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AVISO DE LICITAÇÃO Nº 03/2021
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO MENOR PREÇO
O Superintendente do IPREMU, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará 
realizar o Processo Licitatório nº 03/2021, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do 
tipo “Menor Preço”, dia 20 de maio de 2021 às 09:00 horas, na Sala de Reuniões do 
IPREMU, rua Bernardo Guimarães, nº 125, Bairro Centro, CEP nº 38.400-198, que visa a 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de perícia médica, a ser 
prestado por médico especialista em Medicina do Trabalho, emitindo parecer técnico 
pericial conclusivo, analisando precisamente se o servidor público municipal, filiado ao 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia – IPREMU, 
tem direito a aposentadoria especial, em face de suposto desempenho de atividades 
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a sua integridade física, 
nos termos do art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal.

O presente Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelos licitantes junto ao Setor de 
Compras do IPREMU pelo e-mail ipremu.compras@ipremu.mg.gov.br ou pelo site oficial 
do município www.uberlandia.mg.gov.br pelo link Licitações, os interessados poderão 
obter mais informações pelo e-mail acima ou telefone (34) 3239-6700 das 12:00 às 17:00 
horas.

Uberlândia, 04 de maio de 2021.

André L. Goulart 
Superintendente do Ipremu CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE - CNPJ 16.913.613/0001-50

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

Assembleia Geral Extraordinária

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 no dia 18 de maio de 2021, na quadra poliesportiva do condomínio, 
iniciando-se às 18:00 horas em primeira convocação ou às 18:30 horas em segun-
da convocação com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre as 
seguintes pautas:

- Prestação de contas referentes ao mês de abril de 2021;
- Outros assuntos de interesse do Condomínio;

Observações:
O Condomínio disponibilizará álcool em gel para higienização das mãos, exigirá o 
distanciamento social entre os presentes ao local e o condômino deverá compare-
cer usando obrigatoriamente a máscara.

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, 04 de maio de 2021.

Rosalvo Alves de Oliveira Neto
Síndico
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SEXTA-FEIRA
07 DE MAIO DE 2021

COVID-19

Pfizer vai doar vacinas para atletas olímpicos
 � AGÊNCIA BRASIL 

A Pfizer e sua parceira 
alemã BioNTech anunciaram 
nesta quinta-feira (6) que doa-
rão doses de sua vacina contra 
o novo coronavírus (covid-19) 
para ajudar a imunizar atletas 
e delegações que participarão 
dos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos de Tóquio marcados 
para este ano.

“Esta doação da vacina é 
outra ferramenta em nossa cai-

xa de ferramentas de medidas 
para ajudar a tornar os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 
Tóquio 2020 seguros e protegi-
dos para todos os participantes 
e para mostrar solidariedade 
aos nossos amáveis anfitriões 
japoneses”, disse o presidente 
do Comitê Olímpico Internacio-
nal, o alemão Thomas Bach.

“Estamos convidando os 
atletas e as delegações parti-
cipantes dos próximos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos 

a dar o exemplo e aceitar a 
vacina onde e quando possí-
vel. Ao tomar a vacina, eles 
podem enviar uma mensagem 
poderosa de que a vacinação 
não é apenas uma questão de 
saúde pessoal, mas também 
de solidariedade e considera-
ção pelo bem-estar de outras 
pessoas em suas comunida-
des. Gostaríamos de agradecer 
à Pfizer e à BioNTech por esta 
doação muito generosa para 
apoiar a vacinação de atletas 

e participantes dos Jogos”, 
acrescentou.

Após o adiamento do me-
gaevento esportivo, no último 
ano, por causa da pandemia 
do novo coronavírus, os Jogos 
Olímpicos foram remarcados 
para o período de 23 de julho 
a 8 de agosto de 2020, já os 
Paralímpicos passaram para o 
intervalo de 24 de agosto a 5 
de setembro de 2021.

* COM INFORMAÇÕES DA REUTERS.
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