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Macedo e Souza Ltda, torna público que obteve do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM, por meio do Processo Administrativo nº 2023/2001/003/2019, 
renovação da Licença de Operação, para Postos Revendedores, Postos ou Pontos de 
Abastecimento, instalações de Sistemas Retalhistas, Postos Flutuantes de combustí-
veis e Postos Revendedores de Combustíveis de Aviação, localizada na Rodovia BR 
050, Km 61, no Município de Uberlândia-MG , válida pelo prazo de 08 anos.

OBJETO: Lavadora ultrassônica em atendimento a Secretaria Municipal de Saude.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento
das lic itantes  e de quem mais  interessar  possa, que devido à al teração do
edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta a sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia
25/06/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda,
que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal
de Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br,
que será republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da
Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia, 02 de junho de 2020.ROGER WUDSON
RODRIGUES DIAS.Pregoei ro
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 Nº. 223/2020

OBJETO: Fornecimento de produtos alimentícios (café, farinha de trigo, milho
de pipoca, canjica de milho amarela, suco de caju e outros) em atendimento a
Secretaria Municipal de Educação.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
torna público e para conhecimento das  licitantes e de quem mais in teressar
possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na elaboração
da proposta a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aber ta até às  09:00 h oras  do d ia 19 /06/2020,  no e ndereço
www.comprasgovernamentais .gov.br.  Informa ainda, que o detalhamento das
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link
Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado
com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/
1993.Uberlândia, 02  de junho de 2020.DANIEL DE ALMEIDA .Pregoeiro
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Nº. 240/2020

EDITAL DE CIÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL

lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 12.125.127/0001-16, por seu Presidente, CIENTIFICA a todos os seus Associados 
e demais interessados, que fora proferida Decisão Judicial em caráter liminar nos autos da Ação Civil Pública de 
nº 1008060-50.2019.4.01.3803, em trâmite à 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, em que 
obriga esta Associação a se abster de realizar qualquer anúncio, comercialização, contratação ou renovação de 
contrato de seguro junto à classe de transportadores de cargas, em todo território nacional, além disso, 
determina a suspensão da cobrança de valores a título de mensalidades vencidas e/ou vincendas, bem como dos 
rateios e outras despesas relativa a atuação no mercado de seguros.

Uberlândia, 19 de Setembro de 2019.
SEBASTIÃO CAMARGOS DUTRA FILHO

Presidente

Carreta roubada em GO é
recuperada em Uberlândia
 | VEÍCULO ESTAVA COM CHASSI E PLACAS ADULTERADOS DURANTE A ABORDAGEM 

 BRUNA MERLIN

Um homem de 45 anos 
foi preso, na tarde desta 
terça-feira (2), após ser 

abordado conduzindo uma 
carreta roubada na BR-365 
em Uberlândia. O veículo já 
estava com os elementos de 
identificação adulterados, como 
chassi e placas.

Segundo as informações 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), a carreta foi roubada no 
último sábado (30) no estado 
de Goiás. O cavalo da mesma 
foi encontrado na cidade de 
Araguari no domingo (31). 

Os policiais receberam uma 
denúncia anônima de que o 
veículo passaria pelo posto 
da PRF na rodovia. Durante a 
operação de fiscalização, as 
autoridades abordaram a carre-
ta que tinha as mesmas carac-
terísticas da roubada e deram 

ordem de parada ao motorista, 
que demonstrou nervosismo. 

O suspeito informou que foi 
contratado por outra pessoa 

para levar a carreta para outro 
lugar, mas não informou a local-
ização. O caminhoneiro rece-
beu voz de prisão em flagrante 

e o veículo foi apreendido e 
levado ao pátio na PRF. A ocor-
rência foi encaminhada para a 
Delegacia de Polícia Civil.

PRF

PRF/DIVULGAÇÃO

Carreta foi roubada no 
último sábado (30) no 
estado de Goiás
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