
DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br 11

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 059/2020, na
modalidade “Pregão Eletrônico” do tipo “Menor Preço Item” – Disputa Aberta, via site
da Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais e
Documentos de Habilitação até às 09:00 horas do dia 23 de Junho de 2020, horário de Brasília
- DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até às 10:10 horas
do dia 23 de Junho de 2020. O processo licitatório visa a contratação de empresa para aquisição
de equipamentos gerador de energia trifásico e grupo motogerador a diesel trifásico,
para uso na Estação de Tratamento de Água Canaã e Estação de Tratamento de Água Bom
Jardim, nas Estações Elevatórias de Esgoto Cidade Jardim 2, Morumbi B5, Shopping Park
2 e Canaã, para funcionamento em caráter de emergência, em atendimento à Diretoria Técnica,
estando o Edital à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br,
condicionada a participação das empresas ao credenciamento no site até as 08:00 horas do dia
22 de Junho de 2020. Os interessados poderão obter informações através do telefone (34) 3233-
0872. Uberlândia- MG, 03 de Junho de 2020. Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

AVISO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2020 - PREGÃO  ELETRÔNICO

"MENOR  PREÇO  ITEM"

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 058/2020, na
modalidade “Pregão Eletrônico” do tipo “Menor Preço Item” – Disputa Aberta, via site da
Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos
de Habilitação até às 09:00 horas do dia 22 de junho de 2020, horário de Brasília - DF, tendo a
Sessão Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até às 10:10 horas do dia 22 de
junho de 2020. O processo licitatório visa a contratação de empresa para fornecimento de
equipamentos: transformadores trifásicos de potência a seco com tensão primária de
13,8kV, transformadores de potência trifásicos a seco com tensão primária de 220Vca e
transformadores trifásicos de potência a seco com tensão primária de 13,8kV, serão
utilizados na Estação de Tratamento de Água do Bom Jardim, Estação de Tratamento de Água
do Bom Jardim, Estação de Tratamento de Água Renato de Freitas - Unidade Sucupira,
Elevatória de Água Tratada do Santo Inácio e, Estação de Tratamento de Esgoto Uberabinha,
em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao credenciamento no
site até as 23:59 horas do dia 19 de junho de 2020. Os interessados poderão obter informações
através do telefone (34) 3233-0872. Uberlândia- MG, 03 de junho de 2020. Paulo Sérgio Ferreira-
Diretor Geral do DMAE

AVISO  EDITAL   DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

"MENOR PREÇO ITEM"

COMARCA DE UBERLÂNDIA. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS . O Dr. Carlos José 
Cordeiro, faz saber a todos quantos o presente Edital de Intimação virem e dele conhecimento tiverem, que 
perante a Secretaria e Juízo da 2 ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, corre uma ação de Cumprimento de 
Sentença, autuada sob o n º 5005892-34.2016.8.13.0702 requerida por Banco Bradesco S/A contra Linha do 
Campo Rações e Pesca Ltda, inscrita no CNPJ/MF 15.185.108/0001-73 e Samira Cursino Souza, inscrita no 
CPF/MF 107.408.616-38. Como o/a(s) Executado/a(s) não foi (ram) localizado(s) para intimação, é o presente 
expedido com a finalidade de INTIMAR Linha do Campo Rações e Pesca Ltda - ME e Samira Cursino Souza, 
para cumprir a sentença no prazo de quinze (15) dias, efetuando o pagamento da quantia de R$ 35.438,05, sob 
pena de não o fazendo, ser acrescida multa de 10% ao montante da condenação, bem como ser-lhe penhorados 
tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. Para conhecimento de todos especialmente dos 
interessados, publica-se o presente no "Diário do Judiciário", Órgão Oficial "Minas Gerais", intimado que os 
prazos fluem após o término do prazo fixado no edital. Uberlândia-MG, aos 26 de maio de 2020. Eu,(a)(Maria 
Conceição Souza Cunha), Oficial de Apoio Judicial, o digitei. (a) Dr. CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de 
Direito. 

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação torna público para
conhecimento dos licitantes e de quem mais possa interessar que a licitação supramencionada,
que tem por objeto o fornecimento de mamitex, foi revogada por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme despacho
circunstanciado inserto no competente processo licitatório. Fica assegurado o contraditório
e a ampla defesa pela publicação oficial, em respeito à efetividade de tal princípio e nos
termos da legislação aplicável.Uberlândia, 08 de maio de 2020.Iracema Barbosa
Marques.Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO

DE PREÇOS Nº 173/2020

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 027/2020
OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar
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 aberta
até às 09:00 horas do dia 02/07/2020, 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, 04 de junho de
2020.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE  
PRORROGAÇÃO DE  LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020. A Pre-
feitura Municipal de Coromandel-MG, torna público a prorrogação do Processo 
Licitatório de n° 018/2020, na Modalidade de Tomada de Preços de n° 01/2020, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para ex-
ecução de obras de pavimentação asfáltica em CBUQ- Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente na Rua José da Silva Né, no Bairro Santa Maria, incluindo 
assentamento de meio-fio, sarjetas e sinalização viária, no município de Coro-
mandel-MG, conforme convênio n° 1491000297/2019/SEGOV, para o dia 23 de 
Junho de 2020 às 14:00 horas. Motivo: Licitação Deserta. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo tele-
fone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 01° de Junho de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- 
Presidente da CPL.

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – EXCLUSIVAMENTE ONLINE
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - MG torna público, que 
levará á LEILÃO PÚBLICO ONLINE, INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.-
COM.BR NO DIA 01 DE JUNHO DE 2020, E FINALIZANDO ONLINE NO DIA 23/06/2020 
às 10h00min, SOMENTE NO SITE, BENS MÓVEIS (VEÍCULOS, MAQUINAS, SUCATAS 
E IMPLEMENTOS) CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.   
34-99116-3933. Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Edital de Convocação
A presidente da ASSOCIAÇÃO do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚS-
TRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO TRIANGULO MINEIRO E ALTO 
PARANAIBA – SECONCI-TAP, sociedade inscrita no Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Jurídica sob o nº 00.060.322/0001-26, com sede na Av. 
Cipriano Del’ Fávero, nº 569, Bairro Centro, Uberlândia/MG, CEP 
38.400-106, neste ato representado pelo seu presidente, Sra. Cristina 
de Oliveira Gonçalves Zuza, CONVOCA todos os associados(as) 
para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
ser realizada no dia 10 de Junho de 2020, com início às 10:30 horas, 
em primeira convocação e às 11:00 horas em segunda convocação, 
na Sede da Associação, para deliberarem sobre os seguintes assun-
tos: 

 01.Manutenção da DIRETORIA eleita em 09/07/2016, vez 
que não houve formação de chapa(s) para as eleições para o biênio 
2018/2020;

 02.Convalidação de todos os atos praticados à partir de 
09/07/2018;

 03.Autorização para prática de todos os atos necessários para 
a continuidade da prestação de serviços da entidade pela DIRE-
TORIA anterior até a posse da nova DIRETORIA, que poderá ser pelo 
prazo de mais 6 (seis) meses da data da Assembleia, prorrogáveis 
por mais 6 (seis) meses e/ou até as novas eleições;

Uberlândia/MG, 05 de Junho de 2020.
CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES ZUZA

Presidente

JOMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e 
foro em Uberlândia – MG, na Rua Duque de Caxias nº 325, sala 07, Centro, CEP: 38.400-
-142, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.213.350/0001-15, vem a público 
comunicar que nesta data teve conhecimento de que seu CNPJ tem sido utilizado por 
pessoas inescrupulosas que se utilizando de ardil fraudulento estão aplicando golpes 
financeiros e causando prejuízos diversos em indivíduos que necessitam de crédito bem 
como à própria comunicante.
Comunica ainda que a empresa MRG JOMA SOLUÇÕES é uma fraude e que as pessoas 
de nome PATRÍCIA GOMES, LUANA e RAFAEL não atuam junto à JOMA.
Assim sendo, esclarece a JOMA que NÃO OFERTA CRÉDITO PRÓPRIO a ninguém, 
sendo tão somente uma empresa correspondente bancária que faz captação de interessa-
dos (aposentados e/ou pensionistas) em empréstimos consignados, empréstimos estes 
que são feitos pelos bancos parceiros da JOMA, esclarecendo que são os bancos que 
liberam os empréstimos e não a JOMA. Esclarece ainda que  não cobra nenhum valor a 
título de adiantamento para liberação de empréstimo já que apenas faz a intermediação.
Informa, outrossim, que todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas a fim de 
elidir a prática dos crimes perpetrados pelos indivíduos que têm usado o nome da JOMA 
para prática de golpes de toda sorte no território nacional.

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÃNEO (ONLINE E PRESENCIAL)
O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro – CISTM torna público que, levará á 
LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL), INICIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILO-
EIRO.COM.BR NO DIA 05 DE JUNHO DE 2020, E FINALIZANDO PRESENCIALMENTE (SIMULTÂ-
NEO) NO DIA 26/06/2020 às 10h00min na sede do CISTM, Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3180 
- Distrito Industrial - Uberlândia/MG, BENS MÓVEIS (VEICULOS E SUCATAS) CONFORME EDITAL. 
Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.  Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial 
-  JUCEMG Nº 941

ANUNCIE GRATUITAMENTE NO NOSSO SITE
Diário de Uberlândia contribuindo
para o enfrentamento à Covid-19!

ACESSE: www.diariodeuberlandia.com.br/planos/classificados

SEXTA-FEIRA
05 DE JUNHO DE 2020
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