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A ADM do Brasil Ltda, torna público que obteve do Conselho Estadual de Política 
Ambiental – COPAM, por meio do processo administrativo nº 00023/1994/011/2016, 
Renovação da Licença de Operação, para a atividade de processamento de soja, 
refino e envase de óleos vegetais, linhas de transmissão de energia, subestação de 
energia elétrica, ponto de abastecimento de combustível, beneficiamento primário de 
produtos agrícolas: limpeza, lavagem, descascamento ou classificação e armazena-
mento de grãos ou sementes não associados a outras atividades, localizada na 
Rodovia BR 365 Km 637, zona rural do Município de Uberlândia/MG, válida pelo prazo 
de 10 anos. 

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 124/2020, na
modalidade “Pregão Eletrônico” do tipo “Menor Preço Global “ –  Estimado -  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 19 de novembro de 2020,
horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 14:00 horas até
às 14:10 horas do dia 19 de novembro de 2020. O processo licitatório visa a contratação de
empresa para fornecimento de peças mecânicas (bucha de acoplamento, selo mecânico, parafuso,
porca de pressão e outros) para manutenção corretiva e preventiva em bombas helicoidais da
marca NETZSCH, 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 18 de novembro de 2020. Os interessados
poderão obter informações através do telefone (34) 3233-0872. Uberlândia, 04 de novembro de
2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

"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 125/2020, na modalidade “Pregão
Eletrônico” do tipo “Menor Valor Global Estimado”, via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro
designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos de Habilitação até às 09:00 horas
do dia 20 de Novembro de 2020, horário de Brasília - DF, sendo a Sessão Pública para recebimento
dos lances das 14:00 horas até às 14:10 horas do dia 20 de Novembro de 2020. O processo licitatório
visa a contratação de empresa especializada para fornecimento de 130.000 kg (cento e trinta mil quilos)
de polímero catiônico em emulsão a base de poliacrilamida catiônica com respectivas bombas dosadoras
para coagulação e floculação de efluente de reatores anaeróbios em canal de flotação, durante o exercício
de 2021, 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 19 de Novembro de 2020. Os interessados poderão obter informações através
do telefone (34) 3233-0872. Uberlândia-MG, 04 de Novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis
Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

"MENOR VALOR 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 126/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global – Estimado”, dia
23 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, que visa  a contratação de
consultoria especializada, pessoa física ou jurídica, para realização de analises dos
impactos econômico-financeiros decorrentes da pandemia do COVID 19, da entrada em
pré operação do Sistema de Produção de Água Capim Branco e do impacto regulatório
das alterações do marco legal do saneamento básico introduzidas pela Lei nº 14.026/
2020, bem como proposição de medidas para adequação ou mitigação de seus efeitos na
regulação e na prestação integrada dos serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais urbanas pelo
DMAE, para os exercícios de 2020 e 2021, em atendimento à Diretoria Geral, 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, 05 de novembro de 2020.
Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO"

O Presidente da Diretoria Executiva da Fundação Frei Antonino Puglisi, o Sr. Lázaro 
Martins da Silva, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social desta 
Entidade, convoca todos seus integrantes, os membros do Conselho Curador, da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para participarem da Reunião Ordinária, a 
realizar-se em sua filial social, à rua Madri, 201, bairro Tibery, em Uberlândia, Minas 
Gerais, no dia 21 de novembro de 2020, às 16:00 horas, em primeira convocação e, às 
16:30 horas, em segunda convocação. Esta reunião Ordinária tem como ordem do dia: 
eleição e posse dos membros do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal. Lázaro Martins da Silva, Presidente. Uberlândia, 06 de novembro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 739/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO através da DIRETORIA DE COMPRAS

- Realizará licitação supramencionada - Objeto: Contratação e empresa especializada para

realização de Processo Seletivo Simplificados Públicos para contratação temporária, com
formação de cadastro de reserva, de acordo com a Lei Municipal nº 9326, de 22 de outubro

de 2007 e alterações. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará

aberta até às 09:00 horas do dia 23/11/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, MG, 05 de novembro de 2020.MARLY

VIEIRA DA SILVA MELAZO.Secretária Municipal de Administração

SINDEACO – Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio Conservação e 
Similares do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba MG, no uso de suas atribuições 
estatuarias convoca todos trabalhadores da categoria em sua base territorial a 
participar da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 11 de novembro de 
2020, às 09h00 horas em primeira convocação na sede do Sindicato à Rua José 
Andraus, 546, Bairro Martins, nesta cidade de Uberlândia MG, para tratar da seguinte 
ordem do dia: 1) Leitura do Edital de Convocação; 2) Elaborar e aprovar a pauta de 
reivindicação a ser pleiteada junto ao Sindicato Patronal e as Empresas; 3) Autorização 
a diretoria para formalizar convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho e/ ou na 
inviabilidade de convenção ou acordo, poderes para ajuizar dissídio coletivo; 4) 
Autorização a diretoria para negociar e formalizar acordo direto e individualmente com 
as empresas quando for viável; 5) Autorização para que a FETHEMG negocie junto 
com o Sindicato; 6) Deliberação sobre greve inclusive sobre o pagamento de dias 
parados; 7) Deliberação sobre a instalação em caráter permanente da presente Assem-
bleia; 8) Assuntos gerais; não havendo na hora acima indicada numero legal para a 
instalação da Assembleia em primeira convocação, os trabalhos serão iniciados 30 
(trinta minutos) após em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer 
numero de trabalhadores presentes. Uberlândia, 05 de novembro de 2020. 

Maria Teresinha Borges
 Diretora – Presidente.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, 
com base territorial em Uberlândia, Abadia dos Dourados, Araguari, Arapo-
rã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí 
de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópo-
lis, Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, convoca todos os sócios e 
interessados, empregados das empresas do comércio atacadista e varejista 
das cidades acima referidas, pertencentes à categoria profissional, para 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11 (onze) de novem-
bro de 2.020, quarta-feira, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), 
em primeira convocação, na sede do Sindicato, à Av: Fernando Vilela nº 
1.449, bairro Martins, Uberlândia/MG.,  para tratarem da seguinte ordem do 
dia: a) -–Leitura do Edital de Convocação; b) – Elaboração da pauta de 
reivindicações 2020/2021  a ser pleiteada, respectivamente, junto aos 
Sindicato Patronal e Federação Patronal; c) – Autorização à Diretoria para 
formalizar Convenção Coletiva de Trabalho e na inviabilidade, poderes para 
ajuizar Dissídio Coletivo; d) – Autorização à Diretoria para negociar e forma-
lizar acordo direto e individualmente com as empresas quando viável; e) 
–Deliberar sobre contribuições à entidade, observado o disposto nos Artigos 
8º, III, IV, VI, 7º, VI, XXVI da Constituição Federal, combinado com o dispos-
to nos artigos 545, 513, alínea “e”, e 462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo com 
observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também, com o disposto no 
art. 8º da Convenção 95 da OIT; f) – Palavra Franca; g) – Encerramento. Não 
havendo na hora acima indicada número legal para instalação da Assem-
bléia em primeira convocação, os trabalhos serão iniciados uma hora após, 
em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de 
presentes, e, as decisões prevalecerão para todos os efeitos. Uberlândia, 05 
de novembro de 2020. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, 
com base territorial em Uberlândia, Abadia dos Dourados, Araguari, Arapo-
rã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Irai 
de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópo-
lis, Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, convoca todos os sócios e 
interessados, pertencentes à categoria profissional, empregados nas 
empresas de Construção, Pavimentação e Similares em Geral, para Assem-
bleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11 (onze) de novembro de 
2.020, quarta-feira, às 17h00min (dezessete horas), em primeira convoca-
ção, na sede do Sindicato Profissional, à Av: Fernando Vilela, nº 1.449, 
bairro Martins, Uberlândia/MG., para tratar da seguinte ordem do dia: a) – 
Leitura do Edital de Convocação; b) – Elaboração da pauta de reivindica-
ções 2020/2021 a ser pleiteada junto aos Sindicatos Patronais; c) – Autori-
zação à Diretoria para formalizar Convenção Coletiva de Trabalho e na 
inviabilidade, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo; d) – Autorização a 
Diretoria para negociar e formalizar Acordo direto e individualmente com as 
empresas quando viável; e) –Deliberar sobre contribuições à entidade, 
observado o disposto nos Artigos 8º, III, IV, VI, 7º, VI, XXVI da Constituição 
Federal, combinado com o disposto nos artigos 545, 513, alínea “e”, e 462, 
578, 579 e 582 da CLT, tudo com observância do que dispõe a Lei 
13.467/2017 e, também, com o disposto no art. 8º da Convenção 95 da OIT; 
f) – Palavra Franca; g) – Encerramento. Não havendo na hora acima indica-
da, número legal para instalação da Assembleia em primeira convocação, os 
trabalhos serão iniciados uma hora após, em segunda convocação, no 
mesmo dia e local, com qualquer número de presentes e, as decisões 
tomadas prevalecerão para todos os efeitos. Uberlândia, 05 de novembro de 
2020. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.
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