
Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 070/2021 - Pregão Presencial - "Menor
Preço". 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 070/
2021, na modalidade "Pregão Presencial" do tipo "Menor Preço", no dia 09 de junho 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, para contratação de empresa fornecimento de
1.600 (um mil e seiscentas) caixas com 30 unidades de bobinas de faturas de contas de
água, num total de 48.000 (quarenta e oito mil) bobinas, em atendimento à Diretoria
Financeira.  Edi tal  à disposição dos interessados,  no endereço e le trônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas.
Uberlândia-MG, 21 de maio de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do
DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DE CULTURA E TURISMO - por meio da
DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e
contratação de empresa de engenharia para executar reforma parcial da estação
sobradinho, em Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados
no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia, endereço eletrônico
www.uberlandia.mg.gov.br. A Sessão Pública para entrega dos Envelopes das propostas
e documentação será no dia: 15/06/2021, às 13:00 horas, na Galeria Ido Finotti, situada
na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG.Uberlândia/
MG, 21 de maio de 2021.SUELI APARECIDA SILVA.Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 299/2021

TIPO "MENOR PREÇO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO  nº 28/2021. Será realizado no dia 15 de 
junho de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 088/2021, na Modalidade de 
Pregão Eletrônico de n° 28/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição 
de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros e carnes para atender a Casa de Apoio 
para pacientes fora do domicilio na cidade de Uberlândia/MG, com para participação 
exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 
Individual.. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.
coromandel.mg.gov.br; www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na 
sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  21 de 
maio de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  nº 20/2021. A Prefeitura 
Municipal de Coromandel torna público aos interessados a prorrogação do Processo 
Licitatório de n° 075/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 20/2021, do 
Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de 
publicação de atos oficiais da Prefeitura Municipal de Coromandel em jornal de Grande 
Circulação na Região e no Estado de Minas Gerais para o dia 08/06/2021 as 14:00 horas. 
Motivo: Retificação do Edital. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.
br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  21 de maio de 
2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Associação Jardim Versailles, pelo Presidente da Diretoria Executiva, nos termos do art. 
21, Parágrafo Único, inciso I e art.24 do Estatuto, convoca Assembleia Geral, a ser realizada 
de forma virtual pelo sistema ZOOM, com acesso pelo link: https://us02web.zoom.us/-
j/87822503370 , no qual faremos a apresentação do item da pauta. Após a discussão, 
abriremos a votação por meio do aplicativo COM21, no dia 29 de maio de 2021, programa-
da para iniciar às 15:00 h, em primeira convocação com a participação mínima de metade 
(1/2) mais um dos associados e às 15h15 min, do mesmo dia, em segunda e última convoca-
ção com qualquer número de associados. Será necessária, para a aprovação do item abaixo 
indicado, a maioria simples dos participantes para deliberarem sobre: -

 1 – Prestação de contas do exercício de 2020;

Os participantes deverão estar em gozo pleno de seus direitos e quites com a associa-
ção, sendo permitida a votação por procuração desde que depositado o instrumento, na 
administração da Associação, antes da instauração da assembleia (art. 25, §2º do Estatuto 
Social).

Uberlândia (MG), 21 de maio de 2021.
Associação Jardim Versailles

Anselmo de Souza Dutra – Presidente
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Brasil ganha 2º ouro e 1ª  
prata na Copa do Mundo
 | PAULISTAS MARIANA D’ANDREA E BRUNO CARRA SUBIRAM AO PÓDIO NA GEÓRGIA

 � AGÊNCIA BRASIL

O halterofilismo paralim-
pico brasileiro voltou a 
brilhar nesta sexta-feira 

(21), segundo dia de disputas 
da Copa do Mundo da moda-
lidade, em Tbilisi, na Geórgia. 
A paulista Mariana D’Andrea, 
de 23 anos, faturou a medalha 
de ouro na categoria até 73 
quilos e assumiu a liderança 
do ranking classificatório para 
os Jogos de Tóquio (Japão). A 
primeira prata para o país veio 
com Bruno Carra (até 54kg), 
que ergueu 160kg, e segue em 
sexto lugar no ranking. 

Na quinta (20) o Brasil já 
havia conquistado um ouro 
e um bronze com a atleta de 
Uberlândia, Lara Aparecida, 
de 18 anos, na disputa adulta 
e júnior, respectivamente.

Mariana D’Andrea foi o 
grande destaque desta sexta: 
abriu a disputa com 127kg na 

HALTEROFILISMO

DIVULGAÇÃO

O país contou ainda com a 
participação nesta sexta (21) 
do potiguar João França Júnior 
(até 49kg), cujo desempenho 
não foi suficiente para subir 
ao pódio.  Atualmente, o atleta 
ocupa o nono lugar do ranking.

Neste sábado (22) serão 
mais três brasileiros estreando 
na competição: Tayana Medei-
ros (até 86kg), Mateus de Assis 
(até 107kg) e Evânio Rodrigues 

(até 88kg). No domingo (23), 
Ailton Souza (até 80kg) fecha 
a participação brasileira.

De acordo com o Comitê 
Paralímpico Internacional (IPC, 
sigla em inglês), os oito primei-
ros colocados por categoria de 
peso estão classificados para 
os Jogos Paralímpicos. O ran-
queamento será finalizado no 
dia 27 de junho.

barra (marca superior aos 124 
kg, antigo recorde continen-
tal) e, na segunda tentativa, 
conseguiu levantar 130kg, 
ficando entre as três primeiras 
do ranking. Mas a brasileira 
não parou por aí: no último 
levantamento, Mariana ergueu 
135kg que lhe valeu a medalha 
de ouro e a primeira posição 
do ranking mundial, ao lado da 
francesa Souhad Ghazouani.

Paratleta de Uberlândia, 
Lara Aparecida, conquistou 
um ouro e um bronze
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