
Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 130/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço''- Item.

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 130/2021, na modalidade "Pregão Presencial"

do tipo "Menor Preço''- Item, dia 08 de novembro 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, que visa a contratação

de empresa para fornecimento de pneus, câmaras de ar, válvulas e protetores, em atendimento à Diretoria

Administrativa, 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. Uberlândia, de 19 de
outubro 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Farão
realizar licitação supramencionada. Objeto: Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL
E MATERNIDADE MUNICIPAL DR. ODELMO LEÃO CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE
UBERLÂNDIA/MG. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados somente no
site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço eletrônico
www.uberlandia.mg.gov.br. A Sessão Pública para entrega dos Envelopes das propostas e
documentação será no dia: 08/11/2021, às 13:00 horas, na Prefeitura Municipal de Uberlândia,
situada na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG.Uberlândia/
MG, 19 de outubro de 2021.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras
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Polícia Civil recupera mais de 70
pneus furtados em Uberlândia
 | PRODUTOS FORAM FURTADOS DE DOIS COMÉRCIOS DA CIDADE

 � DA REDAÇÃO

A Polícia Civil, por meio da 
1ª Delegacia Regional 
de Polícia Civil, recupe-

rou na madrugada desta terça-
-feira (19)  mais de 70 pneus 
de caminhão que haviam sido 
furtados em dois estabeleci-
mentos comerciais em Uber-
lândia, nos últimos dias. Um 
caminhão e uma caminhonete 
foram apreendidos por estarem 

com adulteração de sinais. Os 
veículos eram usados para o 
transporte dos produtos até a 
uma oficina.

A apreensão se deu depois 
de uma investigação feita por 
investigadores da Inspetoria de 
Polícia, que haviam recebido a 
denúncia dos proprietários dos 
comércios. Um deles forneceu 
as filmagens do videomonito-
ramento do estabelecimento. 

Os policiais civis chegaram 
a uma oficina mecânica, loca-

lizada na rua Rebelião Praiera, 
no bairro Nossa Senhora das 
Graças. Após falarem com um 
mecânico, obtiveram a permis-
são para averiguar o local e de-
pararam com o caminhão cheio 
de pneus. Na mesma ação, os 
investigadores encontraram 
ainda a caminhonete que tinha 
alguns pneus na carroceria. 

As vítimas foram chamadas 
para reconhecer os bens, no 
entanto os pneus que foram 
apreendidos eram de apenas 

uma delas. Os outros ainda 
estão sendo procurados. 

O mecânico, de 25 anos, 
declarou ser sócio do tio na 
oficina. Ele foi conduzido para 
a Delegacia de Furtos e Rou-
bos de Veículos e Cargas, no 
bairro Jardim Patrícia, onde 
será ouvido. Segundo a Polícia 
Civil, se houver confirmação da 
participação dele no delito, ele 
será indiciado por receptação. 
Os autores dos furtos ainda 
não foram localizados.
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Pneus estavam escondidos 
na carga de um caminhão
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