14 HORIZONTES
HOJE EM DIA

/

5 JUL 2019
BELO HORIZONTE

4 REFLEXO DE BRUMADINHO

ABASTECIMENTO EM RISCO MESMO COM OBRA
BAIXO VOLUME DE CHUVA PODE LEVAR À FALTA D’ÁGUA NA GRANDE BH, SEGUNDO A COPASA
FLAVIO TAVARES – ARQUIVO HOJE EM DIA

SIMONNASCIMENTO
I scruz@hojeemdia.com.br

Prevista para começar em
até quatro meses, a obra
emergencial para captar
água no Paraopeba não vai
garantir o abastecimento
de Belo Horizonte e outras
14cidadesda regiãometropolitana atendidas pelo rio
antes da tragédia da Vale
em Brumadinho. Ontem, a
Copasa informou que, se
chover pouco de outubro
deste ano a março de 2020,
a população pode ficar sujeitaaracionamentoerodízioatéqueaintervençãofique pronta.
“Há risco se registrarmosumasituaçãodeescassez, como em 2014 e 2015”,
alertou o diretor de OperaçõesMetropolitanasdaCopasa, Rômulo Perilli. Ele
participoudaCPIdasBarra-

gens, instaurada pela Câmara Municipal de BH
após o colapso da estrutura em Brumadinho.
Até janeiro do ano que
vem, a empresa deve
apresentar um novo estudo para definir se haverá
necessidade de restrição.
O temor se deve ao término da intervenção no rio
Paraopeba, previsto para
setembro de 2020.
Oprojeto,emfasedeconclusão, prevê a retirada do
recurso hídrico acima da
área atingida pelos rejeitos
de minério. A expectativa
é a de que a água seja bombeadaparaaEstaçãodeTratamento Rio Manso em junho de 2020. De lá, a região
será abastecida.
ETAPAS
Olevantamentotopográfico da obra está finalizado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS-MG
A PREFEITURA DE JOSENÓPOLIS-MG, com sede à Rua Santos Pestana, 20 - Centro
- 39.575-000, torna-se público a quem interessar que estará realizando no dia 17/07/2019,
às 14h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2019, objetivando
a contratação de ME/EPP ou equiparadas para a prestação de serviços de transporte escolar
no município. Informações complementares no endereço acima mencionado ou através do
e-mail: licitacao.josenopolismg@gmail.com. Jose G. Teixeira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ/MG. Aviso de Licitação:
Tomada de Preços nº 008/2019 - PAC Nº 086/2019. Obj: Contratação
de empresa jurídica de arquitetura e/ou engenharia, especializada e
habilitada, para a elaboração de projetos executivos, de acordo com as
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Data entrega/abertura dos envelopes: 24/07/2019 às 09 horas na sala de reuniões
da Prefeitura - 4ºandar. Edital disponível no site PMI: www.igarape.mg.gov.br.
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MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Pregão
Presencial RP 058/19, Processo licitatório 089/2019, no dia
18/07/19 às 09h30min, com credenciamento a partir das
09h00min. Objeto registro de preços para contratação de
empresa para fornecimento de meio-fio pré-moldado tipo a
e guia de concreto pré-moldado, para atender demanda do
município de Lagoa Santa/MG. O edital na íntegra estará
disponível na rua São João, 290-Centro, no horário de 12h
às 17h e/ou no site www.lagoasanta.mg.gov.br – Marcelle
Rodrigues do Nascimento Faria/Pregoeira
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - Abertura do Leilão 001/19,
Processo Licitatório 092/19 no dia 23/07/19 às 10h00min. Objeto:
concessão de uso, a título precário e oneroso, de espaços
públicos destinados à instalação de feira de alimentação, área
para estacionamento e parque de diversões, com a finalidade
de exploração comercial durante a realização da Festa de
Agosto 2019, no período de 10 a 15 de agosto de 2019, de
acordo com Anexo I - Termo de Referência e anexos. O edital
na íntegra estará disponível na Rua São João, 290-Centro, no
horário de 12h as 17h e/ou no site www.lagoasanta.mg.gov.br.
Daniele Batista dos Santos/Presidente CPL.

a base de captação e a adutora. Todos os custos com
essas desapropriações serão arcados pela Vale”, garantiu Rômulo Perilli.

LAMA – Rejeitos da barragem contaminaram o
rio Paraopeba, em Brumadinho
Os próximos passos são as
desapropriações, concessões de licenças ambientaiseapublicaçãodedecretos apontando a utilidade

pública do projeto.
“As desapropriações não
impactam áreas de habitação, mas sim áreas rurais,
em que serão implantadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU/MG. Aviso de Licitação
- Pregão Presencial nº 37/2019, do tipo Menor Preço, julgamento por Item,
(Com participação exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e equiparadas), cujo objeto é a Aquisição de materiais para realização
de atividades de educação nutricional e ações de alimentação e nutrição a
serem adquiridos com recursos do Governo Federal (FAN - Financiamento
das ações de alimentação e nutrição) - Portaria nº 55 de janeiro de 2017,
Portaria nº 423 de fevereiro de 2018 e Portaria nº 4.395 de dezembro
de 2018. Sessão: Dia 18/07/2019 às 09h00min. Mais informações pelo
telefone: (33) 3339-2712 ou no site oficial do Município: www.manhuacu.
mg.gov.br. Comissão Permanente de Licitação. 04 de julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019
A Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, por intermédio do
Pregoeiro, realizará, às 11 horas do dia 18 de julho de 2019, o Pregão em epígrafe,
cujo objeto é a aquisição de interfaces de áudio digital USB e microfones para
equipar as salas de audiências desta Seccional (Capital e Subseções), nos
termos do Edital. O Pregão será realizado por meio da internet no site: www.
comprasnet.gov.br. Informações pelos telefones: (31) 3501-1396 e 3501-1445.
Belo Horizonte, 04 de julho de 2019
GENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG
3º AVISO - EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 010/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PMI SMA/SUCON Nº 001/2019
O Município de Itabira/MG, por meio da Secretaria Municipal de
Administração, no uso de suas atribuições, torna público que fará
realizar Concorrência Pública, do Tipo Menor Preço Global, sob
o regime de empreitada, por preço unitário, para contratação de
empresa para execução de serviços de engenharia para construção
de pista de atletismo no Campus da UNIFEI, no município de
Itabira/MG, em atendimento as solicitações da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo,
nos termos da lei federal 8.666/93 e suas posteriores alterações.
A cópia do edital referente a esta Concorrência poderá ser adquirida
junto a Coordenadoria de Contratos da Prefeitura de Itabira, no horário
de 12 às 17 horas, a partir do dia 05/07/2019 até o dia 06/08/2019, na
sede da Prefeitura Municipal, situada na Av. Carlos de Paula Andrade
135, Centro, ou solicitado através do e-mail contratositabira@yahoo.
com.br. A entrega dos envelopes de “proposta de preços” e “habilitação”
deverá ser realizada na Diretoria de Atendimento e Protocolo, 1°
andar, da Prefeitura Municipal de Itabira, até às 09:30 horas do dia
06/08/2019 e o início da reunião de abertura dos envelopes dar-se-á
dia 06/08/2019, às 10:00 horas, no Auditório, andar térreo, no prédio
da Prefeitura Municipal de Itabira.
Itabira, 04 de julho de 2019
José Raimundo S. Nepomuceno
Nilo Grisolia Rosa
Felipe Anicio Tavares
Comissão Permanente de Licitação

RODÍZIO
Ainda conforme o diretor,
o término das obras poderá ser adiado caso chova
muito neste ano. A intervenção no Paraopeba é
acompanhada pela Advocacia-Geral do Estado
(AGE) e pelo Ministério Público. Desde o rompimentodabarragem,em25dejaneiro, a população que dependia da água distribuída
pelo rio tem sido abastecida pelos reservatórios Vargem das Flores, Rio Manso
eSerraAzul,conhecidoscomoreservas domanancial.
Diante do risco iminente, o governo de Minas
pressiona a Vale a adotar

medidas emergenciais. A
AGE acionou a Justiça para
que a mineradora inicie,
imediatamente, a captaçãoemtrechosdoParaopebanãoafetados pelos rejeitos de minério.
Procurada para confirmar os prazos e informar
os valores da obras, a Vale
selimitouadizer,pormeio
de nota, ter apresentado à
Vara da Fazenda Estadual e
à Copasa um cronograma
para realização dos projetos e implantação do sistema de captação de água a
12 quilômetros da barragem. “O detalhamento do
projeto já está em avanço
com a Copasa”.
Segundo a mineradora,
reuniõestêmsidofeitaspara discutir ações necessárias à continuidade do
abastecimentonosmunicípios afetados.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, Estado de Minas Gerais,
e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), em conformidade com
o Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município,
na Lei Complementar nº 040, de 05 de outubro de 1992 e alterações, Leis nºs
11.966 e 11.967, ambas de 29 de setembro de 2014, e suas alterações, bem
como nas demais leis municipais vigentes, tornam público, para conhecimento
de todos, que realizarão CONCURSO PÚBLICO, destinado ao provimento
dos cargos públicos de provimento efetivo e à formação de cadastro de reserva.
As inscrições serão realizadas pela internet, no sítio eletrônico da Fundep
- Gestão de Concursos (www.gestaodeconcursos.com.br), observados os
critérios estabelecidos no EDITAL Nº 01/2019, a ser divulgado nos endereços
eletrônicos: www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU/MG. Resultado de
Habilitação - Tomada de Preços nº 03/2019. Contratação de empresa do
ramo da engenharia civil para execução da obra de Construção do Mercado
Municipal. Foram Habilitadas as empresas AR Empreendimentos e
Construções LTDA, Construtora Marcones Ferraço Eireli - ME, Construtora
Minascon LTDA - ME, Construtora Pillartex LTDA, DNA Engenharia
Construtora e Incorporadora Eireli, LS Cysne Construtora - ME e R & E
Construções e Edificações Eireli. Fica aberto o prazo de 05 (Cinco) dias úteis,
contados a partir desta publicação para interposição de recurso conforme
previsto em Lei, e caso não ocorra, fica marcada a sessão de abertura
dos Envelopes de Propostas de Preços, para o dia 15 de julho de 2019 às
09h00min, na sala de reuniões do Paço Municipal. Mais informações pelo
telefone: (33) 3339-2712 ou no site oficial do Município: www.manhuacu.
mg.gov.br. Comissão Permanente de Licitação. 04 de julho de 2019.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA-MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 111/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019
O Município de Varginha(M.G.), pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 18.240.119/0001-05, com
sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Antônio Silva, torna
público a abertura de procedimento licitatório na modalidade TOMADA
DE PREÇOS – do tipo Menor Preço, no regime de empreitada por
preço global, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e pela Lei Complementar nº 123/2006, alterada
pela Lei nº 147/2014, para contratação de serviços na área de
engenharia, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais
e disponibilização de equipamentos necessários para execução
de projeto de segurança, combate a incêndio e pânico na Escola
Municipal do Bairro Carvalhos, mediante as condições estabelecidas
em Edital. Data de Protocolo: até 22 / 07 / 2019 às 08h30min. Data
Abertura: 22 / 07 / 2019 às 09h00. Informações / Edital: Deptº
de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3690 – 1812. Aquisição
do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba
Editais de Licitação.
Varginha (M.G.), 03 de julho de 2019.
Antônio Silva - Prefeito Municipal

