
COMARCA DE UBERLÂNDIA. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . O Dr. Carlos José 
Cordeiro, faz saber a todos quantos o presente Edital de Intimação virem e dele conhecimento tiverem, que 
perante a Secretaria e Juízo da 2 ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, corre uma ação de Cumprimento de 
Sentença, autuada sob o n º 5003429-80.2020.8.13.0702 requerida por Advocacia Roberto Matos de Brito e 
Associados e Banco Mercantil do Brasil S/A contra Thalyta Marques dos Santos, CPF/MF 062.656.226-09. 
Como o/a(s) Executado/a(s) não foi(ram) localizado(s) para intimação, é o presente expedido com a finalidade 
de INTIMAR Thalyta Marques dos Santos, para cumprir a sentença no prazo de quinze (15) dias, efetuando o 
pagamento da quantia de R$ 40.207,78, sob pena de não o fazendo, ser acrescida multa de 10% ao montante da 
condenação, bem como ser-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. Para 
conhecimento de todos especialmente dos interessados, publica-se o presente no “Diário do Judiciário”, Órgão 
Oficial “Minas Gerais”, intimado que os prazos fluem após o término do prazo fixado no edital. Uberlândia-
MG, aos 15 de junho de 2021. Eu,(a)(Maria Conceição Souza Cunha), Oficial de Apoio Judicial, o digitei. (a) 
Dr. CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO  nº 37/2021 - SRP. Será realizado no dia 21 de 
julho de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 110/2021, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 37/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é aquisição de 
leites especiais e suplementos alimentares para prevenção, controle e combate às carências 
nutricionais dos usuários do SUS- Sistema Único de Saúde, da Gestão 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,  30 de junho de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE
CNPJ 16.913.613/0001-50

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

Assembleia Geral Ordinária  -  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 Ordinária a realizar-se DE FORMA HÍBRIDA– virtual/pre-
sencial no dia 15 de julho de 2021, das 8:00h às 18:00h.

A liberação pelo ambiente virtual: https://schwartz.superlogica.net/clients/areadocondomino, 
exclusivamente para votação, inicia-se no dia 15 de julho às 8:00h e finda-se no mesmo dia às 
18:00h,e para os que preferirem participar presencialmente, será disponibilizada uma urna 
apenas para o depósito da cédula de votação,que acontecerá no mesmo dia, 15 de julho, na 
portaria do Condomínio, e no mesmo horário, das 8:00hs às 18:00 hs.

A Assembleia será realizada a fim de deliberarem exclusivamente sobre a seguinte pauta:

- Eleição de síndico e Conselho Fiscal;

As inscrições serão feitas no período de 01/07/2021 a 09/07/2021, na SCHWARTZ COBRE, 
localizada à Rua São Paulo, nº 185, B. Brasil, Uberlândia-MG, Telefones: 3214-5033 ou 
99682-5033.

Para se candidatar ao cargo de síndico o interessado deverá apresentar no ato da inscrição:
- Certidão de nada consta do condomínio (caso morador);
- Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF);

Ressaltamos, mais uma vez, que a liberação pelo ambiente virtual será pelo link: https://s-
chwartz.superlogica.net/clients/areadocondomino e o acesso será exclusivamente através do 
e-mail cadastrado pelo condômino junto à administração do condomínio.

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 as decisões em assembleia, não se justificando o não 
cumprimento por não ter participado deste ato democrático. 
A participação de inquilinos nas assembleias dependerá 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, 23 de junho de 2021.
Rosalvo Alves de Oliveira Neto

Síndico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o artigo 2 item II do seu Estatuto Social, o SINDHART – Sindicato das Empresas Holdings, de 
Prestação de Serviços de Administração de Recursos Humanos, Redes de Dados, Assessoramento, Consultoria e 
Informações de Uberlândia, representado pelo seu Presidente Executivo, o Sr. Pérsio José de Oliveira, convoca 
todos os representantes legais das Empresas que exerçam atividades de Holdings e Administração de Empreen-
dimentos e Participações, Prestação de serviços contábeis de consultoria, assessoria e informações nas Áreas 
Econômica, Contábil, Organizacional, Administrativa, Planejamento, Segurança e Projetos, Prestação de Serviços 
de Telemarketing, Redes de Dados, Promotoras de Vendas e Eventos, Franquias Comerciais e Industriais e 
Atendimento, Escritórios de Advogados que possuam em seu portfólio, atividades de prestação de serviços de 
assessoria e ou consultoria, Prestadoras de Serviços em Terceirização e Recursos Humanos, Treinamento, 
Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário , com abrangência territorial em Uberlândia/MG., caracterizados 
como empregadores nos termos do artigo 2º. e que possuam Empregados na forma do Artigo 3º. da CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho, com abrangência territorial em Uberlândia/MG para deliberar sobre os 
seguintes temas: 1.Autorização das Empresas para a diretoria do SINDHART realizar a negociação das cláusulas 
econômicas da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, data base Outubro e das Cláusulas econômicas da 
Convenção Coletiva 2021/2022 data base Maio, com o Sindicato dos Empregados- SINTAPPI-MG. 2.Aprovação 
da Contribuição de Fortalecimento Patronal; 3.Aprovação da Taxa Assistencial Patronal. Na impossibilidade da 
realização da Assembleia Presencial em decorrência das medidas de prevenção contra a Covid-19, comunicamos 
que a Assembleia se realizará de forma virtual, utilizando-se o aplicativo “microsoft teams” no dia 15 de julho de 
2021, às 15:00 horas. Os representantes legais que das Empresas que desejarem participar da Assembléia devem 
enviar e-mail para diretoria@sindhart.com.br até o dia 05/07/2021 para que recebam no dia 06/07/2021 o “link” 
com o endereço eletrônico para participação da Assembleia. Todas as informações necessárias poderão ser 
obtidas por meio do e-mail diretoria@sindhart.com.br ou pelo telefone (34) 3232-7878. Uberlândia , 29 de junho 
de 2021

PÉRSIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente Executivo

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 084/2021 - Pregão Presencial - "Menor
Preço" Lote/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 084/2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço" Lote/Item - Estimado",
no dia 20 de julho 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, contratação de empresa especializada
em capina química, capina manual e roçagem mecânica para a manutenção das áreas pertencentes
ao DMAE, com fornecimento de mão de obra, insumos, ferramentas, equipamentos e EPI'S, 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. Visita
Técnica Facultativa - Poderá ser agendada visita técnica com os técnicos do DMAE via protocolo
até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para apresentação de propostas. Caso a concorrente
não tenha interessem realizar a vistoria, deverá apresentar termo de desistência de vistoria se
responsabilizando por qualquer informação não auferida in loco. Uberlândia-MG, 30 de junho de
2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

ANUNCIE 
34 99862-5000

BRASIL & MUNDO | 9DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
01 DE JULHO DE 2021

CORONAVÍRUS

Fiocruz antecipa entrega de 3 milhões de doses de vacinas
 � AGÊNCIA BRASIL

A  Fundação  Oswa ldo 
Cruz (Fiocruz) antecipou 
para esta quarta-feira (30) a 
entrega de 3 milhões de do-
ses da vacina Astrazeneca/
Oxford contra covid-19 ao 

Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI). Inicialmente, 
esta remessa seria entregue 
na próxima sexta-feira (2).

Segundo a F iocruz,  a 
antecipação foi possível por 
conta da liberação de lotes 
pelo controle de qualidade, 

que ocorreu no início da se-
mana. Cerca de 148 mil do-
ses ficarão no Rio de Janeiro.

Desta forma, a fundação 
chega a 65,9 milhões de 
doses entregues ao PNI, 
incluindo as 4 milhões de va-
cinas importadas do Instituto 

Serum, na índia. Só no mês 
de junho, foram fornecidos 
mais de 18 milhões de imu-
nizantes.

A Fiocruz tem ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) para 
entregas semanais da vacina 
até 23 de julho.

Inicialmente, remessa de 
vacinas seria entregue 
na sexta-feira (2)
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