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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.720/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de produtos de panificação
(pão francês 25 g., pão francês 50 g., pão francês integral e pão tipo bisnaguinha) para
consumo nas escolas da rede municipal e setores administrativos da Secretaria
Municipal de Educação. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas  do dia 30/11/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia/MG, 11 de novembro de 2020.TANIA
MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
aquisição de veículos de tração mecânica, em atendimento à Secretaria acima citada. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às  09:00
horas do dia  01/12/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia/
MG,  11 de novembro de 2020.IRACEMA BARBOSA MARQUES.SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 724/2020
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 707/2020
OBJETO: Fornecimento de cestas de gêneros alimentícios (sal, arroz, feijão e outros).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 25/11/2020, 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, 11 de novembro de 2020.
DANIEL DE ALMEIDA

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordináriado Condomínio Residencial Parque das Árvores

Convocamos V.S. a participar da 26ª Assembléia Geral Ordinária, do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
PARQUE DAS ÁRVORES,(suspensa em 18/03/2020 em função da pandemia Covid-19), devidamen-
te inscrito no CNPJ sob o nº 23.104.151/0001-95, a qual, ocorrerá VIRTUALMENTE em decorrência 
da pandemia do COVID-19. A respectiva assembleia geral ocorrerá por meio da plataforma ZOOM, 
cujo link será disponibilizado no dia da realização da mesma, qual seja, dia 20 de novembro de 2020 
(sexta-feira),às19h00min e encerará as 22h30min.A assembleia terá início a 19h00min em primeira 
convocação, com no mínimo 2/3 dos condôminos e procuradores, com conexão virtual,ouàs 
19h30min, em segunda convocação, com qualquer número de conexão virtual, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:

1.Eleição do presidente da mesa e secretário da assembléia; (10min.)
2.Prestação de contas e investimentos realizados de 01 junho 2019 a 31 de janeiro 2020; (30min.)
3.Prestação de contas e investimentos realizados de fevereiro 2020 a 30 de outubro 2020; (30min.)
4.Validação das medidas restritivas em razão da pandemia. (20 min.)
5.Orçamento para o exercício de 2021. (20 min.)
6.Aprovação taxa fundo de obra para continuar reforma do condomínio. (20min.)
7.Eleição do síndico, subsíndico, conselheiros fiscais e suplentes. (20min.)
8.Outros assuntos. (20 min.)

Observações:
1.Esclareceremos que sua participação Virtual à referida assembléia é de extrema importância. 
Entretanto, se não for viável, salientamos que é possível fazer-se representar por procurador que 
porte e apresente mandato, conforme convenção e legislação. Para tanto, considerando a situação 
excepcional pela qual estamos passando, informamos que a procuração deverá ser encaminhada 
digitalmente para o email: parquedasarvores935@hotmail.comcom até 01 (um) dia de antecedên-
cia da referida assembleia. Já a via original deverá ser entregue no prazo máximo de 48 h (quarenta 
e oito horas),após a data da assembléia.
2.Os condôminos interessados em participar dos cargos eletivos, previstos na convocação, 
deverão formalizar seu interesse digitalmente pelo email: parquedasarvores935@hotmail.com, até 
72 horas úteis do início da assembléia. Caberá a administração homologar ou não a chapa e/ou 
candidaturas independentes conforme legislação e o regimento interno do condomínio.
3.Contamos com sua participação, porém, ressaltamos que as decisões condominiais são tomadas 
em assembleia geral e se tornam obrigatórias para todos os condôminos, estejam ou não de acordo 
e ou presentes, sujeitando-os, em caso de descumprimento, às sanções legais e internas.
4.Esclarecemos que todos os moradores estão convidados a acompanhar on-line à assembléia.        
Entretanto, apenas proprietários quites com as taxas condominiais e seus respectivos procuradores 
terão direito à voz e voto.

Uberlândia-MG, 11 de novembro de 2020
Conselho Condomínio

Ilse Sehn
Vilma Martins B. Tavares
Edenilson Moreira Pereira

 Sindica 
Vilma Paula de Castro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO PRESENCIAL 062/2020. A Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, torna 
público a prorrogação do Processo Licitatório de n° 170/2020, na Modalidade de Pregão 
Presencial de n° 062/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de confecção de esculturas e letras caixa na rotatória de entrada da cidade de 
Coromandel, MG- 188, saída de Paracatu e rotatória da saída de Patrocínio, conforme 
planilhas orçamentárias e Deliberação CODEMA n° 005/2020, para o dia 24 de Novembro 
de 2020 às 9:00 horas. Motivo: licitação deserta. Editais e inf. no e-mail licitacao@
coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-
1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-
MG, 06 de Novembro de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

Uberlândia - MG, 12 de Novembro de 2020.
AO  SENHOR                                                                            
ODILSON DA CRUZ PRATES – CPF: 050.902.086-03
Rua João Rodrigues Filho, nº 110 - Casa
Bairro Shopping Park
CEP: 38410-540
Uberlândia - MG
 Prezado Cliente,
 Reportando-nos ao Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel celebrado, tendo 
por objeto o imóvel constituído do Lote 16 Quadra 10 do empreendimento Loteamento Nascente do Vale, 
informamos:

	 Conforme	se	infere	no	Contrato	firmado,	V.	Sa.	e	a	WV	EMPREENDIMENTOS	LTDA	pessoa	
jurídica de direito privado sediada em Uberlândia, MG, na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 1066 – Loja 
02, Bairro Santa Mônica – CEP 38.408-097, inscrita no CNPJ sob nº 14.310.990/0001-79, NIRE 3120930386-
2,	neste	ato	representada	pelo	Diretor	WALTER	ALVES	DO	NASCIMENTO,	brasileiro,	industrial,	casado,	
portador da Carteira de Identidade nº MG-106.285-SSP/MG, CPF nº 182.728.866-34, avençaram a promes-
sa de compra e venda do imóvel pelo valor de R$ 121.786,00 (cento e vinte e um mil,  setecentos e oitenta 
e seis reais).

Ocorre, contudo, que V.Sa. se encontra em mora quanto ao pagamento de prestações do preço, totali-
zando a quantia de R$ 7.430,83  (Sete mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e três centavos), conforme 
indicado abaixo:

Assim	sendo,	pelo	presente	instrumento,	V.	Sa.	fica	formalmente	constituídos	em	mora	quanto	aos	dé-
bitos supra mencionados relativos às prestações vencidas.
	 Posto	isso,	notificamos	e	solicitamos	de	V.	Sa.,	que,	no	prazo	de	15	(quinze)	dias,	efetue	o	
pagamento das prestações vencidas sob pena de rescisão de pleno direito do negócio nos termos do 
contrato e artigo 1º do Decreto Lei 745/69 com a redação alterada pelo artigo 62 da Lei 13.097/15, bem 
como a aplicação do disposto na Lei 3.786/18.
	 A	WV	EMPREENDIMENTOS	se	coloca	à	disposição	para	sanar	quaisquer	dúvidas	e	aguar-
da o contato.
	 Na	confiança	de	sua	colaboração,

PARCELA

SINAL Nº 3
SINAL Nº 4
SINAL Nº 5
PARCELA Nº 1
PARCELA Nº 2
TOTAL

DATA DE 
VENCIMENTO

17/06/2020
17/07/2020
17/08/2020
25/09/2020
25/10/2020

VALOR 
PRINCIPAL
R$536,54

R$1.536,54
R$2.536,54
R$1.243,43
R$ 1247,91

JUROS 
(1% AO MÊS )

R$26,47
R$60,44
R$73,56
R$19,89
R$7,49

MULTA   
(2%)

R$10,73
R$30,73
R$50,73
R$24,87
R$24,93

TOTAL
DO DÉBITO
R$ 573,74
R$1.627,71
R$2.660,83
R$1.288,19
R$1.280,36
R$7.430,83

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
12 DE NOVEMBRO DE 2020

Federação confirmou a não 
realização do duelo, declarando 
as joseenses como vencedoras 
por 3 a 0, “conforme prevê o 
Regulamento Geral de Com-
petições da FPF”.

“Ainda não tivemos resposta 
[da CBF] sobre o jogo com o 
Inter. Todos os presidentes de 
clubes assinaram, antes do 
reinício do futebol, um número 
mínimo de atletas para entrar 
em campo. Em Palmeiras x Fla-
mengo já foi assim. A chance 
é pequena, mas não deixamos 
de cumprir nosso papel”, disse 
o superintendente de Esportes 
do Santos, Felipe Ximenes, que 
também participou da entrevis-
ta coletiva.

O dirigente ainda rechaçou 
que o surto tenha relação com 

a manifestação de apoio de tor-
cedores, no aeroporto de Gua-
rulhos, no último dia 2, antes do 
embarque para o jogo contra o 
Ceará, em Fortaleza, pelas oi-
tavas de final da Copa do Brasil. 
“O contato ali foi breve, rápido. 
É difícil colocar uma situação 
como essa. Controlar uma tor-
cida que quer se manifestar não 
serve muito para o que pode-
mos pensar daqui para frente. A 
gente viaja em avião com mais 
de 100 pessoas, não sabemos 
os contatos”, concluiu.

 � CRONOLOGIA

O primeiro caso do surto foi 
o do técnico Cuca, no sábado - 
o treinador segue internado em 
observação no Hospital Sírio 

Libanês, em São Paulo. No do-
mingo (8), o clube informou que 
14 jogadoras e três integrantes 
da comissão técnica do time fe-
minino acusaram presença do 
vírus nos testes. Na segunda 
(9), o Peixe revelou resultados 
positivos para Covid-19 do 
goleiro João Paulo, do lateral 
Madson, do zagueiro Lucas 
Veríssimo e do preparador de 
goleiros Arzul.

Por fim, na terça, outros sete 
atletas (o goleiro Vladimir, o za-
gueiro Alex, os volantes Alison, 
Jobson e Sandry e os meias 
Diego Pituca e Jean Mota) e 
seis integrantes da comissão 

técnica masculina - entre eles, 
os auxiliares Cuquinha e Eudes 
Pedro - foram diagnosticados 
com a Covid-19. No mesmo 
dia, mais três jogadoras e dois 
membros de comissão feminina 
também testaram positivo.

“Fazemos acompanhamen-
to diário dos atletas. Claro que 
pessoas com comorbidades, 
como é o caso do Cuca [que 
é cardiopata], requerem mais 
cuidado. Por isso ele está in-
ternado. Até agora, graças a 
Deus, todos estão evoluindo 
bem e assintomáticos”, afirmou 
Galotti.
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