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O ISO Olhos - Instituto de Saúde Ocular Ltda, torna público, conforme dispõe Resolução CNE nº 3 de 
22/06/2016, Lei 6.932 de 07/07/1981, Resolução Plenária 001/2009-CEREM-MG e as seguintes Resolu-
ções da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC: 04/2007, 04/2011, 02/2015, 01/2017 e 
as Notas Técnicas da CNRM Nº 35/2017 e 7/2019/CGRS/DDES/SESU/SESU que estarão abertas as ins-
crições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas nos Programas de Residência Médica 
oferecidos, Programas estes credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC.

UNIDADES E VAGAS DOS PROGRAMAS COM ENTRADA DIRETA:

Inscrições: 06/10/2020 a 20/10/2020, pelo site www.aremg.org.br Menu “Processo Seletivo”.
Taxa de Inscrição por programa: R$180,00 (cento e oitenta reais)
Data da prova: 06/12/2020
Inicio dos Programas: a partir de 01/03/2021.
O manual de instruções para acesso ao sistema e realização da inscrição e acompanhamento das convo-
cações será disponibilizado no site www.aremg.org.br Menu “Processo Seletivo”.

CÓDIGO
01

ÁREAS/ESPECIALIDADE
Oftalmologia

VAGAS
01

DURAÇÃO
3 ANOS

SITUAÇÃO DO PROGRAMA
Credenciado

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 19 de Outubro de 2020, às 08h50min *. 2º LEILÃO: 26 de Outubro de 2020, às 13h30min *. - (horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One - 
Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, 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 de venda e compra de imóvel, financiamento e alienação fiduciária em garantia,  
nº 074247230010403, datado em 11/03/2015, firmado com os Fiduciantes Daniel Castro Ramos, CI nº M-1.614.912-SSP-MG e CPF n° 306.994.956-87, casado 
com Olimpia Alves Ramos, CI nº MG-2.904.422-SSP-MG e CPF nº 460.438.886-53, residentes e domiciliados em Uberlândia/MG, em PRIMEIRO LEILÃO (data/
horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 245.068,74 (Duzentos e quarenta e cinco mil, sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos - 
atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo Apartamento nº 406, torre 02 do Residencial Spazio Unistar, na Avenida Paraguai, nº 515, 
Bairro Presidente Roosevelt, Uberlândia/MG, com 49,199m² de área privativa coberta, 12,000m² de área de garagem descoberta, correspondente a vaga nº 97, 
11,237m² de área comum coberta, 72,437m² de área total, e área construída é de 60,43m², melhor descrito na matrícula nº 105.183 do 2º Cartório de Oficio de 
Registro de Imóveis de Uberlândia/MG. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 00.01.0102.10.03.0049.0109. 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$ 99.856,55 (Noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos - nos 
termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão se cadastrar no site www.sold.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.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16369 - Dossiê).

Raizen Combustíveis S.A., torna público que obteve do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM, por meio do Processo Administrativo SLA Nº 2286/2020, Licença 
Ambiental Concomitante (LAC1) na fase de Licença de Operação Corretiva, para Base 
de armazenamento e distribuição de lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de 
petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos - Uberlândia/MG, 
válida pelo prazo de 06  anos, condicionada ao atendimento de condicionantes.

SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – COMISSÃO 
NEGOCIAL E INTERESSADOS – O Sindicato do Comércio de Uberlândia, no uso de suas 
atribuições legais, seguindo os preceitos do art. 4º da Lei 14.010/20, pelo seu Presidente em 
exercício, convida todos os interessados e convoca todos os associados, representantes legais das 
empresas, quites com as contribuições sindicais exercícios 2016 à 2017 e com as contribuições 
negociais e confederativas exercícios 2018 À 2020 e ainda no gozo de seus direitos sindicais, para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, de forma virtual pela plataforma “Google Meet”, 
no dia 23(vinte e três) de outubro de 2.020 (dois mil e vinte), às 09h00 (nove horas) em primeira 
convocação e às 09h30 (nove horas e trinta minutos), do mesmo dia, em segunda e última 
convocação, com qualquer número de presentes. A dinâmica para participação observará os 
seguintes preceitos: 1) os representados que desejarem participar da assembleia, bem como exercer 
o direito de voto, deverão ostentar a qualidade de associados, bem como estar quites com as 
contribuições acima referidas, devendo encaminhar, por e-mail, ao jurídico do sindicato com cópia 
para a própria entidade (endereços eletrônicos: ericodt.adv@gmail.com e sindicomercio@sindico-
mercioudi.com.br), documentos que comprovem a condição de representante legal da empresa que 
irá defender no processo negocial (cópia da última alteração contratual/ata de eleição do Conselho de 
Administração/Diretoria e/ou procuração atualizada autenticada com poderes específicos para o ato), 
indicando o representante da empresa (nome completo e CPF), com o respectivo telefone celular com 
acesso ao aplicativo WhatsApp; 2) Os documentos deverão ser encaminhados no formato “pdf” em 
arquivos com, no máximo, 2 Mb (dois)megabytes cada; 3) O prazo para envio dos documentos será 
de 06 (seis) de outubro de 2020 à 09 (nove) de outubro de 2020, não sendo aceito credenciamento 
posterior; 4) O Jurídico do Sindicato responderá, por e-mail, entre os dias 13 (treze) à 16 (dezesseis) 
de outubro se o credenciamento da empresa para a Assembleia foi aprovado; 5) As empresas que 
não concordarem com eventual descredenciamento terão do dia 19 (dezenove) à 21 (vinte e um) de 
outubro para apresentar eventual impugnação ou regularizar sua situação; 6) Após o credenciamento 
de todas as empresas, no dia 22 (vinte e dois) de outubro de 2020, os representantes das empresas, 
devidamente credenciadas, serão comunicadas pelo aplicativo WhatsApp, pelo telefone (34) 
99239-5721, do link de participação da Assembleia pelo aplicativo Google Meet.  Serão tratados os 
seguintes assuntos na Assembleia: a) renovação da Comissão Negocial que irá participar da Conven-
ção Coletiva; b) Apresentação aos presentes da pauta de reivindicações entregue pelo Sindicato dos 
Empregados do Comércio de Uberlândia e Araguari, com discussão de metodologia e estratégias de 
negociação, bem como sobre as pautas que serão apresentadas pelos Sindicatos dos Práticos de 
Farmácia, dos Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos do 
Estado de Minas Gerais, Sindicatos dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia e 
demais entidades laborais; c) Examinar discutir e deliberar sobre a delegação de poderes à Diretoria 
do Sindicato para entabular Negociações Coletivas de Trabalho e Termos Aditivos até 31 de 
dezembro de 2022, autorizando o ajuizamento de Dissídio Coletivo e outras medidas judiciais e 
extrajudiciais necessárias; d) Examinar, discutir e deliberar sobre outorga de poderes à Diretoria, em 
especial ao Presidente do Sindicato para negociar com as Entidades Profissionais os horários de 
funcionamento do comércio nas datas especiais para o período de 1º de dezembro de 2020 a 31 de 
dezembro de 2022; e) Deliberar sobre contribuições devidas ao Sindicato; f) homologação de atos da 
diretoria. – IMPORTANTE: Por se tratar de assembleia virtual, a mesma será gravada e a ata da 
mesma somente será assinada pelo Presidente do Sindicato. Uberlândia, 1 de outubro de 2020. 
Robson Batista. Presidente do Sindicato.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 575/2020
OBJETO: Aquisição de medicamentos.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que
devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta a
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00
horas do dia 27/10/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa
ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de
Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será
republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº
8.666/1993.Uberlândia, 02 de outubro de 2020.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 581/2020
OBJETO: Aquisição de substrato cromogenico.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar
possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na elaboração da
proposta a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até
às 09:00 horas do dia 28/10/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informa ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura
Municipal de Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br,
que será republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei
Federal nº 8.666/1993.Uberlândia, 02 de outubro de 2020.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 605/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES através da DIRETORIA
DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: contratação de clínica
médica para prestação de serviços de avaliação e reavaliação médica para a concessão
de passe livre às pessoas portadoras de deficiência no Sistema Integrado de Transportes
- SIT do município de Uberlândia, conforme prescreve o Decreto Municipal nº 9.888/
2005, em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 27/10/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, MG, 02 de outubro de 2020.
DIVONEI GONÇALVES DOS SANTOS.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES

AG7 LOGISTICA LTDA
EDITAL

A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, atendendo ao disposto no parágrafo 1º 
do art. 1° do Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 1903, torna público a matrícula 
do administrador, a declaração, o regulamento interno e a tarifa de armazém geral, de 
AG7 LOGÍSTICA LTDA, NIRE 3121166310-2, com sede na Rua Will Cargill, 635 Distrito 
Industrial, Uberlândia/MG, deferidos sob o n° 1190 em 04/09/2020. Belo Horizonte, 04 de 
setembro de 2020. Sauro Henrique de Almeida, Vice Presidente.

DECLARAÇÃO 
UNIDADE ARMAZENADORA

A empresa AG7 LOGISTICA LTDA, declara sob as penas da lei, que a unidade armaze-
nadora com sede à Rua Will Cargill, 635 - Bairro Distrito Industrial, CEP 38.402-350, na 
cidade de Uberlândia - MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.891.261/0001-96, devidamente 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº. 31211663102, com 
um capital no valor de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), tem como objetivo a prestação 
de serviço de armazenagem frigorificada e ou seca, com uma capacidade de 8.000 (oito 
mil) toneladas, sendo 1.264 toneladas carga refrigerada e 6.776 de carga seca., contando 
com a comodidade e segurança na parte de resfriados na câmera fria com paredes e tetos 
em isopainéis e piso com isolamento térmico. Docas para movimentação de carga e des-
carga. Iluminação em Led e na parte de Secos com Fechamentos laterais em paredes de 
alvenaria e telha de zinco, cobertura telhas de zinco térmico e piso em concreto armado. 
A natureza das mercadorias que receberá em depósito são Produtos secos e refrigerados, 
alimentícios, bebidas, produto de higiene pessoal e limpeza. Sobre as Tarifas 
são cobradas em periodicidade mensal por toneladas das seguintes formas:

Produtos    Refrigerado  Secos 
Armazenagem  R$ 45,00   R$ 35,00
Carga   R$ 10,00  R$ 10,00
Descarga   R$ 10,00  R$ 10,00

AG7 LOGISTICA LTDA
Rua Will Cargill, 635 - Bairro Distrito Industrial, CEP 38.402-350, Uberlândia - MG  CNPJ 
sob o nº. 36.891.261/0001-96
Regulamento Interno
Horário de Funcionamento:  Segunda a Sexta - 07:00 às :24:00 Hs
   Sábado- 07:00 às 18:00 Hs

Capítulo 1 – Do Recebimento de Mercadorias
Artigo 1º - Serão recebidas em depósito, mercadorias nacionais ou estrangeiras, em ar-
mazenagens executando serviços conexos: tais como, paletização e outros similares, 
praticando quaisquer atos pertinentes aos seus fins como armazenadora, guardando e 
conservando as aludidas mercadorias.
Parágrafo único: Serviços acessórios serão executados, desde que possíveis, e não con-
trários às disposições legais.
Artigo 2º - A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos:
a- Quando não houver espaço suficiente para armazenamento;
b- Se tratando de mercadoria de fácil deterioração;
c- Se o acondicionamento for precário, impossibilitando a sua conservação;
d- Se a mercadoria vier a prejudicar outras mercadorias já armazenadas, e/ou instalações;
e- Se não vier acompanhada da documentação fiscal exigida pela legislação e vigor;
Artigo 3º - Cessa a responsabilidade pelas mercadorias depositadas em caso de:
a- Quebra de peso ou avarias por vícios ainda que ocultos, por alterações de qualidade 
proveniente da natureza do acondicionamento dos mesmos ou por decorrência de varia-
ções atmosféricas ou de caso fortuito ou força maior;
b- Insolvência da Companhia Seguradora.
Artigo 4º - Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, seu 
procurador ou preposto dirigida à empresa que emita o documento especial denominado 
Recibo de Depósito, contendo quantidade, especificação, classificação, marca, peso e 
acondicionamento das mercadorias.
Artigo 5º - As indenizações a quem couber de direito, prescreverão depois de seis meses, 
contados da data em que as mercadorias, foram ou deveriam ser entregues, serão calcu-
lados pelo preço das mercadorias em igual estado e/ou reposição a critério da empresa no 
lugar e no dia em que deveriam ser entregues.
Condições Gerais: Os seguros, emissões de Warrants, serão regidos pelas disposições 
de Decreto Federal nº 1.102 de 21 de novembro de 1903; o pessoal auxiliar e suas obriga-
ções, bem como o horário de funcionamento dos armazéns, e também os casos omissos 
serão observados rigorosamente pela legislação trabalhista e demais disposições legais 
vigentes e ainda pelos usos, costumes e praxes comerciais. Este regulamento interno 
será aplicado em todos os armazéns situados no Estado de Minas Gerais já existentes e 
que vierem a ser constituídos, explorados diretamente pela empresa quer sejam de sua 
propriedade ou de terceiros, arrendados, locados, possuídos ou operados sob qualquer 
forma.
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