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TENHA MAIOR VISIBILIDADE!

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.

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/ME nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 08/03/2021, às 17h00, na sede da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Sintra, n° 50, Bairro Granja Marileusa, Uberlândia/MG, CEP 38406-643. 
Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. Mesa: 
Presidente: Marcello Guidotti, e Secretário: Marcelo Lucon. Ordem do Dia: Deliberar sobre a autorização para 
celebração Contrato de Prestação de Serviços de Construção Civil EC050-ENG-CT 00013/21 com o Consórcio 
BR-050, cujo objeto é a execução, pelo consórcio, sob o regime de empreitada a preço unitário, dos serviços de 
recuperação do pavimento do trecho de Minas Gerais da rodovia sob responsabilidade da Companhia 
(“Contrato”). Deliberações: Nos termos do inciso VII do artigo 16 do Estatuto Social, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram a celebração Contrato, bem como seus eventuais 
aditamentos, desde que não importem em variação de valor superior a 20% em relação ao inicialmente contratado. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. 
Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Marcelo Lucon. Uberlândia, 08/03/2021. Conselheiros: Marcello 
Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Alberto Luiz Lodi. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em 
livro próprio. Mesa: Marcello Guidotti - Presidente, Marcelo Lucon - Secretário. Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 8426084 em 15/03/2021. Protocolo 212895184 - 12/03/2021. Marinely 
de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2021. Será realizado no dia 30 de 
março de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 039/2021, na Modalidade de 
Pregão Presencial de n° 05/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação 
de Empresa para Prestação de Serviços de Jardinagem e Limpeza em diversos locais do 
perímetro urbano e rural, para atender as necessidades da Administração Municipal. 
Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.
mg.gov.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. PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2021- SRP. Será realizado no dia 31 
de março de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 040/2021, na Modalidade 
de Pregão Eletrônico de n° 013/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo 
objeto é a aquisição de materiais odontológicos para atender o Centro Odontológico 
da Secretaria Municipal de Saúde do município de Coromandel-MG, 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, 08 de março de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados da Associação de Apoio aos Transportadores 
de Carga de Minas e Goiás – ANATRAMG (CNPJ 11.339.623/0001-00), pessoas físicas e jurídicas, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, solicitada pelo Vice-Presidente da Associação, que será 
realizada as 08:00 horas do dia 29 de Março de 2021, na Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, n° 
1005, Bairro Nossa Senhora das Graças, Uberlândia-MG, CEP 38402-005. Tal Assembleia tem como 
finalidade efetuar o Remanejamento dos Cargos da Diretoria e Conselho Fiscal, em virtude do falecimento 
e da renúncia de membros da diretoria e conselho fiscal. Além do remanejamento, será efetuada a 
exclusão dos cargos vagos da Associação, com a consequente transferência de deveres, poderes e 
obrigações atinentes a tais cargos ao Presidente e Vice Presidente da Associação. A recomposição da 
diretoria não acarretará em nova eleição, sendo mantidos os prazos de eleição conforme estatuto social. 
Deve-se observar que é necessário, em um primeiro momento, a presença de pelo menos um terço dos 
Associados com direito a voto, porém se tal número não for alcançado, dentro de um prazo de uma hora, 
será efetuada nova convocação, com a presença de qualquer Associado que ali estiver, sendo a decisão 
tomada aplicada a todos. Sem mais para o momento.

Uberlândia-MG, 16 de Março de 2021.

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGA DE MINAS E GOIÁS

   
   EDITAL DE CONVOCAÇÃO
   ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
   ASSOCIAÇÃO JARDINS GÊNOVA

A  Associação Jardins Gênova, CNPJ 12.550.979/0001-50, localizada na Avenida dos Jardins, nº 
1500, Bairro Nova Uberlândia, Uberlândia-MG, por meio do Presidente do Conselho Deliberati-
vo, Sr. Gutemberg Curi de Faria Júnior, convoca os seus Associados para Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no dia 30 de março de 2021, às 19h00 em primeira convocação e 19h30 
em segunda convocação com qualquer número de Associados, que poderá ocorrer em formato 
virtual e/ou presencial na área externa da Administração, a depender das deliberações do comitê 
de enfrentamento ao Covid-19 e o plano do Comitê Municipal e/ou Governo Estadual Minas 
Consciente, conforme previsto no artigo 12 da Lei 14.010/2020 publicada em 10 de Junho de 
2020, para a seguinte ordem do dia:
 1. Prestação de contas do ano de 2020, e apreciação do parecer da auditoria.
 2. Eleição da nova Diretoria e Conselho para a gestão 01/04/2021 a 31/03/2023. As 
chapas deverão inscrever-se previamente com antecedência de dois (02) dias à realização da 
Assembleia. Cada chapa deverá conter: uma Diretoria Executiva, composta por 03 (três) 
membros, e pelo Conselho Deliberativo, composto por 05 (cinco) conselheiros efetivos e 05 
(cinco) conselheiros suplentes.
 3. Votação e aprovação para alteração na redação do Artigo 78º,IV do Regimento 
Interno para permitir a entrada de caminhão truck com o terceiro eixo suspenso, durante toda a 
circulação dentro da Associação. 
Aqueles que desejarem fazer uso da palavra durante a Assembleia deverão inscrever-se 
previamente com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes da sua realização sob pena de 
não poder manifestar-se. 
O associado inadimplente poderá participar da Assembleia, porém não será permitido, se 
pronunciar, votar, requerer questão de ordem ou deliberar sobre qualquer questão. 

Uberlândia-MG, 16 de março de 2021. 

GUTEMBERG CURI DE FARIA JUNIOR
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

   EDITAL DE CONVOCAÇÃO
   ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
   ASSOCIAÇÃO JARDINS GÊNOVAAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 105/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de materiais médico-hospitalares (Luvas e máscaras), em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até as 09:00 horas do dia 31/03/2021, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br.
Uberlândia-MG, 15 de março de 2021.SUELI APARECIDA SILVA.DIRETORA DE COMPRAS

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
RDC

 Nº. 031/2021
OBJETO: Seleção e contratação de empresa de engenharia para  execução de: Lote 01 -
Execução de serviços de sinalização horizontal e vertical dos Setores Central e Norte de
Uberlândia;  Lote 02 - Execução de serviços de sinalização horizontal e vertical do Setor
Oeste de Uberlândia; Lote 03 - Execução de serviços de sinalização horizontal e vertical do
Setor Sul de Uberlândia e Lote 04 - Execução de serviços de sinalização horizontal e vertical
do Setor Leste de Uberlândia.O Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, torna público
e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que em razão do caso
fortuito que resultou no afastamento do servidor designado para a abertura do processo em
questão, decide-se pela republicação com remarcação de nova data para entrega das
propostas no referido processo, com suporte no § 3º do art.12 do Decreto Municipal nº
17.849/2019. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até às 09:00 horas do dia 13/04/2021, no endereço www.gov.br/compras/pt-br. Republique-
se.Uberlândia, 15 de março de 2021.DIVONEI GONÇALVES DOS SANTOS.Secretário
Municipal de Trânsito e Transportes

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METROPOLITAN 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocados todos os Senhores Condôminos, para a Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á 
ONLINE, às 18h00(dezoito horas) do dia 23(vinte e tres) de março de 2021, em única convocação, a fim 
de tratar dos seguintes assuntos:

1) Prestação de Contas do Ano de 2019;  
2) Prestação de Contas do Ano de 2020;
3) Eleição de Síndico, subsíndico e Conselho, para o mandato de abril de 2021 a março de 2023, com 
inscrição de chapas até às 16h:00 do dia 22 de março de 2021;
4) Proposta Orçamentária para o Ano de 2021;
5) Demais Assuntos de Interesse dos Senhores Condôminos.

As decisões tomadas na Assembléia obrigam os ausentes, por isso, é indispensável a presença de todos 
os Senhores Condôminos.

Uberlândia, 17 de março de 2021.
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