
JERONIMO GONÇALVES DE JESUS, CPF: 210.839.406-00, proprietário da Fazenda dos 
Martins, com sede no município de Uberlândia - MG, por determinação do conselho de 
política ambiental – COPAM, torna público que solicitou do mesmo através da solicitação 
n° 3566 no Sistema de Licenciamento Ambiental - Ecosistema, licença ambiental concomi-
tante (LAC1) – LP+LI+LO para as atividades de avicultura, bovinocultura de corte e 
culturas anuais, localizada na Rod. Neuza Resende km12 à esquerda, Zona Rural, 
município de Uberlândia - MG.

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 087/2021 - Concorrência Pública -
"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 087/2021, na modalidade "Concorrência Pública" do tipo "Menor Preço
Global - Estimado", dia 18 de agosto 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 a construção de Bolsão (bacia de detenção) e implantação
de redes de drenagem, execução de caixas, poços de visita, grelhões e bocas de lobo no
bairro Morumbi em Uberlândia-MG conforme projeto anexo elaborado pelo DMAE com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, em atendimento à Diretoria de
Drenagem Pluvial, 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, mediante
o pagamento de R$ 0,26 (vinte e seis centavos) por folha e/ou por mídia eletrônica em "CD"
por R$ 10,00 (dez reais). Visita Técnica Facultativa: A licitante poderá realizar visita técnica
às instalações do DMAE para verificação das dificuldades técnicas envolvendo a realização
dos serviços, o que deverá ocorrer com anterioridade à apresentação dos envelopes, podendo
a referida visita ser agendada pelo telefone: (34) 3233-4356 com o Servidor Cleyton Silas
Martins. A empresa que não realizar a visita técnica não poderá alegar desconhecimento
técnico acerca das dificuldades na prestação dos serviços, devendo apresentar declaração
atestando que a mesma tomou conhecimento de todas as informações necessárias para
formulação da proposta e cumprimento das obrigações do objeto da licitação. Uberlândia
(MG), 14 de julho de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretora Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realiza alteração do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 467/2021, ANEXO V DO
EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA - OBJETO,  DAS QUANTIDADES, ANEXO I E
ANEXO II, a fim de incluir novo procedimentos, nos termos do Comunicado de
Alteração disponível para consulta  no sitio do Município www.uberlandia.mg.gov.br.
A data limite para entrega dos Envelopes mantêm-se até o dia 30/12/2021.As empresas
que já apresentaram documentação para habilitação, deverão apresentar nova proposta
ou renovar a já apresentada, podendo solicitar que se aproveite a documentação
protocolada.Uberlândia-MG, 27 de outubro de 2021.GLADSTONE RODRIGUES DA
CUNHA FILHO..Secretário Municipal de Saúde

AVISO ALTERAÇÃO DE EDITAL
CHAMADA PÚBLICA  Nº 467/2021
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QUINTA-FEIRA
28 DE OUTUBRO DE 2021

Boca Juniors e Barcelona disputam 
amistoso em homenagem a Maradona
 | PARTIDA ESTÁ MARCADA PARA ACONTECER EM DEZEMBRO NA ARÁBIA SAUDITA

 � AGÊNCIA BRASIL

O Barcelona jogará uma 
partida amistosa con-
tra o Boca Juniors em 

dezembro por ocasião do ani-
versário de morte da lenda 
do futebol Diego Maradona.

“O FC Barcelona e o Club 
Atletico Boca Juniors dispu-
tarão a Copa Maradona no 
dia 14 de dezembro, um jogo 
para homenagear o astro 
Diego Armando Maradona, 
para lembrá-lo em seu pri-
meiro aniversário de morte”, 
afirmou o Barcelona em nota.

O Boca confirmou o jogo, 
que será disputado no es-

tádio Mrsool Park, em Riad 
(Arábia Saudita).

Maradona morreu após 
um ataque cardíaco no dia 25 
de novembro de 2020, após 
batalhar contra problemas de 
saúde e passar por cirurgia 
de emergência para tratar um 
hematoma subdural.

O argentino jogou pelo 
Barça e pelo Boca em uma 
carreira repleta de glórias 
que incluiu títulos nos dois 
países. Sua maior conquis-
ta foi a Copa do Mundo de 
1986 (México) pela seleção 
argentina.
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