
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 

O Município de Sacramento torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada em construção civil e 
arquitetura, para execução das obras de reestruturação e revitalização do 
complexo turístico da Gruta dos Palhares e entorno, em atendimento ao Fundo 
Municipal de Turismo, conforme projeto básico e anexos, cujo valor estimado 
global é de R$ 386.678,68 (trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e 
oito reais e sessenta e oito centavos). Abertura: às 09:15 horas do dia 08 de 
novembro do ano de 2021. Fundamento: Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. 
O edital encontra-se à disposição dos interessados no horário das 7h às 16h no 
Departamento de Licitações desta Prefeitura, situado na Praça Monsenhor Saul 
Amaral, nº. 512 – Centro – Sala 12, no site www.sacramento.mg.gov.br ou 
solicitação através do e-mail (editais@sacramento.mg.gov.br). 

Sacramento, 21 de outubro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo – Prefeito. 

 

SOLICITO O COMPARECIMENTO DA SRA LEIDIANE ALVES GOMES , CPF 
087.321.106-50, RG MG 15.187.756 SSP/MG, NA EMPRESA UBERPLAN UBERLANDIA 
PLANOS FUNERARIOS LTDA, CNPJ 29.716.678/0001-57, SITUADA NA RUA DUQUE 
DE CAXIAS , 155 , UBERLANDIA MG, NO PRAZO DE 24 HORAS.

ATENCIOSAMENTE
UBERPLAN-UBERLANDIA PLANOS FUNERARIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA  nº 01/2021. Será realizado no dia 17 de 
novembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 187/2021, na Modalidade 
de Chamada Pública  de n° 01/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 
Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.
mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua 
Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  21 de outubro  de 2021. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 69/2021- SRP. Será realizado no dia 
08 de novembro de 2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 186/2021, na 
Modalidade de Pregão Presencial de n° 69/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, 
cujo objeto é a aquisição de materiais odontológicos, através de recursos da Resolução 
SES/MG 7156 de 2020, para atender as Unidades Básicas de Saúde da Família, do 
município de Coromandel-MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.
br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  21 de outubro  
de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDILOT - Sindicato dos Empresários Lotéricos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em conformi-
dade com os artigos 25 e 29 letras A e G do seu Estatuto Social, convoca seus associados para a 
Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 16 de novembro de 2021, às 13:00 horas em 
primeira convocação e 13:30 horas em segunda e última convocação, em sua sede à Av. Amazonas, 502, 
sala 37, B. Brasil em Uberlândia, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: a) Tomada e aprovação 
de contas da atual Diretoria. b) Eleição Nova Diretoria. c)Assuntos gerais de interesse da classe. O prazo 
para registro e impugnações de chapas é até 08 de novembro de 2021. O horário de funcionamento da 
Secretaria é de segunda à sexta das 13 às 18:00 horas. 

Uberlândia-MG, 22 de outubro de 2021. 
Orseni Ferreira Machado

Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS (SMMASU) - por
meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada - Objeto:
Contratação de empresa prestadora de serviço contínuo de engenharia sanitária para gestão
de resíduos sólidos, contemplando a entrega das caixas tipo brooks (vazias) em locais pré
determinados, retirada das caixas tipo brooks (preenchida em sua capacidade volumétrica),
além do transporte (com triagem e transbordo, quando necessário) para o local indicado pela
SMMASU para disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, com
fornecimento de área licenciada, mão de obra, caminhões, equipamentos e maquinários, pelo
período máximo de 60 (sessenta) meses, exceto período excepcional, devidamente justificado,
em atendimento à necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.
A visita técnica será até 02 (dois) dias antes da abertura dos envelopes, conforme consta no
edital. O Edital encontra-se à disposição na Diretoria de Compras, na Av. Anselmo Alves dos
Santos, nº. 600, bairro Santa Mônica, fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas, bem
como, disponível no sítio www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública
para abertura no dia 30/11/2021 às 13:00 horas, na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600,
bairro Santa Mônica, térreo, Uberlândia/MG. Uberlândia/MG, 21 de outubro de 2021.Sueli
Aparecida Silva.Diretora de Compras
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biente com a transformação do 
rio em lago. “Esse impacto é de 
longa duração, uma vez que 
perdura enquanto a barragem 
existir. Podemos citar duas con-
sequências sobre a ictiofauna 
para esse impacto: alteração 
da estrutura da comunidade, 
com desaparecimento ou redu-
ção populacional das espécies 
reofílicas, que são substituídas 
por espécies mais tolerantes a 
ambientes lênticos, e a mudan-
ça da qualidade da água”.

O Rio Uberabinha já possui 
duas PCHs em operação, a 

PCH Martins e PCH Malagone, 
ambas instaladas na área rural 
do município de Uberlândia, no 
baixo curso do Uberabinha.

Em relação ao saneamento, 
o Departamento de Água e 
Esgoto de Uberlândia (Dmae) 
votou contrário à outorga do 
empreendimento na plenária 
que decidiu a questão. Por 
meio de nota o Dmae disse que 
seu representante no Comitê 
da Bacia Hidrográfica (CBH) 
do Rio Araguari votou contra 
a outorga de instalação da 
Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH) Machado, uma vez que 
é necessário manter a qualida-
de da água do curso do rio em 
seu nível atual. Como também 
para evitar danos ambientais 
causados por esse tipo de in-
tervenção.

 � PROJETO

Tramita na Câmara Muni-
cipal de Uberlândia um proje-
to de lei que visa proteger o 
Rio Uberabinha, garantindo a 
conservação dos seus aspec-
tos naturais, assegurando o 
gerenciamento integrado dos 
recursos hídricos com vistas 
ao uso múltiplo e sustentável 

e ainda fomentar formas de 
desenvolvimento sustentável 
e da economia local.

Atualmente o projeto da 
vereadora Liza Prado (MDB) 
se encontra em análise na Co-
missão de Legislação, Justiça 
e Redação da Casa, e aguarda 
parecer para poder seguir a 
tramitação, tendo que passar 
ainda pela Comissão de Meio 
Ambiente e Defesa Animal, 
antes de ir ao plenário.

Em Nova Ponte, uma lei 
semelhante foi sancionada pelo 
prefeito, Lindon (PL), protegen-
do o trecho do Rio Claro, que 
vai da BR-452 até a foz com o 
Rio Araguari. 
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