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ALGAR MULTIMIDIA S.A
CNPJ MF Nº 04.622.116/0001-13 - NIRE: 313.000.246-36

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2019
Data, horário e local: No dia 16 de julho de 2019, às 14:00 (quatorze horas), na sede social da Sociedade, localizada 
na Rua José Alves Garcia, nº 415, mezanino, bairro Brasil, CEP: 38.400-668, na Cidade de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais. Convocação: Todos os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados para a 
presente reunião. Presença: Luiz Alberto Garcia – Presidente; Luiz Alexandre Garcia - Vice-presidente; Eliane Garcia 
Melgaço – Membro. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia da Diretora Vice-Presidente de Finanças, Rela-
ções com Investidores e Jurídico e (ii) a eleição de novo Diretor. Advogado: Luciano Roberto Pereira, OAB/MG nº. 
114.668 Mesa: Presidente, Luiz Alberto Garcia; Secretária, Fernanda Aparecida Santos. Deliberações: Dando início 
aos trabalhos, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos 
conselheiros presentes. Em seguida, os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram a matéria 
constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) acatar o pedido 
de renúncia apresentado nesta data à Sociedade, pela Sra. Luciene Gonçalves, brasileira, divorciada, contadora, porta-
dora da Cédula de Identidade R.G. nº MG 4.769.064 SSP/MG e inscrita no CPF/MF n.º 677.200.726-34, que até então 
ocupava o cargo de Diretora Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico, conforme termo de 
renúncia acostado ao presente instrumento, sendo que recebeu de todos os presentes, votos de agradecimento pelos 
relevantes serviços prestados à Sociedade; (ii) eleger, neste ato, pelo restante do mandato dos atuais diretores, o Sr. 
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, com endereço comercial na Rua José Alves Garcia, n.º 415, 
mezanino, bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor 
Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico, conforme termo de posse acostado ao presente 
instrumento. O administrador eleito nesta oportunidade declara, sob as penas da lei, que não está impedido 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: (a) Diretor Presidente - Jean Carlos Borges, 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 - Osvaldo César Carrijo, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade nº RG 651.373 – PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.672.306-04; (c) Dire-
tor 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 de Talentos Humanos – Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira, brasileira, casada, 
Diretora de Gente e Relacionamento com Clientes, 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 de Tecnologia – Luis Antônio Andrade Lima, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.994.955 e inscrito no CPF/MF n.º 019.946.508-85; e 
(f) Diretor de Estratégia e Regulatório – Renato Paschoareli, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 16.160.231-9 SSP/SP e inscrito 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, e com 
mandato até 30 de abril de 2020. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifesta-
ção, a reunião foi encerrada e foi assinada a via do livro pelo Presidente da Mesa, Luiz Alberto Garcia, pela secretária 
“ad hoc” Sra. Fernanda Aparecida Santos, e pelos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia: 
Luiz Alberto Garcia, Luiz Alexandre Garcia e Eliane Garcia Melgaço. Assinam por meio de certificado digital a via 
eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Sra. Fernanda Aparecida Santos, na qualidade de 
secretária “ad hoc”, certificando 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 advogado. Uberlândia, 16 de julho de 2019. JUCEMG: Certifico registro 
sob o nº 7773926 em 17/03/2020 e protocolo 195458851 - 04/03/2020.  Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A
CNPJ: 22.166.193/0001-98 - NIRE: 313.000.057-39

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2019
01. Local, data e horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Al-
ves Garcia, n.º 415, Bloco A – Bairro Brasil, CEP 38.400-668, no dia 16 de julho de 2019, às 10:00 (dez) horas. 02. 
Convocação: Todos os acionistas foram regularmente convocados para a presente Assembleia. 03. Presença: Acio-
nistas representando a totalidade do capital social. 04. Mesa: Presidente da Mesa, Jean Carlos Borges. Secretário 
“ad hoc”, Luciano Roberto Pereira. 05. Ordem do dia: I – Rerratificar a ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 28 de junho de 2019 e II – Deliberar sobre o pedido de renúncia ao cargo de diretor e eleger o diretor 
substituto. 06. Deliberações: a) Rerratificar a ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 
2019, registrada na Junta Comercial do estado de Minas Gerais sob o nº. 7532508, protocolo nº. 194627934, por 
meio da qual, por um lapso, constou o cargo de Diretor Comercial de Varejo compondo a diretoria. Contudo, este 
cargo está extinto, portanto, leia-se o caput do art. 9º com a seguinte redação: “Art. 9º - A Diretoria estatutária, 
com mandato de 03 (três) anos, será composta de 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente de 
Negócios, 01 (um) Diretor Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico, 01 (um) Diretor de 
Talentos Humanos, 01 (um) Diretor de Tecnologia e 01 (um) Diretor de Estratégia e Regulatório, os quais deverão 
permanecer nos respectivos cargos até a investidura de seus sucessores, podendo, entretanto, serem destituídos 
a qualquer tempo pela Assembleia Geral”. b) Acatar o pedido de renúncia apresentado nesta data à Sociedade, 
pela Sra. Luciene Gonçalves, brasileira, divorciada, contadora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº MG 
4.769.064 SSP/MG e inscrita no CPF/MF n.º 677.200.726-34, que até então ocupava o cargo de Diretora Vice-
-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico, conforme termo de renúncia acostado ao presente 
instrumento, sendo que recebeu de todos os presentes votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados 
à Sociedade; b) eleger, neste ato, pelo restante do mandato dos atuais diretores, o Sr. 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, com endereço comercial à rua José Alves Garcia, n.º 415, Bloco A, Bairro 
Brasil, CEP: 38.400-668, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Vice-Presidente 
de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico, conforme termo de posse acostado ao presente instrumento. O 
administrador eleito nesta oportunidade declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administra-
ção 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: (a) Diretor Presidente - Jean Carlos Borges, 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 - Osvaldo César Carrijo, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade nº RG 651.373 – PC/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 211.672.306-04; (c) Dire-
tor 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 de Talentos Humanos – Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira, brasileira, 
casada, Diretora de Gente e Relacionamento com Clientes, 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 de Tecnologia – Luis Antônio Andrade 
Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.994.955 e inscrito no CPF/MF 
n.º 019.946.508-85; e (f) Diretor de Estratégia e Regulatório – Renato Paschoareli, brasileiro, engenheiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.160.231-9 SSP/SP e inscrito 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, e com mandato até 30 de abril de 2020. 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam a via do livro desta ata, o Presidente da Mesa Sr. Jean 
Carlos Borges, o Secretário “ad hoc” Sr. Luciano Roberto Pereira e a acionista ALGAR TELECOM S/A – Jean 
Carlos Borges e Ana Paula Rodrigues Marques de Oliveira. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica 
desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. Luciano Roberto Pereira, na qualidade de secretário “ad 
hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/
MG 159.849, na qualidade de advogada. Uberlândia/MG, 16 de julho de 2019. JUCEMG: Certifico registro sob 
o nº 7770643 em 16/03/2020 e protocolo 195456319 - 04/03/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

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 16 DE JULHO DE 2019
Data, Horário E Local: No dia 16 de julho de 2019, às 16:00 (dezesseis horas), na sede social da Algar Telecom 
S/A (“Companhia”), localizada na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, CEP: 38400-668, na Cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do Estatuto Social da 
Companhia, em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presença: Presente 
a totalidade dos membros que compõe o Conselho de Administração da Companhia, quais sejam, os Srs. Luiz 
Alexandre Garcia (Presidente), Eliane Garcia Melgaço (Vice-Presidente), Luiz Alberto Garcia, Divino Sebastião 
de Souza, Luiz Eduardo Falco Pires Correa e Thilo Helmut Georg Mannhardt. Mesa: Presidente, Luiz Alexandre 
Garcia; Secretária, Fernanda Aparecida Santos. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia da Diretora Vice-
-Presidente de Finanças,  Relações com Investidores e Jurídico, e (ii) a eleição de novo Diretor. Deliberações: 
Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi 
autorizado pelos conselheiros presentes. Em seguida, os membros do Conselho de Administração examinaram e 
discutiram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou res-
salvas: (i) acatar o pedido de renúncia apresentado nesta data à Sociedade, pela Sra. Luciene Gonçalves, brasileira, 
divorciada, contadora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº MG 4.769.064 SSP/MG e inscrita no CPF/MF n.º 
677.200.726-34, que até então ocupava o cargo de Diretora Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investido-
res e Jurídico, sendo que recebeu de todos os presentes, votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados 
à Sociedade; (ii) eleger, neste ato, pelo restante do mandato dos atuais diretores, o Sr. 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, com endereço comercial na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, CEP: 
38.400-668, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças, 
Relações com Investidores e Jurídico. O administrador eleito nesta oportunidade declara, sob as penas da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial ou em virtude de condenação, inclu-
sive 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: (a) 
Diretor Presidente - Jean Carlos Borges, 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, empresário, 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, Diretora de Gente e Relacionamento com Clientes, 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, portador 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 
inscrito 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, e com mandato até 30 de abril de 2020. En-
cerramento: 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 secretária “ad hoc” Sra. Fernanda Apa-
recida Santos, e pelos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia: Luiz Alexandre 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 eletrônica desta ata destinada ao registro na 
Junta Comercial, a Sra. Fernanda Aparecida Santos, na qualidade de secretária “ad hoc”, certificando 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 
advogado. Uberlândia/MG, 16 de julho de 2019. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7767203 em 13/03/2020 e 
protocolo 195461347 - 04/03/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (vinte) dias. O Juízo de Direito da 
10ª. Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER que por parte de 
BANCO BRADESCO CARTOES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, CNPJ/MF sob o n.º 59.438.325/0001-01, com sede no 
Núcleo Administrativo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco- SP, CEP 06029-900, foi proposta a 
AÇÃO DE COBRANÇA, autos n.º 5003223-37.2018.8.13.0702, em desfavor de ESTACIONAMENTO 
RV LTDA inscrito no CNPJ (CPF)/MF sob o n.º 11.707.211 0001-85, com endereço incerto. Alegando 
em síntese, que o demandado, na pessoa de seu representante legal, utilizou-se do (s) cartão (ões) de 
crédito (s)/compra (s), pelo (s) qual (is) comprometeu-se a, mensalmente a saldar as respectivas faturas 
nas datas de sua escolha: seja pela integralidade, seja pelo pagamento mínimo, o que melhor lhe 
conviesse. Não obstante às operações efetivadas pelo demandado e devidamente autorizadas pelo 
demandante, nos termos do regulamento do produto, deixou àquele de quitar as faturas nos respectivos 
vencimentos. Com base nas informações extraídas do extrato em questão denota-se que, somados e 
atualizados, os lançamentos das faturas indicam como devida a importância citada (o (s) qual (is) 
totaliza (m) a importância atualizada de R$ 99.584,72, valor atualizado em 25/01/2018. E por encontrar 
o requerido, em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da 
lei e afixado em lugar público de costume, onde CITA E CHAMA o representante legal de 
ESTACIONAMENTO RV LTDA, acima qualificado, para os termos e atos da presente ação e, para 
querendo, contestá-la no prazo de quinze (15) dias, sob pena de não o fazendo presumirem-se aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição inicial. E ainda fica INTIMADO que será 
nomeado curador especial em caso de revelia, conforme art. 257, IV do CPC. Dado e passado nesta 
cidade de Uberlândia-MG aos 15 de outubro de 2020. Eu, Julie Faria Smith, Oficial de Apoio, f0149054, 
o digitei. Dra. CLAUDIANA SILVA DE FREITAS, Juíza de Direito, que assina eletronicamente 

SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA
AV. DR. JAIME RIBEIRO DA LUZ, 1882 – SANTA MÔNICA 3216 1150 

CNPJ: 22.237.614/0001-24
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembléia Geral Ordinária

 Uberlândia, 30 de outubro de 2.020
O Sindicato dos Feirantes de Uberlândia, através do seu Presidente Anibal de Paula Silveira. Convoca 
todos os feirantes para Assembléia Geral Ordinária no dia 16 de novembro de 2020 na Sede do Sindicato 
dos Feirantes, sito a Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, N°1882, Bairro Santa Mônica. As 14:00hs em primeira
convocação com 50% dos associados presente, as 14h:30min em segunda convocação com 20% dos 
associados presente, ou as 15:00hs em terceira convocação com qualquer número de associados 
presente. Assembléia obedecendo recomendações dos órgão competentes de enfrentamento ao 
Covid-19 (uso de máscara, uso de álcool gel, distanciamento de 02 metros entre as cadeiras).
Assunto em pauta:

- Prestação de Conta de novembro de 2019 até outubro de 2020
- Alteração Estatuto Social - Assuntos gerais.

Atenciosamente.
Anibal de Paula Silveira

Presidente do Sindicato dos Feirantes 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº. 797/2019
OBJETO:  Prestação de serviços de radiologia por imagem - RX, cujos procedimentos
pertencem à Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS, de acordo com as
diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e disponíveis através do SIGTAP - Sistema
de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de saúde - SUS (endereço eletrônico: http:/
/sigtap.datasus.gov.br.A Secretaria Municipal de Saúde, torna público e para conhecimento
das participantes e de quem mais interessar possa, que houve alteração do edital quanto
às quantidades de procedimentos e valores do certame, permanecendo o mesmo aberto
até às 13:00 horas do dia 31/12/2020. Informa ainda, que o detalhamento das alterações
encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações e a entrega
dos Envelopes, com documentação, deverá ser feita diretamente na Diretoria de Compras
da Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada nesta cidade na Av. Anselmo Alves dos
Santos, nº 600, Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-150, telefone 0xx 34-3239-
2488.Uberlândia, 03 de novembro de 2020.Gladstone Rodrigues da Cunha Filho.
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 368/2020
OBJETO: Locação de veículos.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 23/11/2020, 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, 03 de novembro de 2020.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro
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