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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 01/2020
VALTERCIDES FERREIRA RODRIGUES, brasileiro, casado, produtor rural, e sua esposa EDINAMAR 
LOURDES PEIXOTO RODRIGUES, casada, do lar, ambos, residentes e domiciliados, na zona rural, 
neste município de Uberlândia, Minas Gerais. Em atendimento ao despacho publicado pelo magistrado 
da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia em Ação que contende com 
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tiverem 
conhecimento que, por este Juízo, tramitam os autos de Servidão Administrativa processo 
nº500-273633.2019.8.13.0702, tendo por objeto a Servidão/ desapropriação, para fins de construção da 
LINHA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUARI, de 138 KV do Sistema CEMIG, o imóvel rural denominado 
Fazenda Volta Grande - Gleba 01, localizado no município de Uberlândia/MG, registrado na matrícula nº 
222.525, no Cartório de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG. Roteiro de Acesso: Partindo da BR-365, 
de frente para o Bairro Morumbi, seguir nesta por 5,30 km, virar à esquerda e continuar por 1,90 km. 
Novamente, virar à esquerda e percorrer 1,20 km. Em bifurcação, virar à direita e depois virar à esquerda 
por 581m. Novamente virar à direita e continuar por 4,0 km até a área em questão, localizada a margem 
esquerda. Coordenadas: 806780.00 m E, 7913562.00 m S - 22 K." que ora se apresenta a área medindo 
8.944,66m² conforme descrição juntada aos autos, e outras matriculas porventura existentes, conforme 
consta da petição inicial e documentos que a acompanham. Tendo o expropriante oferecido e lançado, 
mediante Títulos de indenização, a quantia de R$ 20.290,00 (vinte mil, duzentos e noventa reais),corres-
pondente à terra nua e acessões naturais, bem como oferecido e depositado a quantia de R$ 20.290,00 
(vinte mil, duzentos e noventa reais)R$ 20.290,00 (vinte mil, duzentos e noventa reais) o presente edital 
é expedido, em cumprimento ao determinado no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, com prazo de dez 
(10) dias, para conhecimento dos interessados e eventual impugnação de terceiros. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, a ser 
publicado, na forma da Lei, em jornal de circulação deste município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OBRAS-  através da DIRETORIA DE COMPRAS -
Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa especializada
em serviços de engenharia para EXECUTAR REMANESCENTE DA OBRA DENOMINADA
UPA NOVO MUNDO, MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. A visita ao local onde os serviços
serão executados, poderá ocorrer em qualquer dia ou horário, que preceda o dia da abertura do
envelope de habilitação, desde que previamente marcado com setor de Assessoria Técnica de
Engenharia da Secretaria Municipal de Obas, através do telefone (34) 3239-2550 ou através do
email smo@uberlandia.mg.gov.br.. O Edital encontra-se à disposição na Diretoria de Compras,
na Rua Av. Anselmo Alves dos Santos, 600, bairro Santa Mônica, fone 0xx 34-3239-2488, das
12:00 às 17:00 horas, disponível do sitio www.uberlandia.mg.gov.br,. Entrega dos Envelopes
e Sessão Pública para abertura no dia 08/02/2021 às _13:00 horas na Galeria Ido Finotti, situada
na Av. Anselmo Alves dos Santos, 600, Uberlândia/MG. Uberlândia/MG,  29 de dezembro de
2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 872/2020

TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da DIRETORIA DE COMPRAS
- Fará realizar a licitação supramencionada - Objeto: Futura e eventual aquisição de
material de l impeza (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, ÁGUA SANITÁRIA,

DETERGENTE CONCENTRADO, FÓSFORO, E OUTROS), EM ATENDIMENTO À
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 18/01/2021, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 28 de dezembro de 2020.

Tania Maria de Souza Toledo.Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 843/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

Empregadores domésticos 
podem pagar DAE pelo Pix

 | GUIA DO DOCUMENTO PODERÁ SER PAGA EM QUALQUER DIA DA SEMANA E HORÁRIO

 � AGÊNCIA BRASIL

Os empregadores do-
mést icos já podem 
pagar a Guia do Do-

cumento de Arrecadação do 
Simples Doméstico (DAE) 
com o Pix, solução de paga-
mento instantâneo criada pelo 
Banco Central. A guia poderá 
ser paga em qualquer dia da 
semana e horário, por meio 
de qualquer banco habilitado 
no Pix.

“O pagamento será identifi-
cado no mesmo dia no eSocial 
e sistemas que fazem o con-
trole da arrecadação federal. 
Trata-se de uma grande evo-
lução na gestão da folha de 
pagamento dos empregados 
domésticos, uma vez que, até 
então, o pagamento do DAE 
somente poderia ser efetuado 
em dias úteis”, destacou a 
gerente de negócio da Divisão 
de Soluções de Arrecadação 
do Serviço Federal de Proces-
samento de Dados (Serpro), 
Franciana Soares Barbosa 
Duarte.

Para ser pago com o Pix, 
o DAE deve ser emitido pelo 
empregador doméstico dire-
tamente no sistema ou pelo 
aplicativo do eSocial dispo-
nível na App Store e Google 
Play. Ao emitir o documento, 

ECONOMIA

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

será gerado automaticamente 
um QR Code na guia de pa-
gamento. Com o QR Code, 
o empregador pode efetuar 
o pagamento pelo Pix, não 
sendo necessária nenhuma 
outra ação adicional por parte 
do usuário.
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