
Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório Nº 131/2021 - Pregão Presencial - "Menor Preço"
Global - 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 131/2021, na modalidade
"PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "MENOR PREÇO" GLOBAL - ESTIMADO, no dia 11 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 contratar empresas para especializada na prestação de serviços
de transporte dos subprodutos das Estações de Tratamento de Esgoto Uberabinha, Aclimação, Ipanema,
Marielza, Distritos e Elevatórias de Esgoto, com o fornecimento de caçambas padronizadas e maquinário
necessário, durante o ano de 2022, em atendimento à Diretoria Técnica, conforme especificações do edital
e do termo de referência, 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 - A licitante poderá realizar visita técnica às instalações para verificação das dificuldades
técnicas para realização dos serviços, sendo que a empresa que não realizar a visita não poderá alegar
desconhecimento técnico e administrativo dos serviços. As visitas deverão ser precedidas de agendamento
até o terceiro dia anterior à data da realização da licitação junto a Diretoria Técnica - Gerência de Tratamento
de Esgoto, pelo telefone (034) 3233-4390, em horário comercial. Uberlândia-MG, 20 de outubro de
2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso Diretor Geral do DMAE
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Aberta validação de cadastro para
imunossuprimidos receberem 3ª dose 
 | PRIMEIRAMENTE, A DOSE ADICIONAL SERÁ PARA AS PESSOAS COM ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO

 � DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Uberlândia 
abriu, nesta quarta-feira 
(20), a validação do 

cadastro de pessoas  imunos-
suprimidas que estão aptas a 
receber a dose adicional contra 
a Covid-19. De acordo com a 
Nota Técnica nº 43/2021 do 
Ministério da Saúde, indivíduos 
com alto grau de imunossu-
pressão devem receber a dose 
extra por apresentarem menor 
proteção pelo esquema padrão 
da vacinação aos mais diver-
sos tipos de imunizantes.

Com isso, as pessoas que 
se enquadram neste grupo 
devem acessar o site da Prefei-
tura e validar o cadastramento. 
Para isso, é necessário aces-

sar o cadastro, ir no campo 
“pessoas com comorbidades”, 
selecionar a opção dose adi-
cional – imunossuprimidos, 
preencher os dados e anexar 
um novo relatório médico para 
fins de atualização da condição 
de saúde.

Neste primeiro momento, a 
dose adicional ao esquema va-
cinal será para as pessoas com 
alto grau de imunossupressão, 
conforme listado abaixo:
• Imunodeficiência primária 

grave;
• Quimioterapia para câncer;
• Transplantados de órgão 

sólido ou de células tronco 
hematopoiéticas (TCTH) 
uso de drogas imunossu-
pressoras;

• Pessoas vivendo com HIV/
AIDS;

COVID-19
PMU/DIVULGAÇÃO

De acordo com o Ministério da Saúde, indivíduos com alto 
grau de imunossupressão devem receber a dose extra

• Uso de corticoides em do-
ses de 20 mg/dia de pred-
nisona ou mais, ou equiva-
lente, por 14 dias ou mais;

• Uso de drogas modificado-
ras da resposta imune;

• Auto inflamatórias, doenças 
intestinais inflamatórias;

• Pacientes em hemodiálise;
• Pacientes com doenças 

imunomediadas inflamató-
rias crônicas
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