
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO – SRP nº 001/2021. Será realizado no dia 02 de Fevereiro de 2021 às 
8:00 hs o Processo Licitatório de n° 001/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico 
de n° 001/2021-SRP, do Tipo Maior Desconto Por Item, cujo objeto é a aquisição 
de medicamentos e componentes para bomba de insulina minimed 640g para 
atender determinações judiciais, conforme especificações do termo de referência. 
Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.
mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua 
Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 18 de Fevereiro de 2021. Tanara Rotili 
Schwantes Porto- Pregoeira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de sistema de comunicação com central de

PABX, em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento

das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 02/02/2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 14 de janeiro de 2021.GLADSTONE

RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.579/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Contratação de empresa especializada em
fornecer plataforma digital para recebimento, gestão, edição, arquivamento e conversão
dos arquivos de vídeo em conteúdo televisivo, que deverá ser disponibilizado à emissora
contratada para a exibição das videoaulas e de emissora de TV local e aberta para
veiculação de videoaulas em canal exclusivamente designado a este fim. A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do
dia 02/02/2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 15 de
janeiro de 2021.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 877/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR LOTE" Edital de Convocação da 61ª Reunião Ordinária
do Conselho Curador da Fundação Rádio e Televisão

Educativa de Uberlândia

Uberlândia, 13 de janeiro de 2021.

Prezado(a) Senhor(a),

Na qualidade de vice-presidente do Conselho Curador da Fundação 
Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia, convoco V. Sa. para 
participar da 61ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da RTU, a 
se realizar no dia 19 de janeiro de 2021 às 10 horas em primeira 
convocação com a presença mínima da metade dos integrantes, ou, 
às 10h15 em segunda convocação, caso não haja quórum na primei-
ra.
A pauta do trabalho é a seguinte:
 1.Prestação de contas do 3º ao 5º bimestre de 2020;
 2.Apreciação do orçamento de 2021;
 3.Assuntos Gerais.

Elaine Saraiva Calderari
Vice-Presidente do Conselho Curador RTU

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 001/2021, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Item” - Estimado, dia 03
de Fevereiro de 2021 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 exclusiva de
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para prestação de
serviços com hora-máquina de retroescavadeiras com operadores para serviços de
manutenção das redes de drenagem pluvial e de esgoto, durante o exercício de 2021, em
atendimento às Diretorias de Drenagem Pluvial e 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, 15 de Janeiro de 2021. Adicionaldo dos Reis
Cardoso-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO ITEM" - ESTIMADO
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IMUNIZAÇÃO

SP diz que tem 6 mi de doses da vacina CoronaVac
 � AGÊNCIA BRASIL

O governo de São Paulo já 
tem 6 milhões de doses prontas 
para aplicação da CoronaVac, 
a vacina contra o novo coro-
navírus que é produzida pela 
farmacêutica chinesa Sinovac 
em parceria com o Instituto Bu-
tantan. Desse total, 4,5 milhões 
já estão também rotuladas e 
serão encaminhadas ao go-
verno federal para que sejam 
então destinadas aos demais 
estados brasileiros e ao Distrito 
Federal.

O restante, por proporcio-
nalidade (São Paulo é o estado 
com maior população), deve 
permanecer em São Paulo. 
Mas o total dessa quantidade 
destinada a São Paulo, que o 
governo paulista prevê entre 

20% e 25%, ainda será defi-
nida em reunião com o Minis-
tério da Saúde.  “As cotas (de 
doses) dos estados serão de-
finidas possivelmente ainda na 
tarde de hoje. Definindo essa 
cota, o estado de São Paulo 
já vai imediatamente receber 
e encaminha-las à Secretaria 
estadual da Saúde”, falou Di-
mas Covas, diretor do Instituto 
Butantan.

“Alguns procedimentos são 
necessários por parte do Mi-
nistério da Saúde junto ao 
Butantan, mas tenho certeza 
absoluta que o ministério, de 
forma responsável, saberá 
adotar essas medidas e entrará 
em contato imediatamente com 
a direção do Instituto Butantan 
para que a transferência des-
sas 4,5 milhões de doses pos-

sa ser feita”, disse o governador 
de São Paulo, João Doria.

Essa transferência vai de-
pender, segundo o governador, 
de que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprove o uso emergencial da 
vacina. A decisão da Anvisa 
será anunciada no próximo 
domingo (17).

Pelo acordo assinado com 
a Sinovac, São Paulo deve 

receber 46 milhões de doses 
da vacina. Desse total, 10,8 
milhões já estão em São Pau-
lo, sendo que 6 milhões de 
doses já estão prontas para 
aplicação. O acordo assinado 
pela Sinovac prevê também 
a transferência de tecnologia, 
ou seja, o Butantan passará 
a produzir a vacina em solo 
brasileiro. A vacina é aplicada 
em duas doses.
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Estado deve receber 
ao todo 46 milhões 
de doses da vacina



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/2507-B52F-4C7D-E517 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: 2507-B52F-4C7D-E517

Hash do Documento 

03305AE10DCE97E9BC17453C63AB9C02A5206E13CFBCBC9AFE22304A04619439

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/01/2021 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 18/01/2021 08:49 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


