
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE & CLUB
CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária (Janeiro/2021)

limo (a). Sr (a). Condômino (a)
Na qualidade de sindico do CONDOMÍNIO "Residencial The Palms House & Club”; nos termos do artigo 
25 da Lei 4.591/64 e do artigo 1.355 do Código Civil, venho pela presente CONVOCAR a todos 
Senhores (as) Condôminos (as) a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2021 a 
realizar-se no dia 04/02/2021 (quinta-feira), no salão de festas do Condomínio.
A Assembleia instalar-se-á as 19:00h, em primeira chamada, se presentes 2/3 dos condôminos, e às 
19:30h em segunda chamada, com os condôminos presentes, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos:
PAUTA:
 • Renúncia do sindico e subsindico
 • Apresentação da prestação de contas do período de 01/10/2020 ate 31/01/2021.
 • Eleição de sindico(a) e subsindico(a) para o cumprimento do mandato no período de 
05/02/2021 a 28/06/2021.
Foi definido o salão de festas do condominio como local para a realização da assembleia.
A disposição das cadeiras para acomodação dos condôminos será feita também na parte externa do 
salão, com o objetivo de respeitar as regras de distanciamento necessárias em razão da pandemia.
Além disto, é importante destacar que apenas poderá estar presente um representante de cada 
unidade, com o único objetivo de evitar ao máximo as aglomerações.
Reforçamos que serão tratados apenas os assuntos indicados na pauta acima, de forma a minimizar o 
tempo da assembleia, que não poderá se estender após as 23:00 h em respeito as determinações 
municipais.
Em razão da pandemia, serão tomadas todas as medidas de proteção recomendadas pelas autoridades 
de saúde. Por essa razão, todos os condôminos presentes devem respeitar os seguintes critérios:
 1) O USO DA MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE FORMA CORRETA É OBRIGATÓRIO 
NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO, NO ACESSO AO SALÃO DE FESTA E DURANTE A 
ASSEMBLÉIA,
INCLUSIVE PELOS PROPRIETÁRIOS NÃO-MORADORES DO CONDOMINIO. 
 2)Deverá participar da assembleia apenas um representante de cada unidade. Não 
será admitida a entrada na quadra de casais e crianças para não ocorrer superlotação e aglomeração 
no local;
 3)O participante deverá ser o proprietário do unidade, que poderá fazer-se representar 
por procurador com poderes especiais, desde que não seja pessoa da administração do condomínio, 
inclusive no caso dos inquilinos Caso a procuração não seja autenticada, o procurador responde por sua 
autenticidade, nos termos do artigo 13 da Convenção de Condomínio, e Capitulo I, item III do Regimento 
Interno.
 4)Não será permitida a participação de menores de idade;
 5) A entrada será de um participante por vez;
 6)Cada participante deverá levar a sua própria caneta para assinatura na lista de 
presença;
 7)Não será permitida a realização de reunião de condôminos ao final da assembleia, a fim 
de evitar aglomeração;
 8) O piso do salão será devidamente desinfetado com solução de água sanitária; 
 9)As cadeiras serão higienizadas com álcool 70°;
 10)As cadeiras serão dispostas respeitando distância de segurança entre as mesmas e 
em número suficiente para acomodar um representante de cada apartamento;
 11)Serão disponibilizados aos participantes álcool gel/ álcool liquido 70°, solução para a 
higienização das mãos ao entrar e sair da assembleia
Observações importantes:
 • Os interessados poderão se candidatar para a eleição a partir do dia 25/01/2021. No caso 
de síndicos profissionais é necessário apresentar contrato de prestação de serviços, de forma impressa 
na portaria ou no whatsapp do sindico, para que este divulgue com antecedência para prévia análise dos 
condôminos.
 • No dia da assembleia, cada candidato fará apresentação de ate 15 minutos aos condômi-
nos.
 • A ausência do condômino não o desobriga de cumprir as decisões tomadas em  
Assembleia, que vinculam a todos, conforme artigo 18 da Convenção de condomínio, sujeitando, em 
caso de descumprimento, às sanções legais,
 • É permitida a participação dos condôminos com taxas condominiais em atraso, no 
entanto, ficam cientes que não terão direito a voto, nos termos do artigo 12, Parágrafo terceiro, da 
Convenção de Condomínio,
SALIENTA-SE QUE NO CASO DE NOVAS DETERMINAÇÕES DO PODER PÚBLICO QUE IMPOSSI-
BILITEM A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA PRESENCIAL, EM RAZÃO DA PANDEMIA A MESMA 
SERÁ REALIZADA EM FORMATO VIRTUAL.
Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da 
expedição e publicação do presente EDITAL.
Cordialmente,

Uberlândia 18 de Janeiro de 2.021.
OBJETO: Aquisição de copos descartáveis (copo descartável para café 100x1, copo
descartável para água 100x1), em atendimento à secretaria municipal de administração.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das
licitantes e de quem mais interessar possa, que devido a um equívoco na publicação do
edital no portal comprasgovernamentais a sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 05/02/2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 21 de janeiro de 2021.ROGER
WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº. 854/2020

OBJETO: Aquisição de kit bolsa com enxoval para bebê (toalha de banho infantil c/
capuz, cobertor, body, meia infantil, bolsa de nylon e outros.A Pregoeira, 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
es tará aberta até às 09:00 horas do dia 05/02/2020, 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, 21
de janeiro de 2021.PRISCILLA BELLORIO FERREIRA.Pregoeira

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 850/2020

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 004/2021, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global”, dia  10 de fevereiro
de 2021 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco,
nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa o Registro de Preços para futura ou
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais
de manutenção eletromecânica, preventiva e corretiva, em sistema de bombeamento, cavaletes
hidráulicos de elevatórias, estações de tratamento e poços de sucção bombas centrífugas do
tipo submersíveis, misturadores utilizados nas elevatórias e estações de tratamento de esgoto
do DMAE, em atendimento à Diretoria Técnica, durante o ano de 2021, estando o edital à
disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de
Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia, 20 de janeiro de 2021. Adicionaldo
dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL"

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 005/2021, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Item” - Estimado, dia 10
de fevereiro de 2021 às 14:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon
Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação de empresa para
fornecimento de 33.900 (trinta e três mil e novecentos) litros de leite longa vida, para lanche
diário a todos os servidores do DMAE no café da manhã, lanche da tarde e da noite, durante
o ano de 2021, em atendimento a Diretoria Administrativa, estando o edital à disposição dos
interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos,
das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia, 20 de janeiro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso
- Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO ITEM" - ESTIMADO

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE - CNPJ 16.913.613/0001-50
Rua Orides Ferreira, nº 370, Shopping Park – Uberlândia/MG

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

O Síndico do CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE no uso de suas 
atribuições, e na forma convencionalmente prevista, convoca os demais condôminos para 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 24 de fevereiro de 2021 no Espaço 
Gourmet do condomínio, com início às 18:00 horas em 1ª convocação, ou às 18:30 horas 
em 2ª convocação, com qualquer número de presentes e encerramento às 21:00 horas, a 
fim de deliberarem exclusivamente sobre a seguinte pauta, a saber:
- Votação de cores para pintura dos Blocos do Condomínio.
Observações:
Além da cor original, serão sugeridas outras duas cores para votação.
Será disponibilizada uma TV no local para apresentação das referidas cores.
O condômino comparece no local, recebe uma cédula, vota e está dispensado para não 
ocorrer aglomeração no local.
Nota de esclarecimento:
Prezados condôminos: todas as decisões tomadas em assembleia são legítimas, não 
cabendo reclamações posteriores, daí a necessidade da participação de todos e a 
oportunidade de se manifestar, devendo cumprir na íntegra as decisões em assembleia, 
não se justificando o não cumprimento por não ter participado deste ato democrático.
Para participação de inquilinos nas assembleias os mesmos devem estar munidos de 
procuração outorgada pelo proprietário.
Para alteração da cor do condomínio, a Convenção, em seu Art. 17, letra ‘b’, inciso 4, 
prevê a necessidade de aprovação por 2/3 (dois terços) dos proprietários adimplentes 
presentes na Assembleia, ou seja, no mínimo 214 condôminos, caso contrário a pintura 
obedecerá a cor original dos Blocos, ou seja, dois tons de cinza com faixas brancas.
Código Civil Brasileiro:
Artigo 1.335 São direitos dos Condôminos:
III - Votar nas deliberações das Assembleias e delas participarem desde que estejam 
quites com suas obrigações Condominiais.

Uberlândia, 21 de janeiro de 2021.
Rosalvo Alves de Oliveira Neto
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