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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 12 de Novembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, ALEX MENDES FERREIRA, CPF/CNPJ nº 66561817672, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 13.233,58, em 11/11/2019, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
844441661532-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
196308, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 12 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, ELISANGELA ALVES DE LIMA, CPF/CNPJ nº 04244459642, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 3.079,38, em 11/11/2019, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
855551454549-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
105334, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 12 de Novembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a)  devedor(a) fiduciante, FERNANDA RODRIGUES LOPES, CPF/CNPJ nº 04932406320, 
que está(ão) em ugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmen-
te, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 11.428,25, em 11/11/2019, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
844441472359-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
174954, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, 

entro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 12 de Novembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, RUBRIA BARCELOS ALVES, CPF/CNPJ nº 13979443663, ANA 
VALERIA RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 02253598631, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) 
ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida 
Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de atendimento, e satisfazer, no 
prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será publicado em três dias, 
o encargo no valor de R$ 3.011,82, em 11/11/2019, sujeito à atualização monetária, juros de mora e 
despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também os encargos que 
vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 878770369578-2 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 184336, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo 
deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado 
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrati-
vo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não 
cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, nos termos 
do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se 
este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
CNPJ/ME sob nº 12.006.181/0001-42 NIRE nº 31300102971

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Ao 1º/11/2019, às 10 horas, na sede social, em Uberlândia/MG, dispensada a convocação e com 100% do capital social. 
Mesa: Presidente: Clésio Gomes da Silva; Secretário: Rodrigo do Nascimento Totoli. Deliberações unânimes aprovadas: (i) 
Aprovar a captação  de recursos pela Companhia por meio da emissão de 45.000 debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária a ser convolada em com garantia real, em série única, pela Companhia, com valor nominal 
unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o valor total de R$ 45.000.000,00 para a colocação privada (“Debêntures” e “Emissão”, 
respectivamente), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da 1ª Emis-
são da Aliança Agrícola do Cerrado S.A.”, a ser celebrado (“Escritura”). As Debêntures serão garantidas por meio de Aliena-
ções Fiduciárias de Imóveis e Alienação Fiduciária de Estoque. As Debêntures serão subscritas pela RB Capital Companhia 
de Securitização (“Securitizadora”), que as vinculará à emissão de certifi cados de recebíveis do agronegócio da série única 
de sua 9ª emissão (“CRA”), nos termos  do “Termo  de  Securitização  de  Direitos  Creditórios  do Agronegócio para Emissão 
de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 9ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização” a 
ser celebrado entre a Securitizadora e a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., na qualidade de agente fi duciário dos CRA 
(“Agente Fiduciário” e “Termo de Securitização”, respectivamente). Os CRA serão objeto de oferta pública, com esforços res-
tritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/1/2009, conforme 
alterada, da Instrução da CVM nº 600, de 1º/8/2018, conforme alterada e demais normas legais e regulamentares aplicáveis, 
com a intermediação da RB Capital Investimentos DTVM Ltda., na qualidade de coordenador líder (“Coordenador Líder” e 
“Oferta”, respectivamente). A Oferta contará com regime de melhores esforços de colocação dos CRA, com compromisso 
adjeto de colocação, conforme será previsto no “Contrato Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, sob 
o Regime de Melhores Esforços, com Compromisso Adjeto de Colocação, dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 
Série Única da 9ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização”, a ser celebrado entre a Companhia, a Securitizadora 
e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). (ii) Aprovar a constituição de alienação fi duciária, pela Companhia, em 
garantia das Debêntures (“Alienações Fiduciárias de Imóveis”), sobre os seguintes imóveis: (a) Matricula nº 9.696 - Ofi cial 
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São Joaquim da Barra/SP; (b) Matriculao nº 22.675  - Ofi cial de Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Guaíra/SP; (c) Matricula nº 11.700 - Cartório de Registro de Imóveis de Geraldo Campos, da 
Comarca de Paracatu/MG; (d) Matricula nº 7.926 - Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas da Comarca de 
Pires do Rio/GO. (iii) Autorizar a Companhia, seus administradores e representantes a (a) celebrar todos os documentos e 
seus eventuais aditamentos necessários e praticar todos os atos necessários ou convenientes à realização da Emissão e da 
Oferta, à constituição das Garantias Reais, bem como à assinatura de todo e qualquer documento necessário à realização da 
Emissão e da Oferta, bem como à constituição das Garantias Reais, incluindo, mas sem limitação, a Escritura, os documentos 
de formalização das Garantias Reais e o Contrato de Distribuição; (b) contratar o Agente Fiduciário e o Coordenador Líder, 
bem como os demais prestadores de serviços necessários para a realização da Emissão e da Oferta, incluindo, sem limitação, 
agência de classifi cação de risco (rating), se for o caso, formador de mercado (market maker), se for o caso, instituição custo-
diante, banco liquidante, escriturador, e assessores legais, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e 
fi xar-lhes os honorários. (iv) Ratifi car todos  os atos  já praticados relacionados  às deliberações  acima, incluindo a Emissão, 
a Oferta e a constituição das Garantias Reais, até o arquivamento da presente ata no órgão competente. Nada Mais. Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais nº 7554081 em 12/11/2019. Marinely de Paula Bomfi m - Secretária Geral.

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA ÚNICA PARA CONCORRER ÀS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA 
E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGA DE 
MINAS E GOIAS – ANATRAMG (QUINQUÊNIO 2020/2025)

A Diretoria da Associação de Apoio aos Transportadores de Carga de Minas e Goiás - ANATRAMG, 
por seu Presidente, nos termos do art. 42, §3º; art. 29, alínea “e” e “f” do Estatuto, em atenção às 
normas constantes do Capítulo VII - “Das eleições e dos mandatos” - do mencionado Estatuto (Arts. 
40 a 49), vem divulgar e tornar público a todos os Associados e a quem mais possa interessar, que foi 
registrada CHAPA ÚNICA  denominada “Juntos para Evoluir”, a qual irá concorrer às eleições da 
ANATRAMG para diretoria e conselho fiscal que ocorrerão no próximo dia 19 de Novembro de 2019 
entre as 08:00 horas até as 17:00 horas na sede da ANATRAMG, situada na Av. Antônio Thomaz 
Ferreira de Rezende, n° 1005, sala 01 Bairro Nossa Senhora das Graças, Uberlândia-MG, CEP 
38402-005. Destaca-se que a CHAPA ÚNICA “Juntos para Evoluir” registrada para concorrer às 
eleições, possuem os seguintes componentes/associados: i) Diretoria -> Presidente: Gassan Jorge 
Daher; Vice-Presidente: Amarildo Franco; Diretor Administrativo-Financeiro: Roberto Carlos Vieira; 
Suplente de Diretoria: José Antônio Marim Júnior; ii) Conselho Fiscal -> Conselheiro Fiscal 1: João 
Ricardo de Almeida Daher; Conselheiro Fiscal 2: Nilton Leonel de Queiroz; Conselheiro Fiscal 3: 
Thiago de Lima Chaves; Suplente Conselho Fiscal: Tatiana Queiroz de Almeida; Suplente Conselho 
Fiscal: Maria Helena Ribeiro. Em razão do registro de chapa única, a eleição será levada a efeito por 
aclamação dos presentes à Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Estatuto Social. 

GASSAN JORGE DAHER
Presidente

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO)
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO-MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), 07 VEÍCULOS LEVES, 03 
VANS, 01 CAMINHÃO BETONEIRA, 01 TRATOR, 01 MINI CARREGADEIRA, 01 
RETROESCAVADEIRA, 01 PÁ CARREGADEIRA E SUCATAS ESCOLARES, DA 
ÁREA DE SAÚDE, INFORMÁTICA E DIVERSAS, a partir de 28/10/2019 Através do site 
www.rafaelleiloeiro.com.br e no Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GOTAR-
DO-MG – Praça São Sebastião, nº 45, bairro Centro – NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 
2019 ÁS 10:00HRS, CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.-
FONE 34-99116-3933.

 Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941/2013

ALGAR TELECOM S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME n.º 71.208.516/0001-74 - NIRE nº 313.000.117-98
Assembleia Geral Extraordinária - Edital De Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para compare-
cerem à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada às 09 (nove) horas do dia 02 de dezembro 
de 2019, em sua sede social, localizada na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, na Cidade de Uberlân-
dia, Estado de Minas Gerais, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Apreciar a proposta de cisão parcial da 
Companhia com incorporação da parcela cindida pela ALGAR TI CONSULTORIA S.A (“Algar TI”), sociedade 
anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME nº 05.510.654/0001-89, registrada na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais sob o NIRE nº 313.001.098-95, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
na Rua Desembargador Jorge Fontana, nº 600, Edifício Orange – 5º, 6º e 7º Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670; 
2. Apreciar e deliberar o protocolo e justificação da cisão /parcial da Companhia; 3. Ratificar a nomeação efetuada 
pelos administradores da Companhia da empresa de avaliação independente Apsis Consultoria Empresarial Ltda., 
responsável pela elaboração do laudo de avalição contábil do acervo da Companhia a ser incorporado na Algar TI; 
4. Apreciar e deliberar acerca do laudo de avaliação referido no item (3) acima; e 5. Apreciar e deliberar sobre a 
delegação de poderes à Diretoria da Companhia, para direta ou indiretamente, por meio de procuradores, tomar 
todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização e implementação da cisão parcial da 
Companhia. INSTRUÇÕES ADICIONAIS: 1. Os documentos e propostas relacionados às matérias da assembleia 
ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede da Companhia e nos sites http://ri.algartelecom.
com.br e www.cvm.gov.br. 2. Os acionistas poderão ser representados na assembleia, mediante a apresentação do 
mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76. Uberlândia - MG, 14 de 
novembro de 2019. Luiz Alexandre Garcia - Presidente do Conselho de Administração

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL,
autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
- fará realizar licitação supramencionada - objeto: SELEÇÃO  E CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO, EM
ATENDIMENTO ÀS EQUIPES DE ATLETAS E ALUNOS DA FUTEL QUE
PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DURANTE O ANO DE 2020,
DISPONIBILIZANDO INCLUSIVE OS CONDUTORES (MOTORISTAS). O Edital
encontra-se à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av.
José Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone
(34) 3235-6289 / (34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mail:
licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela internet https://
www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/.
Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 02 DE
DEZEMBRO DE 2019, ÀS 13:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de
Compras e Licitações da FUTEL - na Sede Administrativa em frente à Arena
"Sabiazinho".Uberlândia, 13 de novembro de 2019.EDSON CEZAR ZANATTA
Diretor Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA  REGISTRO
DE PREÇOS Nº 081 /2019TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 082 /2019
TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL,
autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
- fará realizar licitação supramencionada - objeto: SELEÇÃO  E CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERESTADUAL/INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM
ATENDIMENTO ÀS EQUIPES DE ATLETAS E ALUNOS DA FUTEL QUE
PARTICIPARÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DURANTE O ANO DE 2020,
DISPONIBILIZANDO INCLUSIVE OS CONDUTORES (MOTORISTAS). O Edital
encontra-se à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av.
José Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone
(34) 3235-6289 / (34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mail:
licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela internet https://
www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/. Entrega
dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 02 DE DEZEMBRO DE
2019, ÀS 14:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras e Licitações
da FUTEL - na Sede Administrativa em frente à Arena "Sabiazinho".Uberlândia,
13 de novembro de 2019.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL,
autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
- fará realizar licitação supramencionada - objeto: SELEÇÃO  E CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA
EVENTOS (QUITANDAS, SALGADOS, REFRIGERANTES E OUTROS). O
Edital encontra-se à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL,
na Av. José Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG,
telefone (34) 3235-6289 / (34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-
mail: licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela internet https://
www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/.
Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 03 DE
DEZEMBRO DE 2019, ÀS 13:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de
Compras e Licitações da FUTEL - na Sede Administrativa em frente à Arena
"Sabiazinho".Uberlândia, 13 de novembro de 2019.EDSON CEZAR
ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 085 /2019 TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 086 /2019
TIPO "MENOR PREÇO POR LOTE"

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL,
autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
- fará realizar licitação supramencionada - objeto: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE PARA O LANCHE
DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE
E LAZER, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. O Edital encontra-
se à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José
Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone (34)
3235-6289 / (34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mail:
licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela internet https://
www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/. Entrega
dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 03 DE DEZEMBRO DE
2019, ÀS 14:30 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras e Licitações
da FUTEL - na Sede Administrativa em frente à Arena "Sabiazinho".Uberlândia,
13 de novembro de 2019.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS- através da
DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: Prestação de
serviços de Auditoria Independente e Consultoria para realização dos serviços de Verificação
Independente de desempenho no âmbito do contrato de concessão administrativa a ser
celebrado pelo município de Uberlândia-MG e a pessoa jurídica de direito privado denominada
Concessionária, relativos aos serviços de iluminação pública. O Edital encontra-se à disposição
na Diretoria de Compras, na Rua Ubiratan Honório de Castro, n°. 826, bairro Santa Mônica,
fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas, bem como, disponível do sitio
www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia
_20/12/2019 às 13:00 horas na Diretoria de Compras.  Uberlândia/MG, 13 de novembro de
2019.João Batista Ferreira Júnior.Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços
Urbanos

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 698/2019
TIPO "MENOR PREÇO"

Objeto :  Massa asfál t ica,  CBUQ modi ficado,  na temperatura aproximada de
107ºC, preparada com agregados pétreos, com teor de betume aproximadamente
6%, modif icado por polímeros no processso de interação química (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente para aplicação a frio, a granel, com período de
validade/estocagem mínimo de 06 meses).O Pregoeiro, no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar
possa que devido a não publicidade do edital nos jornais "Diário de Uberlândia e
Hoje em Dia" ,  alterará a data da sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas  que es tará aberta até às  09:00 horas do dia 03/12/2019, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 14 de novembro de
2019.JAIRO DOS REIS FARIA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA  DATA  PARA  ABERTURA  PREGÃO  ELETRÔNICO PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº. 745/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
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CAÇA E PESCA SEDIA 
torneio internacional

Na manhã de domingo 
(17), o Cube Caça e Pesca 
receberá mais de 200 atle-
tas do Brasil e de outros 
países na penúltima etapa 
do Torneio Internacional 
Grapplling de Jiu-jitsu, com 
e sem kimono. A competição 
tem entrada franca para o 
público, que poderá acom-
panhar os combates a partir 
das 8h, com previsão de 

término para as 16h.
Um dos coordenadores da 

competição, Luiz Danúbio, 
garante que competição terá 
um alto nível técnico. “Será 
uma etapa muito competitiva 
e quem for ao Caça e Pesca 
assistirá grandes lutas. Esta-
rão em Uberlândia grandes 
lutadores e nossa expectativa 
é que mais uma vez o evento 
seja um sucesso”, disse.

DIVULGAÇÃO

Tiago Bessa
Professor e músico  @tiago.bessa.81

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia.

Futebol e 
racismo

Já foi o tempo em que estádios de futebol eram 
lugares frequentados pelas camadas menos privilegia-
das da sociedade brasileira. Época dos “geraldinos” 
do Maracanã, que rodeavam o anel inferior do estádio 
carioca o jogo todo, submetendo-se a ficarem em pé 
pelo preço mais barato do ingresso. Quando da reali-
zação da Copa do Mundo no Brasil, houve a exigência 
de que os estádios utilizados seguissem o “gourmeti-
zado” e elitizado “padrão FIFA”. Um padrão excludente 
e que atende perfeitamente aos anseios do brasilei-
ro médio, principalmente um: não querem se misturar 
com a ralé!

Essas palavras podem parecer duras, caro leitor, 
mas não há poesia que amenize nossa miserável re-
alidade de exclusão social. Tenho percebido, desde 
a implantação do “padrão FIFA” em nossos principais 
estádios, um absurdo encarecimento dos ingressos de 
boa parte dos jogos, o que, via de regra, impede quem 
não tem condições financeiras de assistir aos jogos in 
loco. O pobre, no caso! Sabemos que os negros são 
75% entre os mais pobres no Brasil (fonte: informativo 
“Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil” – 
IBGE/2019) e, sendo assim, do ponto de vista racial 
são justamente os negros os mais afetados quanto à 
frequência nas arquibancadas dos principais clubes 
de futebol. Um paradoxo, se levarmos em conta que a 
grande maioria de nossos jogadores é de negros!

Na última rodada do Brasileirão houve uma cena 
ridícula e bizarra no Mineirão, no derby belorizontino: 
além da briga entre torcedores, um deles resolveu in-
sultar um segurança pela cor de sua pele. Valendo-se 
de sua carteira funcional de brasileiro médio, bradava 
ao segurança: “Olha a sua cor! Olha a sua cor!”. Da 
parte do segurança percebe-se no vídeo uma tentativa 
de diálogo, respondida com cada vez mais brados e 
babas da ira de ser superior, de cabeça e alma cheias 
de ódio, mas vazias de educação e respeito. 

Esse parece ser o infeliz caminho de nossas prin-
cipais arquibancadas: sua elitização, “gourmetização” 
e, consequentemente, seu embranquecimento. Uma 
pseudo elite mal educada, egoísta e historicamente 
adestrada a tratar o pobre e o negro como seus ser-
viçais, e não como iguais. Eles vão às mais variadas 
igrejas e, em meio a louvores, procissões e ritos, não 
aprendem o principal ensinamento de seus mártires: o 
altruísmo. Parecem aprender somente o que é relativo 
a uma falsa ideia de prosperidade, crendo que o que 
eles denominam “salvação” é uma graça meramente 
metafísica. 

Serão, todos, relegados ao Hades dos idiotas. E 
parafraseando Belchior: que as ovelhas negras jamais 
fiquem branquinhas!!!

COLUNA DO BESSA


