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SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E 
SIMILARES DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA MG 

Rua José Andraus, 546 – Martins - Uberlândia – Minas Gerais - CNPJ – 00.450.308/0001-39

EDITAL- PRESTAÇÃO DE CONTAS  EXERCÍCIO 2019

Ficam convocados todos os associados e não sócios para a Assembléia de Prestação de Contas 
que se realizará no próximo dia 23/12/2020, às 9:00 horas em primeira convocação e às 10:30 
horas em Segunda convocação, na sede do Sindicato sita à rua José Andraus, 546, bairro Martins, 
nesta cidade de Uberlândia, MG para tratarem da seguinte ordem do dia:
 • Discussão e aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2019.

Uberlândia, 17 de dezembro de 2020.
- MARIA TERESINHA BORGES –

PRESIDENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 811/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E
DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DIÁRIOS
NO AMBULATÓRIO HEBERT DE SOUZA, DST/AIDS, (ESFIGMOMANOMETRO ADULTO,
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, ESTETOSCOPIO E OUTRO). A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 14/01/
2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia-MG, 16 de dezembro
de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: aquisição de equipamentos (Eletrocardiógrafo Portátil e
Cardioversor). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até as 09:00 horas do dia  13/01/2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia-MG, 16 de dezembro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 815/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE UBERLÂNDIA

BASE TERRITORIAL EM UBERLÂNDIA, ABADIA DOS DOURADOS, ARAGUARI, ARAPO-
RÃ, CASCALHO RICO, DOURADOQUARA, ESTRELA DO SUL, GRUPIARA, INDIANÓPO-
LIS, IRAÍ DE MINAS, MONTE ALEGRE DE MINAS, MONTE CARMELO, NOVA PONTE, 

PEDRINÓPOLIS, ROMARIA, SANTA JULIANA E TUPACIGUARA – MG.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO                                                                                               

O Presidente do Sindicato supra, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os trabalha-
dores empregados das empresas de transporte de cargas em geral, sócios e interessados, 
para Assembleia Geral Extraordinária com a finalidade de dar início às negociações coletivas 
da categoria e firmamento de instrumentos coletivos de trabalho. Para viabilizar a maior 
participação possível de trabalhadores, a assembléia acontecerá de forma itinerante, na porta 
das empresas empregadoras estabelecidas na cidade sede e nas demais cidades da base 
territorial, onde houver possibilidade de realização. A Assembléia Geral Permanente Itinerante 
iniciará no dia 11 (onze) de janeiro de 2.021, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), 
em primeira convocação, na Avenida Fernando Vilela, nº 1.449, bairro Martins, Uberlândia/MG, 
sede da Entidade Profissional, e se estenderá até o dia 13 (treze) de janeiro de 2.021, em razão 
das peculiaridades dos horários dos trabalhadores e para a maior participação possível de 
obreiros. Quando da realização das Assembléias será tratada a seguinte ordem do dia: a) – 
Leitura do Edital de Convocação; b) – Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações 
salariais e de condições de trabalho dos trabalhadores rodoviários, lotados no transporte de 
carga, cuja pauta, após aprovada, será remetida ao Sindicato Patronal, com vistas à celebração 
de Convenção Coletiva de Trabalho, para vigorar de Maio de 2.021 a Abril de 2.022; c) – 
Autorização à Diretoria do Sindicato para firmar acordo administrativo e na inviabilidade, por 
frustração da negociação, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo; d) – Autorização à Diretoria 
para negociar e formalizar acordo direto e individualmente com as empresas quando viável; e) 
- Deliberar sobre contribuições à entidade, observado o disposto nos Artigos 8º, III, IV, VI, 7º, VI, 
XXVI da Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos 545, 513, alínea “e”, e 
462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo com observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também, 
com o disposto no art. 8º da Convenção 95 da OIT; f) – Palavra Franca; g) - Encerramento. Não 
havendo número legal em primeiras convocações, as Assembléias serão realizadas 01 (uma) 
hora após, em segundas convocações, nos mesmos dias e locais, com qualquer número de 
presentes, e, as decisões tomadas prevalecerão para todos os efeitos. Uberlândia, 17 de 
dezembro de 2020. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES 
 RODOVIÁRIOS DE UBERLÂNDIA

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato supra, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os empregados das 
empresas sediadas nos municípios da base territorial da entidade, que operam com transporte de 
passageiros em linhas intermunicipais, interestaduais, fretamento e turismo, sócios e interessados, para 
Assembléia Geral Extraordinária com a finalidade de dar início às negociações coletivas da categoria e 
firmamento de instrumentos coletivos de trabalho. Para viabilizar a maior participação possível de 
trabalhadores, a Assembléia acontecerá de forma itinerante, na porta das empresas empregadoras 
estabelecidas na cidade sede e nas demais cidades da base territorial, onde houver possibilidade de 
realização. A Assembléia Geral Permanente Itinerante iniciará no dia 11 (onze) de janeiro de 2021, às 
17h00min (dezessete horas), em primeira convocação, na Avenida Fernando Vilela, nº 1.449, bairro 
Martins, Uberlândia/MG, sede da Entidade Profissional, e se estenderá até o dia 13 (treze) de janeiro de 
2021, em razão das peculiaridades dos horários dos trabalhadores e para maior participação possível. 
Quando da realização das Assembléias será tratada a seguinte ordem do dia: a) – Leitura do Edital de 
Convocação; b) – Discussão e deliberação sobre a Pauta de Reivindicações salariais e de condições de 
trabalho dos trabalhadores rodoviários, lotados no transporte coletivo de passageiros intermunicipal, 
interestadual, fretamento e turismo, cuja pauta, após aprovada, será remetida ao Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais - SINDPAS, com vistas à 
celebração de Convenção Coletiva de Trabalho, para vigorar de Março de 2.021 a Fevereiro de 2.022; c) 
– Autorização à Diretoria do Sindicato para firmar Convenção Coletiva de Trabalho e na inviabilidade, por 
frustração da negociação, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo, como também outorgar os mesmos 
poderes à comissão de negociação, eleita em AGE, realizada na FETTROMINAS; d) – Autorização à 
Diretoria para negociar e formalizar acordo direto e individualmente com as empresas quando viável, 
inclusive com Real Expresso Ltda., Manos Transportes e Turismo Ltda., Prainhense Transportes Ltda., 
Viação Platina Ltda., Transcunha Fretamento e Turismo Ltda., TMG Turismo Ltda., Milenium Transportes 
Ltda., Pradustur Ltda., Aliança de Ouro Transportes e Turismo Ltda., etc.; e) - Deliberar sobre contribui-
ções à entidade, observado o disposto nos Artigos 8º, III, IV, VI, 7º, VI, XXVI da Constituição Federal, 
combinado com o disposto nos artigos 545, 513, alínea “e”,  462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo com 
observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também, com o disposto no art. 8º da Convenção 95 da 
OIT; f) – Palavra Franca; g) - Encerramento. Fica registrado que a assembléia ora convocada ocorrerá de 
forma a prestigiar/viabilizar a participação ampla e democrática dos trabalhadores da categoria, motivo 
pelo qual a entidade sindical profissional se deslocará para as portas das empresas empregadoras, ou 
seja, posto de trabalho, ao longo do período acima especificado, realizando-se assim a assembléia. 
Portanto, considerando a inequívoca facilidade/acessibilidade de participação dos trabalhadores da 
categoria no evento, as decisões tomadas pelos presentes, prevalecerão para todos os efeitos. 
Uberlândia, 17 de dezembro de 2020. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente. 
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