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OBJETO: Aquisição de veículo (caminhão novo), em atendimento à Secretaria Municipal
de Agropecuária, Abastecimento e Distritos.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
08/09/2020, 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,
17 de agosto de 2020.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 449/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 451/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de produtos
(álcool em gel), em atendimento à Secretaria Municipal de Administração e demais
órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Uberlândia. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as
09:00 horas do dia 09/09/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia/MG, 14 de agosto de 2020.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.Secretária
Municipal de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SOBRE
 INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela
Portaria nº 49.883, publicada no Diário Oficial do Município em 24 de junho de 202020,
no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 208 da Lei Complementar nº 040/
92, NOTIFICA a servidora pública municipal Libia Cristina do Carmo Dangelo Pereira,
matrícula nº 26.033-9, pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não
sabido, com flagrantes indícios de ocultação para esquivar-se do recebimento de
mandado de notificação/intimação, após diversas tentativas, não sendo encontrada
no endereço residencial e domiciliar registrado em seus assentamentos funcionais
(artigo 163, XV, da Lei Complementar 040/1992), sobre a instauração de Processo
Administrativo Disciplinar nº 106/2020, destinado a apurar suposta conduta infracional
ou faltas injust ificadas ao trabalho e fatos conexos. NOTIFICA, para os devidos
efeitos legais, que lhe é garantido, nos termos do artigo 207, da L.C. nº 040/92,
acompanhar o processo desde o início dos trabalhos da Comissão, pessoalmente ou
por intermédio de procurador, requerer cópias de documentos, arrolar e reinquirir
testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar
de prova pericial.  Destarte, a servidora notificada deverá comparecer perante a
referida Comissão Processante, no Núcleo de Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar, na Rua Maria Dirce Ribeiro, nº 559, 2º pavimento do Anexo da Secretaria
Municipal de Administração, bairro Santa Mônica - Uberlândia-MG, onde funciona a
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, às 14h30min, do dia 24/08/2020,
acompanhada por advogado, caso queira, para seu interrogatório e oit iva de
testemunhas arroladas e daquelas requisitadas pela presente Comissão. Fica intimada
a acusada, para, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste, arrolar
testemunhas, caso queira, sob pena de preclusão. O não comparecimento da servidora
notificada implicará em revelia, com o prosseguimento do processo nos termos da
Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal, por esta Comissão.Uberlândia,
14 de agosto de 2020.Humberto Tomaz Gonzaga.Presidente da Comissão Processante
Presidente da Comissão Processante

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 093/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global - Estimado”, dia
02 de setembro de 2020 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 exclusiva
de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para fornecimento
de mão de obra para plantio de 45.000 (quarenta e cinco mil) mudas de espécies nativas
do cerrado, típicas das microbacias de atuação do Programa Buriti, em atendimento à
Diretoria Técnica, 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. Uberlândia,
17 de agosto de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

AVISO  EDITAL   DE   LICITAÇÃO
PROCESSO   LICITATÓRIO Nº  093/2020 - PREGÃO  PRESENCIAL

"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 094/2020, na modalidade “PREGÃO
PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço “, dia 02 de setembro de 2020 às  14:00 horas, no Auditório
de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142,
que visa a contratação exclusiva de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou
equiparadas para fornecimento de mão de obra para 02 (duas) manutenções no plantio realizado
de 90.000 (noventa mil) mudas de espécies nativas do cerrado nas Áreas de Preservação Permanente
situadas nas Bacia Hidrográfica do Rios Uberabinha, Ribeirão Bom Jardim e Rio Araguari, em
atendimento à Diretoria Técnica, 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.Uberlândia,
17 de agosto de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

AVISO  EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO   LICITATÓRIO   Nº 094/2020 - PREGÃO   PRESENCIAL

"MENOR PREÇO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO 27/2020 - SRP. Será realizado no  dia 25 de Agosto de 
2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório de n° 126/2020, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 27/2020-SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a 
aquisição de medicamentos em caráter de emergência para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde nas ações relacionadas a prevenção, controle e contenção 

da pandemia de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS-
COVID-19, conforme Leis Federal, Estadual, e Protocolo Municipal de Tratamento 
Precoce( com foco na fase 01). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE PRORROGAÇÃO DE 
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 20/2020. A Prefeitura Municipal de Coromandel-
MG, torna público a prorrogação do Processo Licitatório de n° 114/2020, na Modalidade 
de Pregão Eletrônico de n° 020/2020, cujo objeto é a aquisição de peróxido de 
hidrogênio para uso em procedimentos odontológicos, em caráter de emergência 
em saúde pública, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, como medida de 
prevenção ao contágio da pandemia do COVID-19, para o dia 25 de Agosto 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 telefone 34-3841-1344, ou na sede 
da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 10 de Agosto 
de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira. 

TERÇA-FEIRA
11 DE AGOSTO DE 2020


