
BRASIL & MUNDO | 9

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 120/2020, na modalidade
“PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global, dia 19 de novembro 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 de empresa especializada para fornecimento
aproximado de 20.000 (vinte mil) litros de óleo diesel S 500 para atender as necessidades da
Captação Bom Jardim e dos geradores, durante o exercício de 2021, 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,
03 de novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL"

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 121/2020, na modalidade
"PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Global - Estimado", dia 19 de novembro
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, para contratação de empresa para fornecimento de
48.000 (quarenta e oito mil) refeições tipo marmitex, contendo aproximadamente 800
(oitocentas) gramas de alimento, durante o exercício de 2021, em atendimento à Diretoria
Administrativa,  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), 03 de novembro de
2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2020 - 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 122/2020, na modalidade
"PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Item" - Estimado, dia 20 de novembro 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 de empresas para prestação de
serviços com hora-máquina de caminhão combinado vácuo/hidrojato com motoristas e
retroescavadeiras com operadores para serviços de limpezas das redes de esgoto e para
manutenção das redes de drenagem pluvial, durante o exercício de 2021, em atendimento às
Diretorias Técnicas e Drenagem Pluvial, 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, 03 de novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral

AVISO EDITAL    DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO ITEM" - ESTIMADO
OBJETO: Aquisição de peças/equipamentos (pressostato, botão de partida, relé, tampa do
tanque 50L, entre outros).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 24/11/2020, 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, 03 de novembro de 2020.
ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 527/2020

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 636/2020
OBJETO: Aquisição de medicamentos.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 19/11/2020, 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, 03 de novembro de 2020.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 713/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA CEASA"
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios
(hortifrútis). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até as 09:00 horas do dia 19/11/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia/MG, 03 de novembro de 2020.TANIA MARIA DE SOUZA
TOLEDO.ECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG. SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE VINTE (20) DIAS. O Dr. Carlos José Cordeiro, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca 
de Uberlândia-MG, na forma da Lei, etc., faz saber a todos quantos o presente Edital de Citação virem que 
perante o Juízo da 2ª Vara Cível, da Comarca de Uberlândia - MG, corre uma ação de Busca e Apreensão sob o 
nº BAAF 5016467-04.2016.8.13.0702, requerida por BANCO BRADESCO S.A em face de DINAMICA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 21.005.208/0001-73 (RÉU), e como a mesma não foi 
encontrada para citação, estando em lugar incerto e não sabido, determinou que se expedisse o presente edital 
através do qual chama e cita DINAMICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, para, em 15 (quinze) dias, 
apresentar contestação, sob pena de presunção da veracidade dos fatos articulados na petição inicial. Para 
conhecimento de todos, especialmente do (as) interessado (as), expediu-se o presente edital que será afixado em 
lugar público de costume e publicado no "Diário do Judiciário" e no jornal local, na forma da lei. Uberlândia-
MG, 22 de agosto de 2020. Eu, (a) (Michele Boaventura Oliveira), Oficial de Apoio Judicial, o digitei, 
subscrevi. (a). 

ECONOMIA

Serasa realiza novo Feirão Limpa Nome em novembro
 � AGÊNCIA BRASIL

Consumidores inadimplen-
tes de todo o país podem nego-
ciar dívidas e contas atrasadas 
com até 99% de desconto 
durante mais um feirão Limpa 
Nome da Serasa. Os descon-
tos serão oferecidos por mais 
de 50 empresas parceiras de 
diversos segmentos até o dia 
30 de novembro. Segundo a 
Serasa, pelo menos 64 milhões 
de consumidores podem ser 
beneficiados.

Para participar o consu-
midor pode acessar um dos 
canais digitais da Serasa: site 
do Serasa Limpa Nome, What-
sapp e aplicativo. Nesta edição, 
a negociação poderá ser feita 
em mais de 7 mil agências dos 
Correios em todo o Brasil. A 
ação permitirá ainda que, após 
a quitação da dívida, o con-

sumidor tenha sua pontuação 
aumentada e assim obtenha 
melhores condições de crédito 
nas próximas compras.

“Sabemos da importância 
do nome limpo para que as 
pessoas tenham mais chance 
de conseguir crédito, e assim, 
recomecem sua vida. O ano 
foi muito difícil devido a pan-
demia, mas já vemos sinais de 
retomada, por isso, esse ano, 
junto aos mais de 50 parceiros 
do Serasa Limpa Nome, enten-
demos a responsabilidade de 
ampliarmos e criarmos o maior 
Feirão de todos os tempos”, 
disse o  diretor de marketing 
e canais digitais da Serasa, 
Giresse Contini.

Participam desta edição 
do feirão Limpa Nome as em-
presas Itaú, Banco do Brasil, 
Recovery, Claro, Santander, 
Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, 
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Renner, Riachuelo, Pernam-
bucanas, Avon, Bradesco, 
Carrefour, Porto Seguro, Ati-
vos, Oi, Itapeva, Anhanguera, 
Sky, Credsystem, Banco BMG, 
Digio, Zema, Crefisa, Ipane-
ma, Unopar, Hoepers, Tricard, 
Tribanco, Di Santinni, Calcard, 

Confiança, Algar, Unic, Fama, 
Pitágoras, Sorocard, Uniderp, 
Unime, Hipercard, Conect Car, 
Elmo, Tenda, Energisa, Cete-
lem, Havan, Quatro Estações, 
CPFL, RGE, PagBank, Light, 
Nosso Lar, Novo Mundo, Koe-
rich, Kredilg e Cemig.
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