
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL-MG
Torna público o interesse em aderir à ATA do Pregão Presencial nº 080/2021 - SRP – Processo nº 
101, da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo-MG, para futura e eventual cont. de empresa 
esp. na prestação de serviços técnicos de planejamento e execução de diagnósticos diversos 
voltados para melhorias na gestão publica do município, por meio de coletas de informações 
de pesquisas quantitativas e qualitativas, para atender o plano anual de estudos e pesquisas 
da prefeitura municipal de Coromandel e suas respectivas secretarias.  Informações no site  
www.coromandel.mg.gov.br, no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-
3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170.  Coromandel-
MG, 15 de outubro de 2021. Fernando Breno Valadares Vieira - Prefeito Municipal

REAVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 066 /2021.

TIPO "MENOR PREÇO POR
A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL.Autorizada
pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará realizar licitação
supramencionada - objeto: seleção e contratação de empresa visando o fornecimento de
combustíveis para abastecimento da frota de veículos, máquinas, tratores e tobatas da
FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DE TURISMO ESPORTE E LAZER - FUTEL. O Edital
encontra-se à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José
Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 / (34)
3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mail: licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou
pela internet https://www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/
. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 16 DE DEZEMBRO DE 2021,
ÀS 09:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL - na
Sede Administrativa em frente à Arena "Sabiazinho".Uberlândia, 01 de dezembro de
2021.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO SR. GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA BORGES
Tendo V.Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 27/10/2021 sem apresentar qualquer 
justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, que 
lhe fica consignado o prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta, para que reinicie suas atividades 
ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário, 
consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª demitido por abandono do 
emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho.
Atenciosamente Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A
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Ipea prevê cenário positivo para 
a produção agrícola em 2022
 | A PERSPECTIVA PARA O PRÓXIMO ANO É DE SAFRA RECORDE PARA A SOJA, DIZ CONAB

 � AGÊNCIA BRASIL

A análise do Instituto de 
Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), divul-

gada nesta quarta-feira (1º), 
mostra cenários positivos para 
a safra de grãos em 2022. “Os 
dois principais grãos, soja e 
milho, contarão com estimativa 
de produção positiva, o que 
pode contribuir para uma maior 
oferta no mercado doméstico”, 
analisou Ana Cecília Kreter, 
pesquisadora associada do 
Ipea.

O estudo do Ipea contou 
com a participação de técnicos 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) e do 
Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada (Cepea/
Esalq/USP).

“A perspectiva é de safra 
recorde para a soja (+3,4%), 
recuperação e expectativa 
de recorde na produção de 
milho (+34,1%) – prejudicada 
pela seca e geadas em 2021”, 
explicou o superintendente de 
Inteligência e Gestão da Oferta 
da Conab, Allan Silveira, que 
participou da pesquisa junto 
com economistas do Ipea.

Segundo o boletim econô-
mico, o terceiro trimestre deste 
ano mostrou uma estabilidade 
“em patamares elevados” para 
os preços domésticos, na com-
paração com o trimestre ante-
rior. Destaque para a soja, que 
teve alta causada pelos baixos 
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Estudo do Ipea contou 
com a participação da 
Conab e do Cepea

estoques e demanda aqueci-
da. E do milho, que teve alta 
justificada pelas preocupações 

com o clima, a boa demanda 
doméstica e a elevada paridade 
de importação.
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