
CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE ESPECIALIDADES - CIESP
AVISO DE LICITAÇÕES - O CIESP torna público que se encontra aberto o processo de licitação
– PROCESSO 052/2018 - PREGÃO PRESENCIALNº 014/2018- REGISTRO DE PREÇOS
– TIPO MENOR PREÇO - Objeto: Compra de MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
através de registro de preços, destinados ao CIESP e aos municípios consorciados participantes -
cf. especi'cações detalhadas do Edital. Data abertura dos envelopes: 04/12/2018 às 08:00 horas
- Consorcio Intermunicipal de Especialidades “CIESP”, Rua Morvan Dias de Figueiredo,
11, Centro, Bicas/MG. Fone: (32) 3271.2999 – Sendo que o Edital e seus anexos poderão ser
solicitados pelo e-mail licitacao@ciesp.mg.gov.br

ANANDAP. SOUZA–LEILOEIRAPÚBLICAOFICIAL
Matrícula JUCEMGnº 872

EDITALDE2º PÚBLICOLEILÃOE INTIMAÇÃO.ANANDAP. SOUZA,Leiloeira Pública
Oficial, nos termos dos artigos 63 e seguintes da Lei Federal 4.591/64 e demais legislações
aplicáveis à espécie, comunica aos interessados, devidamente autorizada pelaCOMISSÃODE
REPRESENTANTESDOCONDOMÍNIODOEDIFÍCIOFUTURETOWER, estabelecida na
rua Paracatu, nº 107, bairro Barro Preto, Belo Horizonte –MG, CEP 30.180-090, Telefones: (31)
3201-8073 e (31) 2552-2268, edifício este situado naAv.Augusto de Lima, nº 1.568, bairro Barro
Preto, BeloHorizonte –MG,CEP30.190-003, que no dia 03/12/2018, às 11:00 horas, na RuaHélio
Lazzarotti, 523, bairroAlto Caiçaras, Belo Horizonte-MG, realizará o 2º Público Leilão, quando
as unidades serão vendidas pelomaior lance, aindaque inferior ao valor base do 1ºLeilão,mais
todas as despesas decorrentes do leilão, conforme descrito abaixo por imóvel, ficando o
arrematante sub-rogado nos direitos do inadimplente, os seguintes bens: 1 – Sala n° 511 do
EdifícioFutureTower,naAvenidaAugustodeLima,n°1.568,bairroBarroPreto,BeloHorizonte
-MG, em construção, com a área privativa real de 29,6500m2, área total real de 49,7998m2)
e a correspondente fração ideal de 0,003032, dos lotes n°s. 04, 05, 10 e 12, da quadra n° 25, da
8a SeçãoUrbana. 1º Leilão: R$454.202,04 (quatrocentos e cinquenta e quatromil, duzentos e
dois reais e quatro centavos) / 2º Leilão: maior lance, ainda que inferior ao valor base do 1º
Leilão,mais todas as despesas decorrentes do leilão, nos termos do § 2º doArt. 63 da Lei nº 4.591/
64; 2 –Vaga n° 46, localizada no 2º pavimento – 1º nível, doEdifício FutureTower, naAvenida
Augusto de Lima, n° 1.568, bairro Barro Preto, Belo Horizonte -MG, em construção, com a
área privativa real de 9,0000m2, área total real de 35,2205m2, e a correspondente fração ideal
de 0,001250, dos lotes n°s. 04, 05, 10 e 12, da quadra n° 25, da 8a Seção Urbana, matrícula nº
56.731 do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte-MG. 1º Leilão:
R$105.620,87 (cento e cincomil, seiscentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) / 2º Leilão:
maior lance, ainda que inferior ao valor base do 1º Leilão,mais todas as despesas decorrentes
do leilão, nos termos do § 2º do Art. 63 da Lei nº 4.591/64, pertencentes ao(s) Adquirente(s)/
Devedor(es):GENTILPEREIRABESSA, brasileiro, servidor público do estado deMinasGerais,
casado, C.I. nº M-3.625.004 SSP-MG, CPF nº 134.836.336-34, e SUA ESPOSA, ambos com
residência na Rua Contria, nº 376, apartamento 302, bairro Barroca, Belo Horizonte – MG, CEP
30.480-210. O arrematante pagará no ato o preço total de arrematação e comissão do leiloeiro
de 5%, pagos em cheques separados. Fica esclarecido que o arrematante ficará dispensado do
pagamento dequalquer valor destinado à finalizaçãoda obra e não terá direito a eventual saldo
relacionado a sobra de caixa de contribuições para a obra. O alienante, em 2º Leilão, terá
preferência na compra da unidade, em igualdade de condições com terceiros, caso em que
serãoadjudicados aoalienante.Eparaqueninguémpossaalegar ignorância, será estepublicado
na forma da lei e, também, no sitio eletrônico da leiloeira (www.saraivaleiloes.com.br).
INFORMAÇÕES: (31) 3207-3900 - www.saraivaleiloes.com.br

FUNDAÇÃO HEMOMINAS
AVISO DE PREGÃO - A Hemominas comunica que realizará, através do sitio
www.compras.mg.gov.br, o pregão: Proc. nº 2320310.137/2018 “locação de
grupo gerador” com abertura da sessão no dia 10/12/2018 às 09:00hs, data e
hora limites para cadastramento de proposta no sistema eletrônico. O edital
encontram-se disponível no Compras, R. Grão Pará 882, Santa E<gênia, BH/
MG, de segunda a sexta, de 08 às 17h, ao custo de R$5,00 (DAE), ou pelos sítios
www.hemominas.mg.gov.br e www.compras.mg.gov.br. BH, 22/11/2018.

PREFEITURAMUNICIPAL
DE PIUMHI –AVISO DE
LICITAÇÃO – PROCESSO
LICITATÓRIO Nº157/2018
PREGÃO PRESENCIAL NO
REGISTRO DE PREÇOS

Nº85/2018

O Município de Piumhi/MG,
pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o
nº16.781.346/0001-04, torna público
que realizará licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL NO
REGISTRODEPREÇOS Nº85/2018,
tipo menor preço por lote, visando
a contratação de empresa(s)
prestadora(s) de serviços de
manutenção preventiva e/ou
corretiva para veículos, máquinas
e equipamentos desta Prefeitura.
A data de entrega e abertura dos
envelopes será às 09:00 horas
do dia 07/12/2018, obedecendo
integralmente as condições
estabelecidas neste Edital e
respectivos anexos, bem como pelas
disposições das Leis nº 8.666/93 e
10.520/02 e suas alterações. Maiores
informações e cópias do referido
edital poderão ser obtidas na sede
da Prefeitura de 8:00 às 16:00 horas,
pelos telefones (37)3371-9220/9222
ou pelo site http://prefeiturapiumhi.
mg.gov.br/editais/. Adeberto José de
Melo – Prefeito Municipal.

SINDICATODOCOMÉRCIODEARAXÁ-ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA-CONVOCAÇÃO-Em
obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais legislações aplicáveis, pelo presente Edital 8cam convocados
todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para aAssembleiaGeralOrdinária a ser realizada
no dia 29 de Novembro de 2018, às 18:00hs (Dezoito horas), em sua sede social à Praça Artur Bernardes, 11,
Centro,Araxá, Estado deMinas Gerais para tratar das seguintes Ordens do Dia: a) Examinar, discutir e deliberar
sobre a Proposta Orçamentária para o exercício 8nanceiro do ano de 2019; b) Examinar, discutir e deliberar sobre
o Reti8cativoOrçamentário do exercício de 2018. Caso não haja comparecimento legal, referidaAssembleia será
instalada emsegunda convocação às 18:30hs (Dezoito horas e trintaminutos), destemesmodia e nomesmo local,
comqualquernúmerodeconvocadospresentes.Araxá,22deNovembrode2018.RodrigoNatalRocha-Presidente.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, TINTASEMAQUINISMOSDEBELOHORIZONTE

E REGIÃO - SINDIMACO
ASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIA- CONVOCAÇÃO - Emobediência ao Estatuto
Social da Entidade e demais legislações aplicáveis, pelo presente Edital 5cam convocados
todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 28 de Novembro de 2018, às 10:00 (Dez horas), em sua
sede social à Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte/MG, para tratar da seguinte ordem do
dia: a) Examinar, discutir e deliberar sobre as reivindicações salariais propostas pelos sindicatos
pro5ssionais; b) Examinar, discutir e deliberar sobre a delegação de poderes à Diretoria do
Sindicato para entabular Negociações Coletivas de Trabalho e TermosAditivos de 1º de Janeiro
de 2019 até 31 de Dezembro de 2019, autorizando o ajuizamento de Dissídio Coletivo e outras
medidas judiciais ou extrajudiciais porventura necessárias; c) Examinar, discutir e deliberar
sobre outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para negociar com as entidades pro5ssionais
os horários de funcionamento do comércio nas datas especiais e feriados relativos ao período
de 1º de Janeiro de 2019 até 31 de Dezembro de 2019; d) Examinar, discutir e deliberar sobre a
5xação de valores, datas e critérios da Contribuição Negocial; e) Examinar, discutir e deliberar
sobre a 5xação de valores, datas e critérios da Contribuição Confederativa; f) Examinar,
discutir e deliberar sobre a homologação de atos da Diretoria. Caso não haja comparecimento
legal, referida Assembleia será instalada em segunda convocação às 10:30 (Dez horas e trinta
minutos), deste mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número de convocados presentes.
Belo Horizonte, 22 de Novembro de 2018. Julio Gomes Ferreira - Presidente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA/MG. Torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 83/18, Tomada de Preço n° 01/18. Objeto:
Contratação de empresa para reforma da Praça Manuel deAssis, localizada na área
central de Igaratinga. Entrega dos envelopes - 12/12/18 às 12h45min. Dotação
orçamentaria: 06.01.15.451.1504.1.055.4.4.90.51.00-214. Edital na integra no
site: www.igaratinga.mg.gov.br, mais informações pelo telefone (37) 3246-1134.
Igaratinga, 21 de Novembro de 2018. Tatiane Aparecida Fonseca - PCL.

PREFEITURAMUNICIPAL
DE PIUMHI –AVISO DE
LICITAÇÃO – PROCESSO
LICITATÓRIO Nº159/2018
– CREDENCIAMENTO

Nº05/2018 – INEXIGIBILIDADE
Nº25/2018

O Município de Piumhi/MG,

pessoa jurídica de direito público

interno, inscrito no CNPJ sob o

nº16.781.346/0001-04, torna público

que realizará licitação na modalidade

CREDENCIAMENTO Nº05/2018 –

INEXIGIBILIDADE Nº25/2018, cujo

objeto visa o credenciamento de
Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s)
legal e regulamentada no ramo,
para prestação de serviços de
laboratório de análises clínicas
especializados visando o
atendimento aos pacientes que
deles necessitarem no Município
de Piumhi, por preço unitário de
acordo com a Tabela de Preços
fornecida pela Secretaria de
Saúde. A abertura do envelope e o
procedimento de credenciamento

serão realizados a partir das 09:00

horas do dia 27/12/2018, obedecendo

integralmente as condições

estabelecidas neste Edital e

respectivos anexos, bem como pelas

disposições das Leis nº 8.666/93 e

10.520/02 e suas alterações. Maiores

informações e cópias do referido

edital poderão ser obtidas na sede

da Prefeitura de 8:00 às 16:00 horas,

pelos telefones (37)3371-9220/9222

ou pelo site http://prefeiturapiumhi.

mg.gov.br/editais/. Adeberto José de

Melo – Prefeito Municipal.

PREFEITURAMUNICIPALDE MERCÊS/MG
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

APresidente da Comissão Permanente de Licitação deMercês, torna público
que aCONCORRÊNCIAPÚBLICAnº02/2018, tipoMELHORPROPOSTA
TÉCNICA, com a +nalidade de selecionar propostas objetivando a outorga
de permissão para exploração do serviço de transporte de passageiros em
veículos de aluguel - Táxi, com previsão de abertura no dia 27/12/2018 às
10 horas, sabendo que entre o envio da matéria até a publicação da mesma
ocorreu um atraso de dois dias, não atingindo o mínimo de 45 dias de
publicação exigido por lei e evitando assim, prejuízos a todos os interessados,
resolve prorrogar a data da abertura. Diante do exposto, para recebimento
dos envelopes, +ca estabelecido a nova data de 03 de Janeiro de 2018, às
10 (Dez) horas, na sede da Prefeitura Municipal de Mercês, localizada na
Rua São José, nº 120, Centro, quando os interessados deverão apresentar
os envelopes nº A - Documentos de Habilitação e nº B - Proposta Técnica,
de acordo com as exigências do Edital. O Edital completo poderá ser obtido
pelos interessados no Departamento de Compras e Licitação da Prefeitura
Municipal, localizada na Rua São José, nº 120, Caxangá, de segunda a sexta-
feira, no horário de 08 horas às 18 horas ou pelo e-mail: licitacao@merces.
mg.gov.br. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará
pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados
que não con+rmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.

Mercês/MG, 21 de Novembro de 2018
Janicléia de Oliveira Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURAMUNICIPAL DE
PIUMHI AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº155/2018 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº REGISTRO
DE PREÇOS Nº84/2018

O Município de Piumhi/MG,
pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob
o nº16.781.346/0001-04, torna
público que realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL
NO REGISTRO DE PREÇOS
Nº84/2018, tipo menor preço
por item (Km rodado), visando
a futura e eventual prestação de
serviços de fretamento municipal,
para transporte de estudantes
em veículos, incluso motorista e
monitor, de acordo com a demanda
da Administração Municipal. A
data de entrega e abertura dos
envelopes será às 09:00 horas
do dia 06/12/2018, obedecendo
integralmente as condições
estabelecidas neste Edital e
respectivos anexos, bem como pelas
disposições das Leis nº 8.666/93 e
10.520/02 e suas alterações. Maiores
informações e cópias do referido
edital poderão ser obtidas na sede
da Prefeitura de 8:00 às 16:00 horas,
pelos telefones (37)3371-9220/9222
ou pelo site http://prefeiturapiumhi.
mg.gov.br/editais/. Adeberto José de
Melo – Prefeito Municipal.

PREFEITURAMUNICIPAL
DE PIUMHI –AVISO DE
LICITAÇÃO – PROCESSO
LICITATÓRIO Nº160/2018
TOMADADE PREÇO
Nº04/2018

O Município de Piumhi/MG,

pessoa jurídica de direito público

interno, inscrito no CNPJ sob o

nº16.781.346/0001-04, torna público

que realizará licitação na modalidade

TOMADA DE PREÇO Nº04/2018,

tipomenor preço global, cujo objeto
visa à contratação de empresa
especializada para execução da
obra de recapeamento asfáltico de
4.420,53m2 em CBUQ e execução
de 1.459,01 metros lineares de
sarjeta, além de sinalização viária
horizontal nas Ruas Capitão
Parreira - Centro, Francisco Camilo
e João Simões – Bairro Pindaíbas,
e Quinca Mariano – Povoado de
Lagoa dos Martins, conforme
Projetos, Planilha Orçamentária,
e Cronograma anexos, tudo nos
termos do Convênio de Saída
n º1491001097 /2017 /SEGOV/
PADEM.A data de entrega e abertura
dos envelopes será às 09:00 horas
do dia 14/12/2018, obedecendo
integralmente as condições

estabelecidas neste Edital e

respectivos anexos, bem como pelas

disposições das Leis nº 8.666/93 e

suas alterações. Maiores informações

e cópias do referido edital poderão

ser obtidas na sede da Prefeitura de

8:00 às 16:00 horas, pelos telefones

(37)3371-9220/9222 ou pelo site

http://prefeiturapiumhi.mg.gov.br/

editais/. Adeberto José de Melo –

Prefeito Municipal.

UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE MONTES CLAROS
Reitor: Professor João dos Reis Canela
Aviso de licitação – Pregão Eletrônico

AUniversidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES, através do Hospital Universitário

Clemente de Faria – HUCF, torna público que realizará Licitação Pública, na modalidade

Pregão sob o nº. 65/2018, unidade 2311076, processo 195/2018, do tipo Eletrônico, para a

aquisição de gases medicinais e a instalação dos equipamentos geradores de abastecimento,

em regime de comodato. O referido certame será realizado por meio de sistema eletrônico,

pelo site: www.compras.mg.gov.br e terá como referência, o horário de Brasília-DF. As

propostas comerciais deverão ser encaminhadas até as 08h59min do dia 06/12/2018 pelo

endereço eletrônico acima determinado. A abertura da sessão pública do referido certame será

no dia 06/12/2018, às 09h. Os interessados poderão ter acesso ao respectivo Edital e anexos

pelo site: www.unimontes.br e www.compras.mg.gov.br. Quaisquer outras informações

poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3224-8229 ou pelo e-mail: pregao.hucf@unimontes.br.

M U N I C Í P I O D E C U R V E L O
AVISODELICITAÇÃO - PREGÃOPRESENCIAL052/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, em parceria com o
Município de Curvelo, de estrutura de apoio e shows musicais, com atrações
consagradas pelo público em geral, para realização das Festividades doCarnaval
2019.Asessão do Pregão será àAv. D. Pedro II, Nº 487, dia 5/12/18 às 9h. Inf./
retirada Edital: Deptº. Suprimentos – (38)3722-2617.Av. D. Pedro II, 487, 2aa
6a feira, de 8 a 10 e de 12 a 18h.

Curvelo, 22/11/18. Elaine R.Montalvão - Pregoeira

SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAXÁ - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -
CONVOCAÇÃO - Em obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais legislações vigentes, pelo
presente Edital +cam convocados todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para
aAssembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29 de Novembro de 2018, às 19h (Dezenove
horas), em sua sede social à PraçaArthur Bernardes, n° 11, Centro,Araxá/MG, para tratar da seguinte
ordemdodia: a) Examinar, discutir e deliberar sobre as reivindicações salariais propostas pelos sindicatos
pro+ssionais; b) Examinar, discutir e deliberar sobre a delegação de poderes à Diretoria do Sindicato
para entabular Negociações Coletivas de Trabalho e Termos Aditivos de 1° de Janeiro de 2019 até
31 de Dezembro de 2019, autorizando o ajuizamento de Dissídio Coletivo e outras medidas judiciais
ou extrajudiciais porventura necessárias; c) Examinar, discutir e deliberar sobre outorga de poderes à
Diretoria do Sindicato para negociar com as entidades pro+ssionais os horários de funcionamento do
comércio nas datas especiais e feriados relativos ao período de 1° de Janeiro de 2019 até 31 deDezembro
de 2019; d) Examinar, discutir e deliberar sobre a +xação de valores, datas e critérios da Contribuição
Negocial; e) Examinar, discutir e deliberar sobre a +xação de valores, datas e critérios da Contribuição
Confederativa; f) Examinar, discutir e deliberar sobre a homologação de atos daDiretoria. Caso não haja
comparecimento legal aAssembleia será instalada em segunda convocação às 19h30 (Dezenove horas
e trinta minutos) deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de convocados presentes.
Araxá, 22 de Novembro de 2018. Rodrigo Natal Rocha - Presidente.

SIPROCFC-MG-SINDICATODOSPROPRIETÁRIOSDECENTROSDEFORMAÇÃODECONDUTORESDO
ESTADODEMINASGERAIS -ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA- Em obediência ao Estatuto Social da Entidade e
demais legislações vigentes, pelo presenteEdital 2camconvocados todos os representados doSindicato para aAssembleiaGeral
Ordinária a ser realizada nodia 28deNovembrode2018, às 08:00 (Oito horas), emsua sede social à ruaBernardoGuimarães n°
1483, bairro Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado deMinas Gerais, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Examinar,
discutir e deliberar sobre a prestação de contas daDiretoriaAdministrativa referente ao exercício de 2017; b) Examinar, discutir
e deliberar sobre a proposta orçamentária das receitas e das despesas para o exercício de 2019; c) Examinar, discutir e deliberar
sobre os relatórios das principais ocorrências do ano de 2017; d) Examinar, discutir e deliberar sobre a contribuição sindical
patronal, especialmente noque se refere a formade cobrança, valores eobrigatoriedadede seupagamento caso seja aprovadoem
assembleia geral; e) Examinar, discutir e deliberar sobre autorização de venda do veículo de propriedade doSindicato, qual seja:
Fiat Uno -Vivace Celebration 1.0 Evo Fire Flex 8v 4P, placa HNO-4569, anomodelo 2011, 2xando-se preçomínimo e demais
condições. Terão direito a voto todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais. Caso não haja comparecimento
legal referidaAssembleia será instaladaemsegundaconvocaçãoàs09:00h. (Novehoras)destemesmodiaenomesmo local com
qualquer número de convocados presentes. BeloHorizonte, 22 deNovembro de 2018.AlessandroGeraldoDias - Presidente.

PREFEITURAMUNICIPALDEMANHUAÇU/MG.AvisodeLicitação
- Pregão Presencial nº. 73/2018, do tipo Menor Preço, julgamento por
Item, para Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet
com local para realização do Seminário dos Coordenadores e Reunião do
COSEMS, nos dias 13 e 14 de Dezembro de 2018, conforme solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde. Sessão dia 07/12/2018 às 14h00min.

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº. 74/2018, do tipo Menor Preço
Global, julgamento por Item, cujo objeto é a Contratação de empresa para
execução da obra de reforma interna no prédio do antigo Fórum, para
instalação da nova sede da Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Administração. Sessão dia 12/12/2018 às 09h00min.

Aviso deAdiamento de Licitação - Tomada de Preços nº. 12/2018, do tipo
Técnica e Preço, para a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços técnicos de projetos de divulgação de ações, programas,
serviços e campanhas do Poder Executivo Municipal. A Sessão prevista
para o dia 03/12/2018 às 13h15min (Protocolo dos envelopes conforme o
Edital), FICA ADIADA PARA O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018
às 13h15min (Protocolo dos envelopes conforme Edital). Comissão
Permanente de Licitação. Manhuaçu/MG, 22 de Novembro de 2018.

PREFEITURAMUNICIPALDE PONTO CHIQUE/MG
Torna público o P. nº 053/18, PP nº 035/18. Objeto: Contratação
de empresa para prestação de serviços de iluminação pública.
Sessão: 13/12/18 às 10:00hs. Edital: Prefeitura, e-mail:
licitacaopontochique2017@gmail.com ou pelo Site.
Ponto Chique-Mg, 22/11/18 Ronilson Souza - Pregoeiro.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, TINTAS E MAQUINISMOS DE BELO

HORIZONTE E REGIÃO - SINDIMACO
ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA- CONVOCAÇÃO - Em obediência ao Estatuto
Social da Entidade e demais legislações aplicáveis, pelo presente Edital 5cam convocados
todos os representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de Novembro de 2018, às 10:00 (Dez horas),
em sua sede social à Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte/MG, para tratar da
seguinte ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar sobre a Proposta Orçamentária
para o exercício 5nanceiro do ano de 2019. Caso não haja comparecimento legal,
referidaAssembleia será instalada em segunda convocação às 10:30 (Dez horas e trinta
minutos), deste mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número de convocados
presentes. Belo Horizonte, 22 de Novembro de 2018. Julio Gomes Ferreira - Presidente.

ANUNCIE AQUI
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