
QUARTA-FEIRA
23 DE OUTUBRO DE 2019

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, torna pública a disponibilização 
da Retificação 01, referente ao Edital 
01/2019. Informamos que a Retificação 
nº 01 será publicada, em sua íntegra, 
no Quadro de Avisos e Publicações do 
Departamento Municipal de Água e Esgoto 
do Município de Uberlândia e divulgado no 
endereço eletrônico: www.dmae.mg.gov.
br e www.gestaodeconcursos.mg.gov.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CORCUT -CONGRESSO REGIONAL CUT/MG
A Regional CUT Triângulo Mineiro, convoca as Entidades filiadas e Oposições 
Reconhecidas de representação na região, desde que estejam em dia com suas 
mensalidades com a Central Única dos Trabalhadores, CUT, para o Congresso 
Regional do Triângulo Mineiro, CORCUT/MG, que será realizado no dia 27/10/2019 às 
09:00 horas, na sede do SECUA (Sindicato dos Empregados no Comércio de Uberlân-
dia e Araguari), localizado na Avenida Fernando Vilela, 1.421, bairro Osvaldo Rezende, 
Uberlândia, Minas Gerais, onde estarão em pauta os seguintes assuntos:
 1.Análise de conjuntura; 
 2.Eleição para escolha de delegado/a p/ o 13° CECUT MG;
 3.Eleição da Direção da Regional da CUT Minas no Triângulo Mineiro;
 4.Plano de Lutas e Organização Sindical. 

Uberlândia, 23 de outubro de 2019.
 

Luís Sérgio dos Santos (Luizão)
Presidente Regional CUT Triângulo Mineiro

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS
DE PEQ UENO PORTE E  EQUIPARADAS  E ITEM PARA AMPLA
CONCORRÊNCIA.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE ,  por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licit ação supramenc ionada -  Objeto: Aquis ição de materiais  (luva de raspa,
respirador purificador de ar e outros), em atendimento à Secretaria acima citada.
A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até
as  09: 00 horas  do  d ia 21/11/ 2019,  no en dereço
www.comprasgovernamenta is .gov.b r.  Uber lândi a,  21 de out ubro de
2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO .SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 667/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 605/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Aquisição de Equipamento Hospitalar (monitor multiparâmetro). A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 28/11/
2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 22 de outubro
de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 697/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Aquisição de Equipamento (máquina unitarizadora de medicamentos). A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 27/11/2019,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 22 de outubro de
2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa
de engenharia para a execução de obras de construção de ponte interligando a
Avenida Rondon Pacheco na Rua Coronel Tobias Junqueira sobre o Rio Uberabinha,
em Uberlândia, com fornecimento de mão de obra e materiais. Os documentos que
integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura
Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico <https://goo.gl/ho2JED>, versão
eletrônica para acesso on line ht tp:/ /bit . ly/2mo1U2K e no Comprasnet ht tp:/ /
www.comprasgovernamentais.gov.br. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 20/11/2019, no endereço
www.comprasgovernamenta is.gov.br. Uber lândia/MG,   21 de outubro de
2019.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 773/2019
TIPO "MAIOR DESCONTO"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.brA6 | BRASIL & MUNDO

ESTUDO CNT

SITUAÇÃO DE RODOVIAS 
PIORA 76% EM UM ANO

 | BURACOS, PISTA COM 
EROSÕES, QUEDA DE 
BARREIRAS E PONTES FORAM 
PROBLEMAS ENCONTRADOS

  FOLHAPRESS

Quedas de barreiras, 
pistas com erosões, 
grandes buracos e 

pontes caídas. O total de pon-
tos críticos pesquisados em 
rodovias brasileiras cresceu 
75,6% em apenas um ano.

É o que apontam dados 
divulgados ontem pela Con-
federação Nacional do Trans-
porte (CNT), que avaliou 
108.863 quilômetros de rodo-
vias pavimentadas em todas 
as regiões do país.

O levantamento foi feito 
por 24 equipes entre os dias 
20 de maio e 18 de junho, 
que detectaram 797 trechos 
com pontos críticos, sendo 
639 buracos grandes, 130 
erosões na pista, 26 quedas 
de barreira e 2 pontes caídas. 
Em 2018, eram 454.

No geral, a qualidade das 
rodovias brasileiras piorou no 
último ano. O estado geral 
dos trechos avaliados apre-
sentou problemas em 59% 
de sua extensão, ante os 57% 
aferidos na pesquisa do ano 
passado.

A pesquisa analisou a 
malha federal pavimentada e 
os principais trechos estadu-
ais, também asfaltados, sob 
gestão dos governos ou da 
iniciativa privada.

Também pioraram a si-
tuação do pavimento, da 
sinalização e da geometria 
das rodovias. De 50,9% de 
problemas no pavimento, o 
índice subiu para 52,4%. Já 

MINAS GERAIS
10 FATOS REVELADOS PELA PESQUISA

A Pesquisa CNT de Rodovias avalia toda a malha 
federal pavimentada e os principais trechos 

estaduais, também pavimentados. Em 2019, foram 
analisados 15.363 km em Minas Gerais. 

1 - Estado Geral: 70,6% 
da malha rodoviária 
pavimentada apresenta 
algum tipo de problema, 
sendo considerada 
regular, ruim ou péssima. 
29,4% da malha é 
considerada ótima ou 
boa.

2 - Pavimento: apresenta 
problemas em 61% da 
extensão avaliada. 39% 
têm condição satisfatória. 
Em 0,4%, o pavimento 
está totalmente 
destruído.

3 - Sinalização: 58,9% da 
extensão é considerada 
regular, ruim ou péssima. 
41,1%, ótima ou boa. A 
faixa central é inexistente 
em 2,7% da extensão 
e as faixas laterais são 
inexistentes em 7,3%.

4 - Geometria da via: 
81,8% da extensão 
é defi citária e 18,2%, 
ótima ou boa. As pistas 
simples predominam 
em 88,7%. Falta 
acostamento em 58% 
dos trechos avaliados. 
Nos trechos com curvas 
perigosas, em 31,1% não 
há acostamento nem 
defensa.

5 - Pontos críticos: a 
pesquisa identifi ca 21 em 
Minas Gerais, sendo 17 
erosões na pista, 1 queda 
de barreira e 3 trechos 
com buracos grandes.

os problemas com sinalização 
avançaram de 44,7% para 
48,1%, enquanto a geome-
tria da via é problemática em 
76,3% dos trechos, ante os 
75,7% do ano anterior.

O estado geral das rodo-
vias é péssimo em 6,9% dos 
trechos analisados, ruim em 
17,5%, regular em 34,6%, 
bom em 29,1% e ótimo em 
11,9%.

No ranking das melhores 
e piores ligações rodoviárias 
do país, as dez mais bem 
colocadas estão concedidas 
à iniciativa privada e passam 
por São Paulo.

As ligações são trechos 
que podem ser formados por 
uma ou mais rodovias e têm 
grande importância socioeco-
nômica e volume significativo 
de veículos.

O melhor trecho é o de 
Campinas a Jacareí, que en-
globa a rodovia Dom Pedro. 
Já o pior é o de Natividade 
(TO) a Barreiras (BA), que 
inclui quatro rodovias e ocu-
pou a mesma posição no le-

vantamento do ano passado. 
No total, foram avaliadas 109 
ligações.

  MAIS CARO

Consequência dos pro-
blemas, os custos dos trans-
portes cresceram no país, de 
acordo com a CNT.

A estimativa é que, na 
média, os problemas nas 
rodovias resultaram em au-
mento do custo operacional 
do transporte em 28,5% -na 
região Norte, chegou a 38,5%-
, em itens como consumo de 
combustível e lubrificantes e 
gastos com pneus e freios.

“É urgente a necessidade 
de ampliar os recursos para as 
rodovias brasileiras e melho-
rar a aplicação do orçamento 
disponível”, disse o presidente 
da CNT, Vander Costa.

Com diesel, o consumo 
cresce cerca de 5% com as 
pistas ruins, o que num ano 
pode chegar a 931,8 bilhões 
de litros de consumo desne-
cessário, segundo a confe-
deração, com aumento na 
emissão de poluentes.

A entidade estima em R$ 
38,6 bilhões o total de recur-
sos necessários para recons-

truir e restaurar as rodovias 
brasileiras, valor muito supe-
rior aos gastos do governo 
federal no setor.

Neste ano, foram investi-
dos R$ 4,78 bilhões dos R$ 
6,2 bilhões autorizados pela 
União, menos que os R$ 7,48 
bilhões do ano passado, con-
forme o estudo da CNT.

  ACIDENTES

A CNT calculou em R$ 4,78 
bilhões o custo dos 32.104 
acidentes registrados nas 
rodovias federais policiadas 
do país no primeiro semestre 
deste ano, a partir de dados 
do Ipea, Denatran e ANTP 
(2015), com atualização da 
base de acidentes da Polícia 
Rodoviária Federal. Desses, 
2.180 tiveram mortes.

Em 2018, Minas Gerais, 
Santa Catarina e Paraná 
foram os estados que mais 
tiveram custos com acidentes. 
O prejuízo chega a R$ 1,26 
bilhão em Minas Gerais, R$ 
1,05 bilhão em Santa Catarina 
e R$ 1,04 bilhão no Paraná. 
No Brasil, esse custo foi de 
R$ 9,73 bilhões.

CNT/DIVULGAÇÃO 

6 - Custo operacional: 
as condições do 
pavimento geram 
um aumento de 
custo operacional 
do transporte de 
33%. Isso refl ete na 
competitividade do 
Brasil e no preço dos 
produtos.

7 - Investimentos 
necessários: para 
recuperar as rodovias 
em Minas Gerais, com 
ações emergenciais, 
de manutenção e de 
reconstrução, são 
necessários R$ 6,67 
bilhões.

8 - Investimentos 
em 2019: do 
total de recursos 
autorizados pelo 
governo federal para 
infraestrutura rodoviária 
especifi camente em 
Minas Gerais em 2019 
(R$ 635,70 milhões), 
foram investidos R$ 
465,97 milhões até 
setembro (73,3%).

9 - Custo dos 
acidentes: o prejuízo 
gerado pelos acidentes 
foi de R$ 1,26 bilhão 
em 2018. No mesmo 
período, o governo 
gastou R$ 717,50 
milhões com obras de 
infraestrutura rodoviária 
de transporte.

10 - Meio ambiente: 
em 2019, estima-se que 
haverá um consumo 
desnecessário de 152,9 
milhões de litros de 
diesel devido à má 
qualidade do pavimento. 
Esse desperdício custará 
R$ 541,68 milhões aos 
transportadores.

CNT destacou ser urgente a 
necessidade de ampliar os 
recursos para as rodovias 


