(S) da presente designação, com a publicação 
deste edital, caso não seja(m) encontrada(s) para intimação pessoal. Assim, expediu-se e publicou-se 
o presente Edital na forma da lei. Uberlândia, 07 de julho de 2020. Eu (Leila Gonçalves da Silva) 
Oficiala  de Apoio Judicial, que subscrevi. Dr. Luís Eusébio Camuci, Juiz de Direito, o assina. 
Advogado da parte Autora: Dr. Bruno de Alexandre Gutierres (OAB/SP 237.773); Advogado da parte 
Ré: Elza Maria Alves Canuto (OAB/MG 40.101)

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA MEDICINA – UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI’S 
– UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas em participar do 

Pregão Eletrônico nº 017/2020 (ID 2251), a ser realizado para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PROCESSADORA DE 
FILMES RADIOGRAFICOS. Para informações e condições de participação 
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF: 71.208.516/0001-74 - NIRE: 313.000.117-98
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020

1. Data, horário e local: No dia 29 de abril de 2020, às 16:00 (dezes-seis horas), na sede social da Algar Telecom S/A 
(“Companhia”), lo-calizada na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, CEP: 38400-668, na Cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais. 2. Convoca-ção: Dispensada a convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia, em vista 
da presença da totalidade dos membros do Con-selho de Administração. 3. Presença: Presente a totalidade dos mem-bros 
que compõe o Conselho de Administração da Companhia, quais sejam, os Srs. Luiz Alexandre Garcia (Presidente), Eliane 
Garcia Mel-gaço (Vice-Presidente), Luiz Alberto Garcia, Divino Sebastião de Souza, Luiz Eduardo Falco Pires Correa e 
Thilo Helmut Georg Man-nhardt. 4. Mesa: Presidente, Luiz Alexandre Garcia; Secretária, Fer-nanda Aparecida Santos. 5. 
Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor a Diretoria da Sociedade, com mandato para o 
próximo triênio, a encerrar em 30 de abril de 2023. 6. Delibe-rações: Dando início aos trabalhos, o Presidente informou 
que a pre-sente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros presentes. Em seguida, os 
membros do Conselho de Ad-ministração examinaram e discutiram a matéria constante da ordem do dia e aprovaram, 
por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressal-vas, a eleição dos membros da Diretoria da Sociedade pelo próximo 
triênio, tendo sido eleitos: (a) Diretor Presidente - Jean Carlos Bor-ges, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade R.G. nº M- 3.822.734 – SSP/MG e inscrito no CPF/MG n.º 665.591.546-53; (b) Diretor Vice-Presidente de 
Negócios e Diretor de Negócios Atacado - Osvaldo César Carrijo, brasileiro, casado, em-presário, portador da Cédula 
de Identidade nº RG 651.373 – PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.672.306-04; (c) Diretor Vice-Presidente de 
Finanças, Relações com Investidores e Jurídico - Tulio Toledo Abi Saber, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador 
da Cédula de Identidade nº RG MG7224307 – PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.277.386-25; (d) Diretora 
Executiva Operacional (Talentos Humanos) – Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira, brasileira, casada, economista, 
portadora da Cédula de Identidade nº RG MG 4718592 – SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o º 691.647.036-49; (e) Diretor 
Executivo Operacional (Tecnologia) – Luis Antônio Andrade Lima, brasileiro, casado, engenheiro, porta-dor da Cédula 
de Identidade R.G. nº 8.994.955 e inscrito no CPF/MF n.º 019.946.508-85; e (f) Diretor Executivo Operacional (Estratégia 
e Regulatório) – Renato Paschoareli, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.160.231-
9 SSP/SP e ins-crito no CPF/MF nº 145.821.828-79, todos com endereço comercial à rua José Alves Garcia, 415, Bairro 
Brasil, CEP 38.400-668, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Conforme termos de posse acostados ao presente 
instrumento, os administradores eleitos nesta oportunidade declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da Sociedade por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime fa-limentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, con-tra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consu-mo, a fé pública ou a propriedade. Em virtude da presente deliberação, 
a Diretoria da Sociedade passará a ter a seguinte composição: (a) Dire-tor Presidente - Jean Carlos Borges; (b) Diretor 
Vice- Presidente de Negócios e Diretor de Negócios Atacado - Osvaldo César Carrijo; (c) Diretor Vice- Presidente de 
Finanças, Relações com Investidores e Jurídico - Tulio Toledo Abi Saber; (d) DiretoraExecutiva Operacio-nal (Talentos 
Humanos) – Ana Paula Rodrigues Marques de Oli-veira; (e) Diretor Executivo Operacional (Tecnologia) – Luis Antô-
nio Andrade Lima e (f) Diretor Executivo Operacional (Estratégia e Regulatório) – Renato Paschoareli, com mandato 
até 30 de abril de 2023. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, a reunião 
foi encerrada e foi assinada a via do livro pelo Presidente da Mesa, Luiz Alexandre Garcia, pela se-cretária “ad hoc” Sra. 
Fernanda Aparecida Santos, e pelos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia: Luiz Ale-xandre 
Garcia, Eliane Garcia Melgaço, Luiz Alberto Garcia, Divino Sebastião de Souza, Luiz Eduardo Falco Pires Correa e Thilo 
Helmut Georg Mannhardt. Assinam por meio de certificado digital a via ele-trônica desta ata destinada ao registro na Junta 
Comercial, a Sra. Fer-nanda Aparecida Santos, na qualidade de secretária “ad hoc”, certifi-cando que a mesma é cópia 
fiel da ata transcrita em livro próprio, e o Dr. Luciano Roberto Pereira, OAB/MG 114.668, na qualidade de ad-vogado. 
Uberlândia/MG, 29 de abril de 2020. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7855304 em 29/05/2020 e protocolo 202342387 
- 28/05/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 10 de setembro de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 22 de setembro de 2020, às 14h30min *. *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a  
todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos 
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, 
nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 25/05/2014, cujo Fiduciante é ISABEL MEDEIROS MENDES, CPF/MF  
nº 039.991.916-35, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 182.049,30 (Cento e Oitenta e Dois Mil 
Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Casa nº86, com área privativa 
principal de 46,7200m², área privativa total de 100,8000m², área real total de 143,8573m², área de terreno exclusivo 100,8000m², área de terreno 
total  - 201,3974m², do Condomínio Terra Nova Uberlândia I, localizado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, no Loteamento Condomínio Terra Nova 
Uberlândia 1, 2 e 3, antiga Fazenda São José, Uberlândia/MG”, melhor descrito na matrícula nº 159.555 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Uberlândia/MG. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 97.873,45 
(Noventa e Sete Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.
com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais 
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5507_04 Sc).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 10 de setembro de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 22 de setembro de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos 
quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos 
do instrumento particular com força de escritura pública de 28/06/2013, cujo Fiduciante é WEVERTON JOSÉ TERRA, CPF/MF nº 986.732.206-10, em 
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 196.583,62 (Cento e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Oitenta e 
Três Reais e Sessenta e Dois Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Casa 675, possuindo a unidade área 
privativa principal de 58,6400m², área privativa acessória de 36,2400m², área privativa principal total de 94,8800m², área de uso comum  de 49,1405m², 
área real total de 144,0205m², no Loteamento Condomínio Terra Nova 1, 2 e 3, antiga Fazenda São José, do Condomínio Terra Nova Uberlândia I, 
localizado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, Uberlândia/MG, melhor descrito na matrícula nº 159.798 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Uberlândia/MG. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 128.773,06 
(Cento e Vinte Oito Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Seis Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá 
no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5507_14 Sc).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará lic itação supramencionada - Objeto: Serviços Laboratoriais para a
Realização de Exames de Análises Clínicas - PESQUISA DE SARS-COV-2 POR
RT-PCR (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
11/09/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 24 de
agosto de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 518/2020
COVID (LEI FEDERAL Nº. 13.979/2020)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUARTA-FEIRA
26 DE AGOSTO DE 2020
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