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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2021. Será realizado no dia 01 de 
abril de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 041/2021, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 014/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a aquisição de 
aparelho de raio-X móvel digital, para atender a  Secretaria Municipal de Saúde do 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, 16 de março de 2021
Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS, por meio

da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Ata de
Registro de Preços para contratação futura e eventual de serviços de fornecimento
e colocação de 1.200 jazigos duplos, em concreto armado pré-moldado, no Cemitério
Municipal Campo do Bom Pastor, em Uberlândia-MG. A sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 31/03/2021,
no endereço www.gov.b/compras/pt-br. Uberlândia, MG, 17 de março de 2021.Sueli
Aparecida Silva.Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

SINDICOMERCIO UBERLANDIA- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Em obediência ao 
Estatuto Social da Entidade e demais legislações aplicáveis, pelo presente Edital ficam convidados todos 
os interessados e convocados todos os representados quites com as contribuições do exercício 2020 e no 
gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25(vinte e 
cinco) de Março de 2021, às 18:00hs (dezoito) horas, a ser realizada pelo aplicativo “Google Meet” para 
tratar das seguintes ordens do dia: a) Informar sobre o fechamento das convenções coletiva de trabalho e 
seus termos; b) informar sobre os valores de contribuições devidas ao Sindicato; c) Homologação de atos 
da diretoria. Caso não haja número de representantes mínimo, referida Assembleia será instalada em 
segunda convocação às 18:30hs (dezoito horas e trinta minutos), deste mesmo dia e na mesma “sala 
virtual”, com qualquer número de convocados/convidados presentes. Os representados e interessados 
que desejarem participar da assembleia, bem como exercer o direito de voto, deverão ostentar a qualidade 
de associados, bem como estar quites com as contribuições acima referidas, devendo entrar em contato 
com o jurídico da entidade, via WhatsApp, pelo telefone (34) 99239-5721, a fim de receber link de participa-
ção da Assembleia pelo aplicativo “Google Meet”. Uberlândia-MG, 16 de março de 2021. 
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Moeda fechou o dia 
vendida a R$ 5,586, com 
recuo de R$ 0,033 (-0,59%)
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QUINTA-FEIRA
18 DEMARÇO DE 2021

ECONOMIA

Dólar cai e bolsa dispara após anúncio dos EUA
 � AGÊNCIA BRASIL

O mercado financeiro teve 
um dia de otimismo. O dólar 
reverteu a alta e a bolsa de 
valores passou a disparar após 
o anúncio de que o Federal 
Reserve (Fed, Banco Central 
dos Estados Unidos) pretende 
manter os juros norte-america-
nos próximos de zero até 2023.

Os juros da maior economia 
do planeta estão numa faixa 
entre 0% e 0,25% ao ano des-
de meados do ano passado. O 
anúncio fez o dólar comercial, 
que operava em leve alta até 
as 15h, mudar de rumo. A moe-
da fechou o dia vendida a R$ 
5,586, com recuo de R$ 0,033 
(-0,59%). A divisa encerrou em 
baixa pela segunda sessão 
seguida.

A reação foi parecida na 
bolsa de valores. O índice 

Ibovespa, da B3, fechou o dia 
aos 116.549 pontos, com alta 
de 2,22%. O indicador operou 
em queda durante a manhã 
e estava em leve alta até o 
anúncio do Federal Reserve.

Nesta quarta, o Fed con-
cluiu a reunião de política 
monetária, que decidiu manter 
os juros básicos inalterados. 
Apesar da expectativa de que a 
inflação norte-americana pos-
sa subir após o pacote de aju-
da de US$ 1,9 trilhão aprovado 
pelo governo do presidente 
Joe Biden, sete dos 18 pre-
sidentes de Bancos Centrais 
regionais dos Estados Unidos 
disseram esperar que os juros 
básicos norte-americanos só 
subam em 2023.

Juros mais baixos em eco-
nomias avançadas, como os 
Estados Unidos, favorecem 
a migração de capitais para 

países emergentes de maior 
risco, como o Brasil. A entrada 
de recursos no país derruba a 
cotação do dólar e valoriza a 
bolsa de valores.

O mercado também passou 
o dia sob a expectativa da 
reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 

Central. A expectativa é que 
a autoridade monetária brasi-
leira eleve a taxa Selic (juros 
básicos da economia) de 2% 
para 2,5% ao ano. Essa será 
a primeira elevação em quase 
seis anos.

* COM INFORMAÇÕES DA REUTERS
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