
TERÇA-FEIRA
26 DE NOVEMBRO DE 2019

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG torna público que levará a 
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), 01 FIORINO SUCATA 
BAIXADA, 05 MICROÔNIBUS ESCOLAR, 01 ÔNIBUS PASSAGEIRO, 01 FORD 
CARGO BASCULANTE, 01 TRATOR AGRALE, 03 SUCATAS RETORCIDAS DE 
VEICULO SEM BAIXA, 01 BICICLETA MOTORIZADA, 01 LOTE DE SUCATAS DE AR 
CONDICIONADO, 01 LOTE DE SUCATAS DIVERSAS, 01 VAN CITROEN JUMPER, 
01 MOTO YAMAHA XTZ , 01 VW KOMBI, 01 APARELHO DE SOLDA, 01 ELEVADOR 
AUTOMOTIVO, a partir de 08/11/2019 através do site www.rafaelleiloeiro.com.br e no 
auditório da ACISV (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SANTA 
VITÓRIA), AV NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS Nº 1971, CENTRO, SANTA 
VITÓRIA-MG, no DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019 às 10:00HRS, CONFORME 
EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.

Rafael Araújo Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941

Na qualidade de Oficiala da Serventia de Registro de Imóveis de Prata/MG, Patrícia Pelissari Rizzo Tristão, FAZ SABER que foi protocolado nesta 
Serventia em 06/11/2019 requerimento pelo qual LUIZ ALBERTO VIEIRA MACHADO, brasileiro, engenheiro civil, nascido em 08/11/1946, filho de Franklin 
Machado de Oliveira e Holandina Vieira de Oliveira, portador da CIRG nº 14.835.135-0/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 171.032.666-20, e-mail não 
declarado, telefone 43 9-9681:3927 e sua esposa NANCY DE LOURDES VIEIRA MACHADO, brasileira, professora, nascida em 25/01/1948, filha de Julio 
Vieira do Amaral e Alipia Dias Vieira, portadora da CIRG nº M-648.884/SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob nº 678.169.326-34, e-mail não declarado, 
telefone (43) 9-9681-3927, casados sob o regime de comunhão universal de bens, anteriormente à vigência da Lei nº 6.515/77, residente e domiciliados 
nesta cidade de Prata/MG, na Rua João de Almeida Macedo, nº 631, Centro, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião 
Extrajudicial, na modalidade Extraordinária, nos termos do art. 216-A, da Lei 6.015/1973 c/c com art. 1.238, do Código Civil, considerando que os 
requerentes são possuidores do imóvel há mais de 10 (dez) anos, autuado sob protocolo nº 72.347 de 06/11/2019, do imóvel urbano, situado nesta cidade 
de Prata/MG, na RUA JOÃO DE ALMEIDA MACEDO, nº 631, Centro, cadastrado na Prefeitura Municipal de Prata/MG sob nº 01.01.026.0307.001, 
constituído de uma casa de morada com 18,00 m², com 03 cômodos, paredes de placas de concreto, piso de cimento, coberta de telhas de cimento 
amianto, sem forro e respectivo terreno, com a área de 708,52 m², medindo 13,83 metros de frente para a citada via pública; 51,07 metros pelo lado direito, 
confrontando com Sinésio José da Silva e com Adalberto Rezende Junqueira; 51,33 metros pelo lado esquerdo, confrontando com Reginaldo Junqueira 
Reis, com sucessores de Pedro Alves Fagundes e com sucessores de Virgínia Paixão Vieira, e 13,86 metros nos fundos, confrontando Renato Poliseli e 
com Adalberto Rezende Junqueira. Tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo engenheiro civil Alessandro Lima Evangelista, inscrito no 
CREA sob nº 63155/D, ART: 14201700000004030212, que se encontram arquivados nesta Serventia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventual-
mente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, para, querendo, apresentarem impugnação escrita perante a 
Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância no prazo legal de 15 (quinze) dias, corridos a contar da publicação deste, cientes de 
que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, 
na modalidade Extraordinária com o competente registro, conforme determina a Lei. Segue abaixo croqui de localização da área.

Prata/MG, 20 de Novembro de 2019.

Patrícia Pelissari Rizzo Tristão
Oficiala

O presente documento foi emitido e assinado digitalmente nos termos da MP 2.200/01 e Lei nº 11.977/09. Assinado digitalmente por:
Patrícia Pelissari Rizzo Tristão

Oficiala
Serventia de Registro de Imóveis –Prata -MG

OBJETO: Aquisição de materiais (luva de raspa, respirador purificador de ar e
out ros).A Pregoei ra, no uso de suas atribuições legais , torna público e para
conhecimento das lic itantes  e de quem mais interessar possa, que devido à
alteração do edita l,  e  que a mesma in fluencia na elaboração da proposta. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às
09:00 horas do dia 13/12/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informa ainda,  que o detalhamento das  a l terações  encont ra-se no s ít io  da
Prefe i t ura Munic ipa l  de Uber lândi a no l ink  L i c i tações  e no  por ta l
www.comprasgovernamenta is .gov.br,  que será republicado com as  devidas
alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia,
25 de novembro de 2019.MARIA BARBOSA POLICARPO.Pregoeira

REPUBLICADO COM CORREÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 711/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 776/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará licitação supramencionada - Objeto: Prestação de serviços de telecomunicações
e correlatos em atendimento às Secretarias e aos Órgãos da Administração Direta e Indireta.
Será facultativa as licitantes a visita para conhecimento da prestação dos serviços e
esclarecimentos de dúvidas, que poderá ocorrer até o dia 12/12/2019. A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 13/12/2019,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 22 de novembro de
2019.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Serviço de interligação por fibra ótica do Centro
Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberlândia com a sede do Departamento Municipal
de Água e Esgoto. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até às 09:00 horas do dia 26/12/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, MG, 22 de novembro de 2019.HENCKMAR BORGES NETO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar
licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia para
obras de drenagem , terraplanagem e pavimentação de vias urbanas em Uberlândia/MG, com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. 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 http://bit.ly/
2WwTGTm e no Comprasnet http://www.comprasgovernamentais.gov.br. A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 03/01/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG,  25 de novembro de
2019.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.758/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de equipos e comodato de bombas de
infusão. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as
09:00 horas do dia 13/12/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, Uberlândia,
MG, 22 de novembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 718/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 838/2019
TIPO "MAIOR DESCONTO"
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FORA DOS GRAMADOS

STF pauta até discussão 
sobre título do Flamengo

 | RUBRO-NEGRO 
AINDA COBRA 
RECONHECIMENTO DA 
COPA UNIÃO, DE 1987, 
COMO NACIONAL

  FOLHAPRESS

A conquista do Campe-
onato Brasileiro pelo 
Flamengo reacendeu o 

debate sobre quem é o deten-
tor de outro troféu nacional, o 
de 1987.

Após o jornal Folha de 
S.Paulo publicar que o título 
do time carioca foi o sétimo de 
sua história (1980, 1982, 1983, 
1987, 1992, 2009 e 2019), lei-
tores argumentaram que esta 
seria, na verdade, a sexta taça 
conquistada pelos flamenguis-
tas e que o campeão de 1987 
foi o Sport.

Decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) aponta 
o clube pernambucano como 
o único campeão nacional 
daquele ano. O Flamengo, no 
entanto, ainda reivindica o re-
conhecimento da Copa União 
como torneio nacional.

Na lista de títulos do Fla-
mengo divulgada pelo site da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) no domingo, o 
clube conta com sete troféus, 
mas o de 1987 é chamado de 
“Copa União”, enquanto ou ou-
tros seis, inclusive os anterio-
res, de “Brasileiro”, respeitando 
a decisão judicial.

Por que existe a polêmica 
sobre o título de 1987? Após 
a CBF anunciar que não tinha 
condições financeiras de or-
ganizar o Brasileiro de 1987, 
clubes decidiram se unir e criar 
o Clube dos 13, entidade que 
faria oposição à confederação 
e que organizou a Copa União, 

que pretendia ser o torneio 
nacional daquele ano.

Atlético-MG, Bahia, Botafo-
go, Corinthians, Cruzeiro, Fla-
mengo, Grêmio, Internacional 
Palmeiras, Santos, São Paulo 
e Vasco integravam o Clube 
dos 13. Esses e mais Santa 
Cruz, Goiás e Coritiba dispu-
taram o campeonato.

Após a formação do novo 
torneio, a CBF mudou de ideia 
e decidiu que realizaria o nacio-
nal, com aqueles que ficaram 
fora da Copa União. A entida-
de, então, batizou o torneio do 
Clube dos 13 como Módulo 
Verde e a competição orga-
nizada por ele como Módulo 
Amarelo.

Se o Flamengo venceu o 
Verde, o Amarelo foi conquista-
do pelo Sport. O regulamento, 
assinado por Eurico Miranda 
(então como representante do 
Clube dos 13), determinava 
que houvesse um quadrangu-
lar final entre campeão e vice 
de cada um dos torneios.

Flamengo e Internacional 
(vice do Módulo Verde) se re-
cusaram a participar da disputa 
e, com isso, Sport e Guarani 
(vice do Amarelo) fizeram uma 
final entre si, em 1988. Os per-
nambucanos foram declarados 
campeões brasileiros de 1987 
pela CBF.

À época, o jornal Folha de 
S.Paulo declarou o Flamengo 
como “tetracampeão” após o 
título da Copa União e descre-
veu o Sport como vencedor do 
Módulo Amarelo do Brasileiro 
-em disputa que também ter-
minou na Justiça, após as duas 

equipes empatarem em 11 a 11 
nos pênaltis, se recusarem a 
seguir na disputa e o Guarani 
abrir mão do título.

Quando o time pernambu-
cano venceu o quadrangular, 
novamente contra o Guarani, o 
jornal chamou a disputa de “tor-
neio da CBF” e ressaltou que 
a equipe sagrava-se campeã 
brasileira de 1987 de acordo 
com a confederação. O jornal 
também noticiou, desde o iní-
cio, que o Clube dos 13 apoia-
va o Flamengo na contestação 
do título e na defesa de que os 
cariocas eram os campeões 
nacionais daquele ano.

O que o STF tem a ver 
com isso? Em 1994, a Justiça 
de Pernambuco reconheceu 
o Sport como único campeão 
nacional de 1987. Em 2011, a 
CBF publicou uma resolução 
reconhecendo o Flamengo 
como vencedor do título daque-
le ano. Mas decisão da CBF foi 
anulada três anos depois pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ).

O Flamengo recorreu então 
ao STF. Sem sucesso. Em 
2017, o tribunal rejeitou o re-
curso apresentado pelo clube 
carioca e confirmou o Sport 
como único campeão.

A decisão já transitou em 
julgado, o que significa que 
os cariocas não têm direito a 
recurso. Agora, eles tentam 
fazer com que ambos os clubes 
sejam reconhecidos campeões 
nacionais daquele ano.

O segundo processo corre 
na 8ª Vara Cível da Justiça do 
Rio de Janeiro.

O Flamengo argumenta 
que, desde que a CBF decidiu 
pela unificação dos títulos na-
cionais anteriores à criação do 
Campeonato Brasileiro (1971) 
-isto é, o reconhecimento da 
Taça Prata e da Roberto Go-
mes Pedrosa como válidos na 
conta do número de troféus 
brasileiros-, há a possibilidade 
de se haver mais de um cam-
peão em um único ano.

É o que acontece, por 
exemplo, com Botafogo e 
Santos, campeões respectiva-
mente da Taça Brasil e do Tor-
neio Roberto Gomes Pedrosa 
de 1968, ambos reconhecidos 
pela confederação.

A entidade também conta-
biliza para o Palmeiras, maior 
campeão do Brasil com dez 
títulos, os dois troféus levanta-
dos em uma mesma tempora-
da, 1967.

  A TAÇA DAS BOLINHAS

Há ainda um outro ele-
mento em disputa: a Taça das 
Bolinhas. O troféu foi criado 
para condecorar o clube que 
conquistasse primeiro ou cinco 
títulos nacionais ou o tricampe-
onato de forma consecutiva.

Em 2007, o São Paulo 
reivindicou o direito ao prê-
mio após ser pentacampeão 
Brasileiro. Mas o Flamengo 
argumenta que, contabilizando 
o título de 1987, teria sido penta 
em 1992 e, portanto, merece-
dor do artefato.

O clube paulista usa a de-
cisão do STF sobre o título do 
Sport para argumentar em seu 
favor.

Atualmente, a taça está em 
posse da Caixa Econômica 
Federal.

ALEXANDRE VIDAL /FLAMENGO 

Hepta ou Hexa?


