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CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THE PALMS 1-HOUSE & CLUB
CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária (AGO- OUT 2.020)

Ilmo(a). Sr(a). Condômino(a),
Na qualidade de síndico do CONDOMINIO “Residencial The Palms House & Club”, venho pela 
presente CONVOCAR a todos Senhores(as) Condôminos(as) a participarem da  ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA 2020,  que será realizada em ambiente virtual, por meio da Platafoma AVCond 
(ferramenta contratada para realização das assembleias de forma virtual), no período compreendido 
entre os dias 29 e 30 de outubro de 2020 (fases de discussão/votação).
Em um primeiro momento, os assuntos, abaixo relacionados, serão discutidos em ambiente virtual na 
Sala de Discussão e servirão de preparativo para a votação. Nesta fase, a participação na sala de 
discussão ainda não tem caráter de votação, mas trata-se de oportunidade dada aos condôminos (as) 
para conhecerem, questionarem, opinarem e sugerirem soluções em cada um dos assuntos de 
interesse. 
A Sala de Discussão funcionará no dia 29 de outubro de 2020 das 19:00 às 22:00 hrs e os assuntos 
a serem discutidos serão:
 1.Aprovação das contas e livros de 01/09/2019 até 30/09/2020; (Anexo: cópia do 
relatório e das contas do síndico e proposta do orçamento vindouro, conforme artigo 11, parágrafo 
segundo da Convenção de Condomínio)
OBS: Os livros físicos estarão disponíveis no dia 28/10/2020 (quarta-feira) das 19:00 às 22:00 hrs no 
salão de festas do condomínio para verificação. No ambiente virtual será disponibilizado um resumo.
 2.Previsão orçamentária de 01/11/2020 até o 31/10/2021;
 3.Aprovação de novo valor de cota referência 11/2020 a 10/2021;
 4.Aprovação de chamada extra para execução de obras de melhoria:
        4.1- Ordem de execução das benfeitorias ainda não realizadas.
 5.Deliberação e destinação de valor remanescente em conta ordinária; 
 6.Eleição de 03 (três) suplentes para compor o Conselho Fiscal pelo período de 11/2020  
 à 07/2021;
Observação: nas salas virtuais serão disponibilizados arquivos relacionados aos assuntos de 
interesse que servem de base para consulta e retirada de dúvidas. Além disto, será disponibilizada, 
também, carta de apresentação do novo jurídico. 
A fase de votação da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ocorrerá na mesma Plataforma AVCond e 
estará disponibilizada no período compreendido das entre 08:00 hrs até as 22:00 hrs do dia 30 de 
outubro de 2020.
Observações importantes: 
 •A participação nas Salas de Discussão e, posterior Votação na Assembleia, em 
ambiente virtual, será feita por meio do acesso à Plataforma AVCond. Para isto, acesse via navegador 
o link app.avcond.com, utilizando os dados de login remetidos em seu e-mail previamente cadastrado.
Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da 
expedição e publicação do presente EDITAL.
Para operação da Plataforma AVCond foi designado, como operador da plataforma, a Sra. Celina, 
funcionária contratada especificamente para este fim;
Cordialmente, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COROMANDEL, RESULTADO DE 
HABILITAÇÃO Pregão Eletrônico 
032/2020 - SRP- Processo: 139/2020. 
Empresas habilitadas: Minas Soluções 
em Imagens EIRELI ME e Distribuidora 
Dom Cabral Ltda ME.  Data 
07/10/2020. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COROMANDEL. AVISO DE 
HOMOLOGAÇÃO. Pregão Eletrônico 
032/2020 - SRP- Processo: 139/2020, 
em favor das Empresas: Minas 
Soluções em Imagens EIRELI ME e 
Distribuidora Dom Cabral Ltda ME. 
Data 07/10/2020. Dione Maria Peres – 
Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Pregão Eletrônico 032/2020 - Processo: 139/2020 - Órgão Gerenciador: Município de 
Coromandel-MG. Vigência: Da assinatura até 30/01/2021 – Objeto: Aquisição de filmes 
para raio-x, fixador e revelador para atender a UPA-Unidade de Pronto Atendimento 
Municipal Dr. Sebastião Machado da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Coromandel-
MG. Empresas: Minas Soluções em Imagens EIRELI ME – CNPJ: 33.791.137/0001-60 – Valor 
registrado: R$ 106.226,88 e Distribuidora Dom Cabral Ltda ME – CNPJ: 25.555.046/0001-
06 - Valor registrado: R$ 7.728,00. Valor total registrado: R$ 113.954,88. A íntegra da ata 
se encontra no site www.coromandel.mg.gov.br. Coromandel, 07 de outubro de 2020.  
Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

OBJETO: Contratação de prestadora de serviço contínuo de engenharia sanitária para
manutenção e conservação, com poda de árvores e arbustos para desobstrução da
iluminação pública, remoção de massa verde e resíduos vegetais, com carga, transporte,
descarga e transbordo até o local indicado pela SMMASU para destinação final dos
resíduos sólidos, com fornecimento de caminhões, equipamentos, maquinários, mão de
obra e outros insumos.O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, 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 Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia 25/
11/2020 às 13:00 horas na Galeria Ido Finotti, situada na Av. Anselmo Alves dos Santos,
600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG. A visita técnica será até 02 (dois) dias antes da
abertura dos envelopes, conforme consta no edital. Informa ainda, que o detalhamento
das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações,
que será republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei
Federal nº 8.666/1993.Uberlândia,  16 de outubro de 2020.JOÃO BATISTA FERREIRA
JÚNIOR.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
CONCORRENCIA PÚBLICA

Nº. 554/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 688/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: (aquisição de veículo automotivo de
passeio 7 passageiros, tipo mini van). A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até as   09:00  horas do dia  11/11/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 19 de outubro de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA MEDICINA / HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO LEÃO 
CARNEIRO, convida as empresas interessadas em participar do 

Pregão Eletrônico SE nº 015/2020 – ID 2415, realizado para a Contratação 
de empresa especializada em LAVANDERIA HOSPITALAR – LOCAÇÃO 
E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL. Para informações e condições de 
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

TERÇA-FEIRA
20 DE OUTUBRO DE 2020
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