
O síndico do CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CENTRAL DE UBERLÂNDIA / COND. ED. CENTRAL DE 
UBERLÂNDIA - SETOR COMERCIAL, no uso de suas atribuições, vem informar que diante da excepcio-
nalidade do momento experimentado pela população brasileira e mundial, ocasionado pela pandemia da 
COVID-19, realizaremos uma Assembleia Geral ordinária de forma virtual, e convoca os Senhores (as) 
condôminos (as) para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada em ambiente virtual, no dia 
22 de Março de 2021, em primeira convocação às 19h00min, para que os condôminos se cadastrem, 
dando início a videoconferência somente na segunda chamada às 19:30h, com qualquer número de 
presentes a fim de deliberarem sobre o seguinte assunto:
1)PRESTAÇÃO DE CONTAS;
2)ELEIÇÃO DO CORPO DIRETIVO/ DELIBERAÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO;
3)PREVISÃO   ORÇAMENTÁRIA/  POSSIVEL    REDUÇÃO   DA   TAXA   ORDINÁRIA   DO RESIDEN-
CIAL.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica ao funcionário DANYEL DE OLIVEIRA FERREIRA (CTPS 
007281309/série 0040 MG) dos seguintes fatos: considerando que, durante o período entre 
Dezembro/2020 a Março/2021 o colaborador registrou de modo indevido seu controle de ponto, realizando 
horas extras sem permissão, auferindo vantagem indevida, sendo que tal conduta está totalmente contra 
os valores e princípios robustamente pregados pela Callink. Considerando que, tal fato se tornou objeto de 
investigação interna por parte da Callink, onde se comprovou a gravidade das ações do colaborador, 
gerando a quebra de fidúcia por parte da empregadora, por este motivo apresentado, o mesmo está 
dispensado por justa causa, a partir da presente data, 11/03/2021, por ato de improbidade, mau 
procedimento, indisciplina, desídia, e outras tipificações, art. 482, alíneas “a”, “b” “e” e “h” CLT. Fica o 
funcionário comunicado que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimen-
to 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 19/03/2021 ÀS 16:00 horas , no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE 
CNPJ 16.913.613/0001-50

Rua Orides Ferreira, nº 370, Shopping Park – Uberlândia/MG

Assembleia Geral Extraordinária por meio VIRTUAL 
Edital de Convocação

O Síndico do CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE, no uso de suas atribuições e na 
forma convencionalmente prevista, CONVOCA, através do presente Edital, todos os moradores em 
pleno gozo de seus direitos constantes na Convenção Condominial para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se DE FORMA VIRTUAL, nos dias 24 e 25 de março de 2021.
A liberação para o voto será pelo ambiente virtual:
https://schwartz.superlogica.net/clients/areadocondomino, iniciando-se no dia 24 de março às 8:00h, 
findando-se no dia 25 de março às 18:00h, 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.
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.
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.
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-Mg, 12 de março de 2021.
Rosalvo Alves de Oliveira Neto

Síndico

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Fará realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa
de engenharia para executar serviços elétricos complementares na subestação do
Centro Administrativo Virgílio Galassi, Uberlândia/MG. Os documentos que integram
o edital serão disponibilizados no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia,
endereço eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br. A Sessão Pública para entrega dos
Envelopes das propostas e documentação será no dia: 31/03/2021, às 13:00 horas,
na Galeria Ido Finotti, situada na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa
Mônica, Uberlândia/MG.Uberlândia/MG, 11 de março de 2021.SUELI APARECIDA
SILVA.Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 109/2021

TIPO "MENOR PREÇO"

EDITAL
SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Visando dar mais transparência às contas e em obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais legislações 
aplicáveis, pelo presente Edital �cam convocados todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais, 
nos termos do artigo 32 do Estatuto, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 de novembro de 
2020, às 18h30, em sua sede social na rua Atílio Valentini, nº 30 – Bairro Santa Mônica na cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais para tratar da seguinte ordem do dia: a) Examinar, discutir e aprovar pareceres, DRE’s, 
balancetes referentes a contas da Diretoria dos meses de Novembro e Dezembro de 2019; b) Examinar, discutir e 
aprovar pareceres, DRE’s, balancetes referentes a contas da Diretoria dos meses de Janeiro à Agosto de 2020; c) 
examinar, discutir e deliberar sobre o reti�cativo orçamentário do exercício de 2020; d) examinar, discutir e 
deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício �nanceiro do ano de 2021. Caso não haja comparecimen-
to legal, referida Assembleia será instalada em segunda convocação às 19h00, deste mesmo dia e no mesmo local, 
com qualquer número de convocados presentes. Uberlândia-MG, 14 de novembro de 2020”.

EDITAL 
 

SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 
Visando dar mais transparência às contas e em obediência ao Estatuto Social da Entidade 

e demais legislações aplicáveis, pelo presente Edital ficam convocados todos os associados 

quites e no gozo de seus direitos sindicais, nos termos do artigo 32 do Estatuto, para a 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 de novembro de 2020, às 18h30, em 

sua sede social na rua Atílio Valentini, nº 30 – Bairro Santa Mônica na cidade de 

Uberlândia, Estado de Minas Gerais para tratar da seguinte ordem do dia: a) Examinar, 

discutir e aprovar pareceres, DRE’s, balancetes referentes a contas da Diretoria dos meses 

de Novembro e Dezembro de 2019; b) Examinar, discutir e aprovar pareceres, DRE’s, 

balancetes referentes a contas da Diretoria dos meses de Janeiro à Agosto de 2020; c) 

examinar, discutir e deliberar sobre o retificativo orçamentário do exercício de 2020; d) 

examinar, discutir e deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício financeiro do 

ano de 2021. Caso não haja comparecimento legal, referida Assembleia será instalada em 

segunda convocação às 19h00, deste mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número 

de convocados presentes. Uberlândia-MG, 14 de novembro de 2020”. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2021- SRP. Será realizado no dia 29 
de março de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 037/2021, na Modalidade 
de Pregão Eletrônico de n° 12/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto 
é a aquisição de materiais medico hospitalares, para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde,  com reserva de itens para participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Micro Empreendedor 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, 01 de março de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/2021. Será realizado no dia 05 
de abril de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 008/2021, na Modalidade 
de Pregão Eletrônico de n° 02/2021, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a 
aquisição de Equipamentos e Material permanente para melhoria na qualidade de 
trabalho e atendimento aos assistidos da APAE, conforme convenio nº 883838/2019 por 
intermédio do Ministério da Cidadania e o Município de Coromandel - MG. 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, 08 de março de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. INEXIBILIDADE/ CREDENCIAMENTO nº 01/2021. Será realizado 
no dia 08 de abril de 2021 às 14:00 hs o Processo Licitatório de n° 038/2021, na 
Modalidade de Inexigibilidade/Credenciamento de n° 01/2021, cujo objeto é a seleção 
e credenciamento de pessoas física e jurídicas para a prestação de serviços médicos, 
serviços de enfermagem, exames e outros, solicitados pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Coromandel – MG. 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, 08 de março de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL

Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço de exames laboratoriais
e complementares e avaliações médico clínica.A Secretária Municipal de
Administração, em vista os pedidos de esclarecimento ao Edital Pregão Eletrônico
Registro de Preços nº 759/2020 e, considerando a necessidade de analisar os
questionamentos aventados DECIDE SUSPENDER, sine die, a referida Licitação.
Deve-se dar amplo conhecimento dessa decisão mediante publicação de que a
mesma foi SUSPENSA, sine die e que, oportunamente será marcada nova data para
Sessão Pública para recebimento de proposta.Uberlândia, 12 de março de 2021.MARLY
VIEIRA DA SILVA MELAZO.Secretária Municipal de Administração

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA

REGISTRO DE PREÇOS Nº 759/2020

IRREGULARIDADES

Deputados criam CPI para investigar fura-filas em MG
 � AGÊNCIA BRASIL

A Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) instaurou 
nesta quinta (11) uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para investigar irregularidades na 
campanha de vacinação contra a 
covid-19 no Estado. Deputados 
se basearam na informação de 
que 500 servidores estaduais 
furaram a fila. Mesmo sem fazer 
parte do perfil prioritário, se vaci-
naram.

A CPI terá um prazo de 120 
dias para investigar o desvio de 
recursos referentes à vacinação 
irregular de pessoas que estão 
fora dos grupos  prioritários de-
finidos pelo Ministério da Saúde. 
Os deputados estaduais também 
vão apurar o baixo investimento 
em ampliação de leitos para 

enfrentamento da pandemia em 
Minas e a não aplicação do mí-
nimo constitucional em serviços 
públicos de saúde.

A decisão pela instauração da 
CPI ocorreu após uma reunião 
de seis horas com a presença 
de parlamentares e do secreta-
rio de Estado de Saúde (SES), 
Carlos Eduardo Amaral. Ele teria 
confirmado a vacinação dos 500 
servidores, por decisão própria. 
Muitos deles não têm contato 
com o público e, portanto, não 
têm prioridade, de acordo com o 
Plano Nacional de Imunização.

Com base nas informações, 
o presidente da ALMG, deputado 
Agostinho Patrus (PV), determi-
nou a instauração da CPI. “Va-
mos investigar a fundo esses que 
se entendem como privilegiados 

em passar à frente na vacinação. 
Neste momento de pandemia, é 
um dos crimes mais graves”.

O próprio secretário também 
foi vacinado, mas isso não foi alvo 
de críticas, uma vez que ele está 
na linha de frente do combate ao 

covid-19, segundo o presidente 
da Comissão de Saúde da Casa, 
João Vítor Xavier (Cidadania). 
Segundo Xavier, o secretário 
visita com frequência locais de 
atendimento aos doentes, o que 
justificaria a vacinação.
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