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O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 06 de outubro de 2020 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 101/2020, na Modalidade “Tomada de Preços”, do tipo “Menor Preço Item”. O Processo
Licitatório tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de diversos tipos
de materiais elétricos: cabos flexíveis, kits contendo mini-ventiladores, horímetros
digitais e cabos PP, para uso na reforma e ampliação das ETA, BPA dos Distritos de Uberlândia,
EEE e ETE, em atendimento à Diretoria Técnica. O Edital poderá ser adquirido mediante o
pagamento de R$ 0,26 (vinte e seis centavos) a folha 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. Uberlândia (MG), 14 de setembro de 2020. Adicionaldo dos Reis
Cardoso-Diretor Geral do DMAE

A V I SO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020 - TOMADA DE PREÇOS

"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 100/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Item “, dia 28 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 aquisição de lubrificantes
(óleo SAE 90, óleo lubrificante tipo 150, graxa, óleo lubrificante 15W40, graxa multi uso
e óleo 2 tempos) para manutenção corretiva e preventiva em diversas máquinas instaladas nas
EEEB, ETE’s Uberabinha, Ipanema e Aclimação. 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-MG, 10 de setembro de
2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO ITEM"

Autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES –

fará realizar licitação supramencionada – objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA

FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE

GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS REGULARES DE APROXIMADAMENTE

0,62 X 0,40 M, EM ATENDIMENTO À FUTEL. A sessão pública na Internet para

recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 HORAS do dia 30 DE SETEMBRO

DE 2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 14 de setembro

de 2020.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046 /2020

TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – IPREMU e a Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas atribuições, 
tornam pública a suspensão do concurso público, destinado a selecio-
nar candidatos para o provimento de cargos de Nível Superior, Médio 
e Fundamental, observados os termos das leis citadas, alterações 
posteriores, legislação complementar e demais normas contidas em 
Edital 01/2020. Informamos que a suspensão será publicada, em sua 
íntegra, nos Quadro de Avisos e Publicações do IPREMU e será 
divulgado nos endereços eletrônicos www.uberlandia.mg.gov.br e 
www.gestaodeconcursos.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001 / 2020 – COMISSÃO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020 – LIGA UBERLANDENSE DE FUTEBOL

O Presidente da comissão eleitoral da Liga Uberlandense de Futebol – LUF, Dr. Thiago Barbosa de 
Oliveira, no exercício de suas atribuições estatutárias e em conformidade com os arts. 13, 14, 16 e 58 
a 66 do Estatuto da entidade, CONVOCA, por meio deste Edital, todos os representantes legais das 
agremiações filiadas e demais interessados no processo eleitoral da LUF, nas eleições aos cargos de 
Presidente e Vice-presidente da diretoria executiva e do conselho fiscal, sendo 03 membros efetivos 
e 03 membros suplentes, para uma ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 05 de 
novembro de 2020, às 18:30 hs, em primeira convocação, com maioria absoluta dos filiados, e às 19 
hs, com presença de qualquer número de filiados, encerrando-se às 21 hs, na sede da LUF, estabele-
cida na Avenida Rondon Pacheco, nº 6.116, Bairro Tibery, Uberlândia. Em pauta a seguinte ordem do 
dia:
I – Eleição aos cargos de Presidente e Vice-presidente da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 03 
efetivos e 03 suplentes, da Liga Uberlandense de Futebol, para o QUADRIÊNIO: 01/01/2021 A 
31/12/2024.
 •O prazo para inscrições de chapas será de 17/09/20 a 06/10/20, no horário de 
14h00min às 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, no endereço acima citado.
 •Maiores informações na Secretaria da LUF, das 14:00 às 18:00 horas, onde a cópia do 
estatuto estará disponível..
De conformidade com o Estatuto da LUF, a Assembleia Geral é o órgão soberano, constituindo-se dos 
representantes legais das agremiações que cumpram os seguintes requisitos:
 •Tenham, no mínimo, 1 (um) ano de filiação;
 •Estejam de posse do alvará de funcionamento expedido pela Liga Uberlandense de 
Futebol referente ano anterior (2019), conforme legislação vigente;
 •Estejam quites com a LUF até o mês anterior ao da realização da Assembleia;
 •Tenham disputado a temporada oficial do ano anterior (2019).
De conformidade com o Estatuto da LUF, a Assembleia, em primeira convocação, considerar-se-á 
legalmente constituída caso esteja presente a maioria absoluta de seus membros e, em segunda 
convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número de presentes. A primeira e a segunda 
convocações serão realizadas pelo Presidente da Comissão Eleitoral ou por seu substituto legal, em 
um só edital.
E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado na sede 
administrativa da LUF, publicado em seu site oficial, encaminhado aos representantes legais das 
agremiações filiadas - por meio do aplicativo WhatsApp - e publicado em jornal de grande circulação 
no município de Uberlândia.
OBS: Serão observadas as disposições normativas de prevenção à COVID-19; em especial, a 
higienização, o distanciamento social e o uso obrigatório de máscara nas dependências da LUF.

Uberlândia, 10 de setembro de 2020.
 

Dr. THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

Objeto: Aquisição de materiais (fita métrica, preservativo masculino, gel para fisioterapia,
óculos de proteção, lâmina para bisturi e outros).A Pregoeira, no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que
devido a não publicidade do edital no portal Comprasnet, alterará a data da sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas que estará aberta até às 09:00 horas do dia 29/09/
2020 no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 11 de setembro de
2020.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 508/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 545/2020
TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA
DE COMPRAS - Farão realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação
de empresa para executar obra de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Professora Irene Monteiro Jorge, situada à Rua Canoas, nº. 113, bairro: Morumbi, em
Uberlândia/MG. Tendo em vista que houve um equívoco na publicidade do ato, publicado,
equivocadamente, no Diário de Uberlândia do dia 12/09/2010, a Presidente da Comissão
de Licitação, respeitando o prazo legal, redesigna a Sessão Pública para entrega dos
Envelopes das propostas e documentação para o dia  05/10/2020, às 13:00 horas, na
Galeria Ido Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa
Mônica, Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados somente
no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia no endereço eletrônico https://
goo.gl/ho2JED.Uberlândia/MG, 14 de setembro de 2020.MARIA ODETE MARCELINA
VIEIRA,Presidente da CPL

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
15 DE SETEMBRO DE 2020
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