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Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária Laysse Hallane Silva Oliveira (CTPS 
002694292 /série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por mais de 
30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da presente 
data, 19/10/2020, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica a 
funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao 
Atendimento RH da Callink, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no 
prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à 
empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão 
Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a funcionária comunicada 
que o acerto rescisório/homologação será às 00:00 horas, do dia 00/00/2020, no dia 27/10/2020 
às 15/00 no seguinte endereço: Atendimento RH Callink, Rua Niterói, nº 1771. 

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, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 33/2020. Será realizado no dia 05 de Novembro de 2020 às 9:00 
hs o Processo Licitatório de n° 167/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico 
de n° 33/2020, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de 
eletrodomésticos, mobiliário, equipamentos de informática, aparelho celular e 
persianas para atender a Farmácia de Todos do município de Coromandel-MG, 
recursos do Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência 
Farmacêutica no SUS (QUALIFUR-SUS), Portaria GM/MS n° 3586, de 19 de 
Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
34/2020. Será realizado no dia 05 de Novembro de 2020 às 14:00 hs o Processo 
Licitatório de n° 168/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 34/2020, do Tipo 
Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de eletrodomésticos, equipamentos de 
informática, bicicletas, ar condicionado, equipamentos médico hospitalares e material 
odontológico para atender o Setor de Controle e Avaliação, as Unidades Básicas de Saúde, 
a Unidade de Atenção Especializada e o Centro Odontológico da Secretaria Municipal 
de Saúde da prefeitura de Coromandel-MG, recursos SES/MG n° 5978 de 23/11/2017, 
Emendas Parlamentares de ns° 12157.307000/1170-01,12157.307000/1170-12, 
12157.307000/1170-10,1257307000/1180-02, 12157.30700/1160-01 e Convênio 
1491001233/2019-SEGOV/AGE. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.
br, no site www.coromandel.mg.gov.br, e www.licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-
1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-
MG, 19 de outubro de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA 
DE PREÇO 13/2020. Será realizado no dia 06 de Novembro de 2020 às 9:00 hs o 
Processo Licitatório de n° 166/2020, na Modalidade de Tomada de Preços de n° 
13/2020, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em engenharia para a prestação de serviços de reforma da escola 
municipal Antônio Matias Pereira, no Bairro Brasil Novo. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e pelo 
telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes 
n° 170. Coromandel-MG, 19 de Outubro de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- 
Presidente da CPL.
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