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OBJETO: Prestação de serviços contínuos de limpeza, jardinagem e manutenção de
paisagismo das dependências do Teatro Municipal e do Centro Municipal de Cultura.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 17/12/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. A visita, facultativa, poderá ocorrer
até o dia 09/12/2020. Informa, ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se
no sít io da Prefe itura Munic ipal de Uberlândia no link Licit ações 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, 25 de novembro
de 2020.PRISCILLA BELLORIO FERREIRA.Pregoeira

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 696/2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO,  através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar  lic it ação
supramencionada - Objeto: agenciamento de passagens rodoviárias .  A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas
do dia 14/12/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 26
de novembro de 2020. Iracema Barbosa Marques .Secretária  Municipal de
Desenvolvimento Social, trabalho e Habitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 770/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 710/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de Etonogestrel 68 MG, implante subdérmico
ct 1 seringa com 1 implante. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até às 09:00 horas do dia  15/12/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.  Uberlândia/MG,  26 de dezembro de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHE FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de medicamentos (trileptal, concerta,
bevacizumabe, depakote sprinlke, lucentis, tegretol e outros), para cumprimento de decisões
judiciais, em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até 09:00 horas do dia 14/12/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia/MG, 26 de novembro de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 731/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 708/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de medicamentos (carbamazepina, cloreto
de sódio 0,9%, dexametasona, glicose, hipoclorito de sódio, metroclopramida cloridrato e
outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as
09:00 horas do dia 16/12/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-
MG, 26 de novembro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.  761/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada - Objeto: prestação de serviços de conservação de
pavimentos viários - "tapa-buracos", recomposição asfáltica, restauração de pavimento
com recomposição de base e aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de
ligação, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras.  A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 15/12/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia,  26 de novembro de 2020.Norberto C.
Nunes de Paula.Secretário Municipal de Obras

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 149/2020, na
modalidade “Pregão Eletrônico”, do tipo “Menor Preço Global” - Estimado, via site da
Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00
horas do dia 10 de dezembro  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 10 de dezembro de 2020. O
processo licitatório visa  a contratação de empresa para fornecimento de 350.000 kg (trezentos
e cinquenta mil quilos) de ácido fluossilícico líquido a 20%, a granel e respectivas bombas
dosadoras, para ser utilizado na fluoretação de água tratada nos Sistemas de Tratamento de
Água do DMAE, Uberlândia,  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 09 de dezembro
de 2020. Uberlândia-MG, 25 de novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor
Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2020 - 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 no dia 16 de Dezembro 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 152/2020, na Modalidade “Tomada de Preços”, do tipo “Menor Preço Global - Estimado”,
o Processo Licitatório que tem como objeto a Contratação exclusiva de Microempresas –
ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, ou equiparadas para fornecimento de 576.000
(quinhentos e setenta e seis mil) unidades de pães de 50 gramas tipo francês com margarina
a serem servidos a todos os servidores do DMAE, no café da manhã e lanche da tarde, durante
o ano de 2021, em atendimento à Diretoria Administrativa. 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), 26 de Novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis
Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL   DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2020 - TOMADA DE PREÇOS

"MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
27 DE NOVEMBRO DE 2020



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/95BF-8E88-FD74-C095 ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 95BF-8E88-FD74-C095

Hash do Documento 

7CE3E5893EE52BCF95A5D9DB55351FEEB0B4C6034E7A89B8E813A0343D305472

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/11/2020 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 26/11/2020 21:36 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


