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EDITAL
SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Em obediência ao Estatuto 
Social da Entidade e demais legislações aplicáveis, pelo presente Edital ficam convocados todos os 
representados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no dia 13 de Maio de 2021, às 18:00(dezoito) horas, em sua sede social na rua Atílio Valentini, 
nº 30 – Bairro Santa Mônica na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais para tratar da seguinte 
ordem do dia: 1) examinar e discutir os DRE’S, Balancetes e pareceres das contas da Diretoria dos 
meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, bem como do Balanço do ano de 2.020, 
a fim de julgar as contas; 2) Examinar e discutir os DRE’S, Balancetes e pareceres referentes às contas 
da Diretoria dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do Ano de 2021 a fim de julgar as contas; 3) 
Homologação de atos da diretoria.Caso não haja comparecimento legal, referida Assembléia será 
instalada em segunda convocação às 18:30hs (Dezoito horas e trinta minutos), deste mesmo dia e no 
mesmo local, com qualquer número de convocados presentes. Uberlândia-MG, 5 de Maio de 2021.

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 063/2021 - Pregão Presencial - "Menor
Preço" Item. 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
063/2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço" Item, no dia 26 de
maio 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 tem por objeto a contratação
de empresa para fornecimento de tubos e blocos de concreto, com a finalidade de atender
as necessidades  do Departamento Municipal de Água e Esgoto de  Uberlândia, em
atendimento a 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, 11 de maio de 2021.
Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Reaviso De Licitação.Pregão Eletrônico Nº 021 /2021.Tipo "Menor Preço Por
Item".Autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES, em conformidade com o §4º do art. 21 da Lei 8.666/93, informa a
alteração na data para recebimento das Propostas da Licitação supramencionada
em razão de reti ficações realizadas no Edital. - Objeto: Futura Ou Eventual
Contratação De Empresa Enquadrada Na Condição De Microempresa Ou Empresa
De Pequeno Porte, Para Aquisição De Materiais De Construção (Revestimento,
Argamassa, Rejunte E Outros), Para Serem Utilizados Na Manutenção Do Parque
Do Sabiá E Dos Núcleos De Esportes Da Futel. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 HORAS do dia 27 DE MAIO
DE 2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 11 de maio
de 2021.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL
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JACAREZINHO

MPRJ cria força-tarefa para  apurar operação no Rio
 � AGÊNCIA BRASIL 

O Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro (MPRJ) 
anunciou nesta terça (11) a 
criação de uma força-tarefa 
para investigar a operação na 
comunidade do Jacarezinho, 
na zona norte da capital flumi-
nense, que terminou com 28 
mortos, entre eles um policial 
civil. A ação ocorreu na última 
quinta-feira (6) e foi a mais letal 
na história do estado.

“Vislumbramos que, em 
razão da complexidade das in-
vestigações e da repercussão, 
seria importante uma atuação 
coletiva especializada”, disse 
o procurador-geral de Justiça, 
Luciano Mattos.

O MPRJ também disponi-
bilizou um plantão no órgão, 

que vai funcionar 24 horas por 
dia para receber denúncias de 
irregularidades cometidas em 
operações policiais e estabe-
leceu um grupo de trabalho 
para debater em que situações 
podem ocorrer operações em 
comunidades.

O Ministério Público instau-
rou procedimento investigatório 
criminal para acompanhar a 
ação no Jacarezinho que deve 
durar quatro meses. Entre as 
primeiras medidas, um perito 
legista designado pela Procura-
doria acompanhou, no Instituto 
Médico-Legal,  a autópsia nos 
mortos na operação.

 � JUSTIFICATIVA

A Procuradoria foi informa-

da da ação às 9h da última 
quinta-feira. A justificativa da 
Polícia Civil ao MPRJ para a 
realização da operação era 
para dar cumprimento a man-
dados judiciais de prisão pre-
ventiva e buscas e apreensão 
no interior da comunidade do-
minada por facção criminosa.

“Importante esclarecer que 
a realização de operações 
policiais não requer prévia 
autorização ou anuência por 
parte do Ministério Público, 
mas sim a comunicação de 
sua realização e justificativa 
em atendimento aos coman-
dos expressos do Supremo 
Tribunal Federal, a partir do 
julgamento da ADPF [Argui-
ção de Descumprimento de 
Preceito Fundamental] 635-

RJ”, informou o órgão.
Na sexta-feira (7), o Alto 

Comissariado da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) para Dire i tos Hu-
manos, com sede em Ge-
nebra, na Suíça, pediu ao 
Ministério Público que realize 
uma investigação indepen-
dente, completa e imparcial 
de acordo com as normas 
internacionais da operação 
no Jacarezinho.

A Polícia Civil negou que 
tenha havido casos de exe-
cuções entre os suspeitos 
mortos no Complexo do Jaca-
rezinho. Segundo delegados 
que participaram diretamente 
da operação, os suspeitos 
morreram em decorrência do 
confronto com os policiais.
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