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Callink Serviços de Call Center Ltda. vem por meio deste, comunicar a funcionária Luana 
Alves da Silva (CTPS 004244300/série 0040 MG) que, conforme já informado pelos 
gestores diretos e segundo a orientação do MPT em nota técnica 01/2021, em função da 
pandemia de COVID-19, esta encontra-se no grupo de risco, devido a situação gravídica, 
sendo necessário ingressar na modalidade de trabalho remoto. Para isso, é necessário 
dispor de estrutura adequada de trabalho, inclusive com a contratação do serviço de 
internet  ao qual, inclusive, já foi solicitado por seus gestores e que, para esta despesa, a 
empresa já disponibiliza mensalmente a ajuda de custo. Neste sentido, fica a funcionária 
comunicada que deverá providenciar o necessário para efetuar as atividades laborais para 
as quais foi contratada.

AVISO DE LEILÃO
ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR - EXCLUSIVAMENTE ONLINE

MARMIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, empresa de fabricação de máquinas e equipamen-
tos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, inscrita no CNPJ. 05.423.913/0001-34 
torna público, que levará á LEILÃO PÚBLICO ONLINE, INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAEL-
LEILOEIRO.COM.BR NO DIA 19 DE JANEIRO 2021, E FINALIZANDO ONLINE NO DIA 
24/02/2021 às 10h00min, SOMENTE NO SITE, 58 ITENS BENS MÓVEIS DIVERSOS, 01 
MOTO BUELL E 01 FIAT 147 ANO 76 CONFORME EDITAL. Os bens poderão ser vistoriados 
através de agendamento com o LEILOEIRO, em horário comercial de segunda a sexta, ligando 
para (34) 99116-3933. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933. Rafael Araújo 
Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da DIRETORIA DE COMPRAS -
Fará realizar a licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de Tablets, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação. A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 08/03/2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 18 de fevereiro de 2021.Tania Maria
de Souza Toledo.Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 059/2021
TIPO "MENOR PREÇO"

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA
DE COMPRAS - Farão realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação
de empresa para executar obra de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Professora Carlota de Andrade Marquez, situada na Rua dos Sininhos, 205, Bairro
Jardim Célia, em Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital serão
disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e
no endereço eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br. A Sessão Pública para entrega dos
Envelopes das propostas e documentação será no dia: 11/03/2021, às 13:00 horas, na
Galeria Ido Finotti, situada na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa
Mônica, Uberlândia/MG. Uberlândia/MG, 17 de fevereiro de 2021.TANIA MARIA DE
SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal de Educação.NORBERTO CARLOS NUNES
DE PAULA.Secretário Municipal de Obras

CIDES – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA

AVISO DE NOVA DATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba-CIDES, em cumprimento ao art. 4º, I, da Lei Federal nº 10.520/2002, referente à licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, Processo Administrativo Licitatório nº 14/2021, 
tipo maior percentual de desconto, vem informar a nova data da sessão pública, remarcada para 
24/02/2021, em razão de inconsistências no cadastro do Pregão no Portal Licitanet, que operou no modo 
de disputa aberto em vez de aberto/fechado como descrevem as cláusulas do edital.
Será recadastrado o pregão no portal e as propostas deverão ser reinseridas pelos licitantes interessados, 
observando o critério de julgamento (maior percentual de desconto).
OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços de serviços técnicos de manutenção elétrica dos 
parques de iluminação pública dos Municípios consorciados ao CIDES.
DATA: 24/02/2021, às 09h, pelo portal Licitanet.
O arquivo completo, bem como seus anexos, pode ser acessado no link: www.cides.com.br/licitacoes. 
Mais informações: cides@cides.com.br ou 034-3213-2433.

Uberlândia/MG, 18 de fevereiro de 2021.
Helder Paulo Carneiro - Presidente do CIDES
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Após conflito, Assis Brasil 
decreta calamidade pública
 | MUNICÍPIO, QUE FAZ FRONTEIRA COM O PERU, VIVE CRISE IMIGRATÓRIA 

 � AGÊNCIA BRASIL

Em meio a problemas de 
enfrentamento à pande-
mia e à crise imigratória 

envolvendo haitianos na fron-
teira com o Peru, o município de 
Assis Brasil, localizado no Acre, 
decretou estado de calamidade 
pública.

A situação se agravou após 
conflitos envolvendo forças mi-
litares peruanas e cerca de 400 
imigrantes, a maioria haitianos, 
que, deixando o Brasil, forçaram 
a entrada em território peruano, 
com o intuito de ir em direção ao 
México e aos Estados Unidos.

A fronteira com o Peru está 
fechada desde março, em razão 
da pandemia. Após o conflito 
com as autoridades de fronteira, 
parte dos imigrantes retornou a 
Assis Brasil, lotando os abrigos 
municipais e levando a prefei-
tura a ter de utilizar escolas pú-
blicas para prestar assistência.

De acordo com a chefe de 
gabinete da prefeitura, Ive-
lina Marques, cerca de 100 
pessoas permanecem em um 
acampamento próximo à Pon-
te da Integração. Esse grupo, 
composto em sua maioria por 
homens, decidiu ficar no local 

para pressionar pela liberação 
da passagem ao Peru.

Devido à dificuldade para 
abrigar os imigrantes, o prefeito 
de Assis Brasil, Jerry Correa, 
decretou estado de calamidade 
pública, e pediu ajuda do gover-
no federal. Por meio de nota, o 
Ministério das Relações Exterio-
res informou que tem mantido 
contato com as autoridades 
peruanas sobre a questão, e 
confirmou que o fechamento 
da fronteira é motivado pela 
pandemia de novo coronavírus.

A fim de auxiliar o Acre a lidar 
com essa situação, o Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
publicou, no Diário Oficial da 
União desta quinta (18), portaria 
na qual autoriza o emprego da 
Força Nacional de Segurança 
no estado, nas “atividades de 
bloqueio excepcional e tem-
porário de entrada no país de 
estrangeiros”.

Segundo a portaria, a me-
dida tem caráter “episódico e 
planejado”, com duração de 
60 dias, a contar de hoje. Se 
necessário, esse prazo, que a 
princípio se encerra em 18 de 
abril, poderá ser prorrogado.

*COLABORARAM LEANDRO MARTINS E KARIANE COS-
TA, REPÓRTERES DA RÁDIO NACIONAL

ACRE

SAMUEL BRYAN/AGÊNCIA ACRE

Situação se agravou após conflitos entre forças militares 
peruanas e cerca de 400 imigrantes



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3FDA-8F46-BABD-C9E4 ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 3FDA-8F46-BABD-C9E4

Hash do Documento 

A00FFE6F4578A6EA4A0F6BD7F1DB1E3D5DF5D4BD8077438C9A8FE2A4D33139B3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/02/2021 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 18/02/2021 22:48 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


