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8H ÀS 12H

Caixa abre 772 agências na manhã deste sábado
 � AGÊNCIA BRASIL

A Caixa abre 772 agências 
neste sábado (7), das 8h às 
12h, para atendimento a 6,9 mi-
lhões de beneficiários do auxílio 
emergencial. Os beneficiários 
nascidos em janeiro e fevereiro 
dos Ciclos 3 e 4 poderão sacar 
o dinheiro em espécie. Ao todo 
foram creditados R$ 5,7 bilhões 
para este público.

Trabalhadores nascidos de 
janeiro a outubro também po-
derão sacar da poupança social 
digital os recursos ainda não 
utilizados do Saque Emergencial 

do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).

A relação de agências que 
estarão abertas pode ser confe-
rida no site da Caixa: www.caixa.
gov.br. O banco afirma que todas 
as pessoas que procurarem 
atendimento durante o funcio-
namento das agências serão 
atendidas. Não é preciso chegar 
antes do horário de abertura.

Ao todo, neste sábado terão 
sido pagos R$ 245,4 bilhões do 
auxílio Emergencial para 67,8 mi-
lhões de brasileiros, num total de 
393,9 milhões de pagamentos.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

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 127/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global – Estimado”, dia
24 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  contratar empresa
especializada no fornecimento de 2.500 m² (Dois mil e quinhentos metros quadrados) de
fibra de vidro para aplicação em tubulações, tanques e equipamentos das Estações de
Tratamento e Elevatórias de Esgoto, 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, 06 de novembro de 2020. Adicionaldo
dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2020 - 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 128/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Item” - Estimado, dia 24
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 exclusiva
de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para locação de
máquinas/equipamentos com operador par execução de serviços rotineiros e/ou eventuais
de assentamento de manilhas de concreto e afins, retiradas de grades, comportas das Estações
de Tratamento de Esgoto e de Tratamento de Água, durante o exercício de 2021, em atendimento
à Diretoria de Drenagem Pluvial e 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, 06 de novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis
Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO"

AVISO DE REVOGAÇÃO
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICO

 Nº 637/2020
Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DA AVENIDA NICOMEDES
ALVES DOS SANTOS SOBRE A AVENIDA VINHEDOS, EM UBERLÂNDIA-MG.A Secretaria
Municipal de Obras torna público e para conhecimento dos interessados, que o processo
licitatório Regime Diferenciado de Contratações Eletrônico nº 637/2020 está REVOGADO,
uma vez que não é possível atestar o princípio da isonomia previsto no art. 3º da Lei Federal
nº 8.666/1993, tendo em vista que um dos licitantes comprovou a impossibilidade de
participar no certame por um defeito do sistema, sendo necessária a revogação do
procedimento e instauração de um novo processo sem os vícios do sistema COMPRASNET.
Fica assegurado o contraditório e a ampla defesa, que poderá ser manifestado na forma do
art. 49, §3º da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia-MG, 06 de novembro de 2020.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
CONCORRENCIA PÚBLICA

Nº. 554/2020
OBJETO: Contratação de prestadora de serviço contínuo de engenharia sanitária para
manutenção e conservação, com poda de árvores e arbustos para desobstrução da
iluminação pública, remoção de massa verde e resíduos vegetais, com carga, transporte,
descarga e transbordo até o local indicado pela SMMASU para destinação final dos resíduos
sólidos, com fornecimento de caminhões, equipamentos, maquinários, mão de obra e
outros insumos.O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, 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 Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia 14/12/2020 às
13:00 horas na Galeria Ido Finotti, situada na Av. Anselmo Alves dos Santos, 600, bairro
Santa Mônica, Uberlândia/MG. A visita técnica será até 02 (dois) dias antes da abertura dos
envelopes, conforme consta no edital. Informa ainda, que o detalhamento das alterações
encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações, que será
republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/
1993. Uberlândia,  05 de novembro de 2020.JOÃO BATISTA FERREIRA
JÚNIOR.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Instituir processo licitatório para registro
de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, de uso humano,
AZITROMICINA 500MG E IVERMECTINA 6MG, para a Rede Municipal de Saúde de
Uberlândia, para enfrentamento ao COVID-19, em atendimento à Secretaria Municipal
de Saúde. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até às  09:00  horas do dia 17/11/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 06 de novembro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 709/2020
COVID (LEI FEDERAL Nº. 13.979/2020)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 667/2020
OBJETO: Serviço de coffee break.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, 06 de
novembro de 2020.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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Agrosolos
Agronomia e Meio Ambiente Ltda.

Matriz: Avenida José Amando de Queiroz, 430; 
Bairro: São Vicente - Patrocínio/MG.
Tel.: (34) 3831-9844
E-mail: agrosolos@agrosolos.com.br
Site: www.agrosolos.com.br

Requerimento de Renovação de Licenciamento de Operação

LEONARDO ZANATTA POSSAMAI, inscrito no CPF nº 018.953.519-95, por determina-
ção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público que solicitou, conforme 
Solicitação SLA n° 2020.10.01.003.0002402,  a renovação das licenças ambientais, 
processos 16610/2013/003/2016 e 16610/2013/002/2014 e 16610/2013/004/2017, na 
modalidade Renovação de Licença de Operação – REVLO, para desenvolver a ativida-
des de Avicultura; Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, 
em regime extensivo, realizadas na FAZENDA PITO, localizada na Zona Rural do 
Município de Monte Alegre de Minas – MG.

Agrosolos
Agronomia e Meio Ambiente Ltda.

Matriz: Avenida José Amando de Queiroz, 430; 
Bairro: São Vicente - Patrocínio/MG.
Tel.: (34) 3831-9844
E-mail: agrosolos@agrosolos.com.br
Site: www.agrosolos.com.br

Requerimento de Renovação de Licenciamento de Operação

MARLENE FOLCHINI GOMES, inscrito no CPF nº 452.650.979-53, por determinação 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público que solicitou, conforme 
Solicitação SLA n° 2020.11.01.003.0000051,  a renovação das licenças ambientais, 
processos 16684/2013/002/2014, 16684/2013/003/2016, 16684/2013/004/2017, na 
modalidade Renovação de Licença de Operação – REVLO, para desenvolver a ativida-
des de Avicultura; Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, 
em regime extensivo, realizadas na FAZENDA SÃO BENTO, localizada na Zona Rural 
do Município de Monte Alegre de Minas – MG.
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