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A Diretora Geral Interina do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de
suas atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 03 de setembro de 2019 às 09:00
horas, no Auditório da Autarquia, situado  nesta cidade de Uberlândia - MG, à Av. Rondon
Pacheco nº 6400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, em ato público, o Processo Licitatório
nº 097/2019, na Modalidade “Tomada de Preços”, do tipo “Menor Preço Global”. O Processo
Licitatório tem como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para
execução de obras e serviços destinados a implantação e construção de uma Estação
Elevatória de Esgoto no Bairro Morada Nova, setor 07 no Município de Uberlândia – MG,
as quais serão realizadas por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada, conforme
especificações técnicas e projetos anexos a este Edital, em atendimento à Diretoria Técnica. O
Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R$ 0,26 (vinte e seis centavos) a folha,
R$ 5,00 (cinco reais) cada cópia de projeto, ou querendo a licitante apenas os arquivos em
mídia eletrônica, será fornecido ao preço de R$ 10,00 (dez reais) cada cópia de “DVD” contendo
todas as informações disponíveis, no horário 09:00 e 16:00 horas de segunda à sexta na
Diretoria de Suprimentos ou via internet pelo endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br.
VISITA TÉCNICA FACULTATIVA – A empresa interessada em participar da licitação poderá
visitar os locais/localidade dos serviços, o que deverá ocorrer com anterioridade à apresentação
dos envelopes, em período compreendido entre a data subsequente à publicação do edital e
dois dias antes à abertura da sessão pública; para inteirar-se dos aspectos referentes à sua
execução. A realização da visita técnica será acompanhada por agente pertencente ao corpo
técnico do DMAE. Em não realizando a visita, deverá a empresa interessada declarar que tem
pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços. Uberlândia (MG), 13 de agosto
de 2019. Edina Franco Gouveia - Diretora Geral - Interina

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2019 – TOMADA DE

PREÇOS “MENOR PREÇO GLOBAL”

Objeto: Aquisição de materiais (kit microfone, caixa amplificadora multiuso e aparelho
telefônico). O Secretário Municipal de Saúde, torna público e para conhecimento dos
interessados, que a licitação supramencionada foi revogada, conforme solicitação no
memorando nº 848/2019 inserto no respectivo processo licitatório. Fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa, que poderá ser manifestado na forma do art. 49, §3º da Lei
Federal nº 8.666/1993. Uberlândia-MG, 08 de agosto de 2019. Gladstone Rodrigues da
Cunha Filho - Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 506/2019

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 536/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de Material
(BIOLARVICIDA). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até as 09:00 horas do dia 11/09/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais .gov.br. Uberlândia-MG, 13 de agosto de 2019.
GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 555/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E ITENS RESERVADO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada -
Objeto: Aquisição de Equipamentos (refrator e aparelho infravermelho). A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 11/09/2019,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  12 de agosto de 2019.
GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

ABERTURA DA CAMPANHA SALARIAL 2019
 O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e A�ns de 
Uberlândia – STIAU convoca todos os trabalhadores da Categoria Pro�ssional, sócios e não 
sócios do Sindicato, na forma do Art. 18, incisos I, III e IV e respectivos parágrafos, do seu 
Estatuto Social, a comparecerem às Assembleias Gerais Ordinárias que realizará em sua 
sede, na Rua Benjamim Constant, nº 529, Bairro Aparecida, ou no estabelecimento da 
empresa, conforme tabela abaixo, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1 – Elaboração e aprovação das PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES a serem apresentadas ao 
Sindicato das Indústrias de Arroz do Estado de Minas Gerais e às empresas Uberlândia 
Refrescos Ltda., Refrigerantes do Triângulo Ltda., ESB Elaboradora de Subprodutos de 
Origem Animal do Brasil Ltda., AMBEV S.A, BRF S.A. / SHB Comércio e Indústria de Alimentos 
S.A. e Paratudo Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., visando a abertura da 
Campanha Salarial de 2019, com data-base em 1º de setembro;

2 – Autorização para negociação de CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO com o Sindicato 
das Indústrias de Arroz do Estado de Minas Gerais e/ou instauração de DISSÍDIO COLETIVO 
na Justiça do Trabalho;
3 – Autorização para negociação de ACORDO COLETIVO DE TRABALHO com as empresas 
Uberlândia Refrescos Ltda., Refrigerantes do Triângulo Ltda., ESB Elaboradora de Subprodu-
tos de Origem Animal do Brasil Ltda., AMBEV S.A, BRF S.A. / SHB Comércio e Indústria de 
Alimentos S.A. e Paratudo Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e/ou 
instauração de DISSÍDIO COLETIVO na Justiça do Trabalho;

4 – Discussão e aprovação da CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL SINDICAL, visando 
à sustentação �nanceira do STIAU;

5 – Outros assuntos de interesse.

As assembléias serão realizadas segundo o seguinte calendário: 

                     Dia         Hora (Primeira Chamada)  Setor/Empresa               Local
29/08/2019 – Quinta-Feira     08:00 hs e 18:00 hs (duas sessões)     Uberlândia Refrescos                  STIAU
30/08/2019 –  Sexta-feira 08:00 hs e 18:00 hs (duas sessões)     Refrigerantes do Triângulo       STIAU
02/09/2019 – Segunda-Feira 08:00 hs e 18:00 hs (duas sessões)    ESB                                             ESB
03/09/2019 – Terça-feira 08:00 hs e 18:00 hs (duas sessões)    Arroz e Cereais                               STIAU
05/09/2019 – Quinta-Feira 08:00 hs e 18:00 hs (duas sessões)    AMBEV                                  STIAU
10/09/2019 – Terça-feira 08:00 hs e 18:00 hs (duas sessões)    BRF / SHB                 STIAU
12/09/2019 – Quinta-Feira 18:00 hs (uma sessão)              PARATUDO                 STIAU

As assembleias serão instaladas com a presença de, no mínimo, 50% dos trabalhadores do 
setor/empresa interessados, em primeira chamada, ou meia hora mais tarde, em segunda 
chamada, com qualquer número de presentes.

Uberlândia-MG, 15 de agosto de 2019

Humberto de Barros Ferreira
Presidente - STIAU
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AMISTOSOS

Tite tem dúvidas para montar ataque
 | GABRIEL JESUS ESTÁ LESIONADO E NEYMAR É DÚVIDA DIANTE DA FALTA DE PREPARO E DE PROBLEMAS EXTRA-CAMPO

 � FOLHAPRESS

Tite tem mais dois dias 
para resolver um que-
bra-cabeça complica-

do e convocar o ataque da 
seleção brasileira para os 
amistosos de setembro nos 
Estados Unidos.

O técnico não poderá con-
tar com dois -talvez três- jo-
gadores que em situações 
normais seriam convocados 
e pode ter só dois atacan-
tes remanescentes da Copa 
América para os duelos con-

tra Colômbia e Peru -Roberto 
Firmino e Richarlison.

Gabriel Jesus, do Man-
chester City, está suspenso 
por dois meses por uma con-
fusão causada justamente na 
final da Copa América, contra 
o Peru. Everton Cebolinha, 
outro destaque no título do 
Brasil em julho, não será 
chamado porque está com o 
Grêmio na semifinal da Copa 
do Brasil e Tite resolveu não 
atrapalhar os clubes envolvi-
dos na disputa.

Outro nome possível seria 
Neymar, mas a comissão téc-

nica mostra preocupação com 
a pré-temporada sem jogos e 
cheia de polêmicas do astro 
do Paris Saint-Germain. Seria 
o retorno do atacante à sele-
ção após a lesão que o tirou 
da Copa América -na ocasião, 
foi substituído por Willian, do 
Chelsea, que não deve seguir 
como figura constante no ciclo 
da Copa do Mundo de 2022. 
Mas o impasse segue.

Normalmente, Tite leva 
seis jogadores para o ataque 
-quatro pontas e dois cen-
troavantes. Com Firmino e 
Richarlison, ele pode ocupar 
os dois postos de “camisa 9” e 
chamar quatro pontas ou usar 
Richarlison aberto e levar uma 
referência para ser reserva de 
Firmino.

Uma das vagas de ponta 
pode ficar com David Neres, o 

que aumentaria a quantidade 
de campeões da Copa Améri-
ca na convocação. O jogador 
do Ajax esteve um pouco 
aquém do esperado no torneio 
e poderia dar lugar a outras 
apostas em um primeiro mo-
mento, mas a quantidade de 
desfalques deve ajudá-lo a 
seguir na seleção.

Nos amistosos de março 
deste ano, contra Panamá 
e República Tcheca, Tite 
chegou a convocar Vinícius 
Júnior, mas o garoto se lesio-
nou e não teve mais chances. 
Desde então, não retomou a 
melhor fase no Real Madrid 
e, por isso, se distanciou um 
pouco da concorrência na 
seleção.

Com a temporada euro-
peia ainda começando, Tite 
passou a observar o futebol 

brasileiro com mais carinho e 
tem dois nomes em boa conta 
no Flamengo. Bruno Henrique 
agrada pela facilidade que 
tem para trocar de posição 
no ataque, enquanto Everton 
Ribeiro, já mais experiente, 
pode ser ponta pela direita ou 
até meia central.

A possibilidade de vol-
tar a usar Richarlison como 

centroavante está na falta de 
opções que estejam em alta 
na função. Gabigol, outro fla-
menguista, vive boa fase, mas 
não conta com grande admi-
ração da comissão técnica 
da seleção. Na Europa, ainda 
antes da Copa do Mundo de 
2018, Willian José, da Real 
Sociedad, chegou a ser tes-
tado, mas nunca mais voltou.

LUCAS FIGUEIREDO/CBF


