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Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica o funcionário CARLOS ROBERTO DUARTE 
JÚNIOR (CTPS 008480516/série 0030 MG) que, considerando sua ausência injustificada do 
trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, o mesmo está 
dispensado, a partir da presente data, 23/02/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 
482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica o funcionário comunicado que deverá apresentar sua CTPS 
no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações 
e baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os 
equipamentos e materiais relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, 
cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do 
armário e tudo mais. Além disso, nas próximas 72 horas a empresa entrará em contato, por 
ligação ou email, para agendamento da retirada dos aparelhos concedidos pela Empresa ao 
funcionário para execução do trabalho remoto e que, caso não haja a devolução dos 
equipamentos, o valor destes serão descontados no ato da rescisão. Fica o funcionário 
comunicado que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH dia 03/03/2021 
às 14:00 horas , no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A ICASU - Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia, com sede nesta cidade, à Av. Nicomedes 
Alves dos Santos n° 4000 Bairro Morada da Colina, através de sua Diretoria, devidamente representada 
por seu Presidente ANTONIO NAVES DE OLIVEIRA, convoca através do presente Edital, todos os 
associados em dia com suas obrigações estatutárias da ICASU, para a Assembleia Geral Ordinária que 
será realizada sede da ICASU, às 17 horas em primeira convocação com a maioria absoluta dos 
associados, em segunda convocação trinta minutos após a primeira, e com mais de um terço dos 
associados, ou com qualquer número, na convocação seguinte, sendo estas convocações no dia 29 de 
março de 2021 com a seguinte ordem do dia.

1.Eleição da Diretoria, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, para um mandato de três anos 
conforme elencado no artigo 19, 1. do presente Estatuto. 

2.A inscrição das chapas interessadas deverá ocorrer na sede da ICASU com a Comissão Eleitoral 
designada até vinte dias antes da eleição, que se realizara dentre as chapas devidamente inscritas, no 
horário das 08 às 17 horas de segunda a sexta-feira com o membro da comissão eleitoral Rosinilda 
Cordeiro da Silva

3.A documentação das chapas inscritas serão submetidas à apreciação da Comissão Eleitoral 
constituída para este fim.

4.Somente poderão integrar as chapas os concorrentes associados da ICASU que não tiverem débito 
com a Instituição, além de não responderem a processo criminal ou à ação civil de prestação de contas 
da Instituição, e que não estejam proibidos de transacionar com a Administração Pública Direta ou 
Indireta, conforme artigo 4 § 1° do Estatuto.

5.Somente poderá concorrer na eleição as chapas que estejam completas em sua composição, para 
isso devem constar três membros do Conselho Deliberativo, nove membros na Diretoria Social Estatutá-
ria, três membros do Conselho Fiscal, sempre respeitando o exposto no Estatuto Social da Instituição.

6.É vedada a participação de funcionários da ICASU na Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal, ainda que cedidos ou com vinculo empregatício direto ou indireto.

Uberlândia, 23 de fevereiro de 2021.

Antônio Naves de Oliveira
Instituição Cristã de Atenção Socioterapeutica de Uberlândia

ICASU - Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia
Unid. 1 - Av. Nicomedes Alves dos Santos, 3900 - Jd. Karaíba
CEP: 38411-106 - Uberlândia/MG
Tel./Fax: (34) 3214-9088/ (34) 3236-4040
Reconhecida da Utilidade Pública Estadual- Lei nº 5218 de 10/07/69
Reconhecida da Utilidade Pública Municipal- Lei nº 1727 de 21/06/68
Reconhecida da Utilidade Pública Federal- Lei nº 91108 de 12/03/85

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 04/2021 - SRP. Será realizado no dia 10 de março 
de 2021 às 8:00 hs o Processo Licitatório de n° 024/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico 
de n° 04/2021- SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios e itens de higiene que compõem o kit “Auxílio Emergencial Escolar” por família, 
para distribuição aos pais ou responsáveis pelos alunos da rede de ensino do município: creches 
municipais, centros de educação infantil, ensino fundamental e pré escolar, durante o período 
de suspensão das atividades escolares, decorrente de ações de enfrentamento da  pandemia 
Covid-19, em conformidade com a Lei Federal n° 13.987, de 07 de abril de 2020 e Lei Municipal 
n° 4.515 de 17 de abril de 2020, recursos Pnae e Recursos Próprios, com reserva de itens para 
participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.
mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura 
municipal à Rua Artur Bernardes n° 170.  Coromandel-MG, 11 de fevereiro de 2021. Cairon 
Dairel Silva – Pregoeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de matérias de expediente
(pasta suspensa. Caixa para arquivo, clips, envelopes, fita adesiva, lápis, caneta

esferográfica e outros) para desenvolvimento das atividades operacionais da Prefeitura
Municipal de Uberlândia. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas do dia 10/03/2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 22 de fevereiro de 2021.MARLY
VIEIRA DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 - PREGÃO
PRESENCIAL "MENOR PREÇO ITEM" - ESTIMADO. 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 021/2021, na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do
tipo "Menor Preço Item" - Estimado, no dia 11 de março 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 a contratação de empresa para fornecimento de Oxigênio, Acetileno e mistura de
Gases para solda MIG, para uso nas manutenções e obras desenvolvidas pelo DMAE, durante
o ano de 2021, em atendimento a Diretoria Técnica, 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-MG, 23 de fevereiro de 2021. Adicionaldo dos Reis
Cardoso-Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela
Portaria nº 39.046, publicada no Diário Oficial do Município em 16 de dezembro de
2015, no uso de suas atribuições, INTIMA o servidor público municipal Ivan
Pereira de Paula, matrícula nº 16.901-3, pelo presente edital, por se encontrar em
local incerto e não sabido, com flagrantes indícios de ocultação para esquivar-se
do recebimento de mandados, notificações, intimações e citações, após diversas
tentativas, não sendo encontrado no endereço residencial e domiciliar registrado
em seus assentamentos funcionais, dos termos do DECRETO S/Nº, publicado
no DOM, edição nº 6036, de 20 de janeiro de 2021, conforme decisão proferida
nos autos do processo administrativo disciplinar de nº 338/2015, publicada no
DOM, edição nº 5906, de 09 de julho de 2015, a qual fixa a penalidade de
DEMISSÃO, cujo t râns i to em julgado adminis trat i vo se deu em 12/01/
2021.Uberlândia, 22 de fevereiro de 2021.Fernanda Galvão

INTIMAÇÃO

UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA
CNPJ 26.185.199/0001-63

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL

Pelo presente edital de convocação, Dr. RICARDO MANOEL LOURENÇO, presidente da 
UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, CNPJ 
26.185.199/0001-63, convoca todos os seus cooperados para a 31ª Assembleia Geral 
Ordinária e 38ª Assembleia Geral Extraordinária, mediante participação e votação a 
distância (sem participação presencial), via sistema eletrônico e transmissão simultânea 
da sede da cooperativa, situada a Avenida João XXIII, 697, Santa Maria, Uberlândia-MG, 
considerando as atuais circunstâncias devido a pandemia do novo Coronavírus COVID-
-19 e em conformidade com a lei 14.030 de 28 de julho de 2020 nos moldes do artigo 5º 
da 14.010/2020, Art. 43-A da Lei nº 5.764/71 e a Instrução Normativa nº 79 do DREI - 
Departamento de Registro Empresarial e Integração, no dia 18 de março de 2021, em 
primeira convocação às 16h com quórum do artigo 22º do Estatuto Social, qual seja, com 
presença mínima de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; na falta de quórum, em 
Segunda convocação às 17h, com presença mínima de metade mais um dos cooperados 
com direito a voto; e ainda na falta de quórum, em terceira convocação às 18h, com 
presença mínima de dez cooperados com direito a voto, esclarecendo-se que o número 
de cooperados é de 402 com direito a voto conforme Art. 5 do Estatuto Social da Uniodon-
to Regional, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraor-
dinária: I) - Alteração no Art. 5º do Estatuto Social conforme expresso pelo Conselho de 
Administração. II) Possibilita a apresentação de defesa de cooperados eliminados.  
Assembleia Geral Ordinária I) - Prestação de Contas do Exercício 2020, compreendendo; 
a) - Relatório de Gestão, balanço, demonstrativo de conta sobras e perdas; b) - Parecer 
do Conselho Fiscal, e dos Auditores Independentes; II) - Dar destinação às sobras ou 
perdas; III) - Deliberação quanto ao “pró-labore” para os membros do Conselho de 
Administração e o valor das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal; 
IV) - Restituição de cotas aos ex-cooperados. V) – Eleição e Posse dos membros do 
Conselho Fiscal para o exercício de 2021, cujos candidatos obedecidos o Estatuto da 
Cooperativa, Lei das Cooperativas nº. 5.764/71 e Lei de Seguros de Planos de Saúde nº. 
9.656/98 deverão registrar sua candidatura individual na sede da UNIODONTO 
UBERLÂNDIA até o dia 03 de março de 2021. De acordo com o Estatuto Social da 
Cooperativa Art. 23º Parágrafo 2º a votação será realizada no dia 18 de março de 2021 
das 08h00min às 17h00min, por meio de plataforma online.

A transmissão da assembleia e participação e votação a distância dos(as) senhores(as) 
cooperados(as) ocorrerá mediante atuação remota via sistema eletrônico disponibilizado 
pela cooperativa, cujo acesso ocorrerá mediante utilização de um link, login e senha que 
permitirão a todos conectarem-se, acompanhar a assembleia e votar, os quais serão 
enviados para o endereço de e-mail dos cooperados, cadastrado na cooperativa até o dia 
16 de março de 2.021. Caso o(a) cooperado(a) deseje recebê-los em outro e-mail que 
não aquele cadastrado na cooperativa, deverá fazer contato até o dia 16 de março de 
2.021 pelo telefone 34.3228 8107 ou e-mail relacionamento@uniodontouberlandia.-
com.br, fornecendo o outro endereço de e-mail.

A empresa responsável pelo sistema eletrônico de participação e votação a distância 
será a TELEMEETING, com a qual a UNIODONTO firmou contrato, sendo que o sistema 
oferecido assegura transparência, segurança e sigilo do voto nas eleições para os órgãos 
sociais. Além disso, o sistema possibilita a maior participação dos cooperados, os quais 
poderão conectar-se na assembleia em tempo real e votar diretamente de seus computa-
dores, tablets ou smartphones, sendo que ao término de cada votação o resultado é 
visualizado simultaneamente por todos os participantes da Assembleia, bastando apenas 
estarem conectados à internet por conta própria através de rede WIFI ou através de 
dados móveis 3G/4G.

Outras informações a respeito da assembleia digital podem ser solicitadas pelo e-mail 
relacionamento@uniodontouberlandia.com.br ou telefone 34.3228 8107.

Uberlândia, 24 de fevereiro de 2021.
RICARDO MANOEL LOURENÇO

Diretor Presidente
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