
QUARTA-FEIRA
14 DE AGOSTO DE 2019

Edital de Convocação - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores CONDÔMINOS-PROPRIETÁRIOS, do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REINALDA 
PARREIRA (Somente os que estejam em dia com as taxas condominiais, arts.1.335, III e 1336, Lei 
10.406/2002), sito na Rua – Tomaz Falbo, nº 252, nesta
cidade e Comarca de Uberlândia-MG, CONVOCADOS para comparecer à Assembleia Ordinária, a se 
realizar no estacionamento do edifício, às 19:30 h em primeira convocação, com a presença da 
maioria; e as 20:00h com qualquer quórum. DO DIA 19/08/2019-SEGUNDA-FEIRA, a fim de delibera-
rem sobre a matéria da seguinte ordem do dia:
1) ELEIÇÃO DE SÍNDICO EM VIRTUDE DE RENÚNCIA.
2) PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SINDICO RETIRANTE.
3) OUTROS ASSUNTOS RELEVANTES.

Uberlândia, 09 DE AGOSTO DE 2019.
Condomínio Edifício Reinalda Parreira - Síndico(a)

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (suco de maracujá,
biscoito tipo água e sal e outros), em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do
dia 09/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 12 de
agosto de 2019. IRACEMA BARBOSA MARQUES - Sec retária Municipa l de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 526/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM”

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO, através da DIRET ORIA DE COMPRAS - Fará realizar lic i tação
supramencionada - Objeto: fornecimento de produtos alimentícios (pães e refrigerantes).
A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as
09:00 horas do dia 10/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 12 de agosto de 2019. Iracema Barbosa Marques - Secretária Municipal
de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 531/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM”

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 405/2019 TIPO “MELHOR TÉCNICA”
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DISTRITOS - através
da DIRETORIA DE COMPRAS - Farão realizar licitação supramencionada – Objeto:
Seleção e contratação de pessoas jurídicas e/ou físicas para outorga de permissão
remunerada de uso de 20 vagas nas Feiras-Livres de Uberlândia, administradas pela
Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos. O Edital encontra-se a
disposição na Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa
Mônica, nesta cidade, fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas e no portal
www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia
07/10/2019 às 13:00 horas, na Diretoria de Compras, Av. Ubiratan Honório de Castro, nº
826, bairro Santa Mônica, em Uberlândia/MG. Uberlândia, 11 de agosto de 2019. Walkíria
Borges Naves Loreno - Secretária Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE OBRAS- por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de
empresa de para execução de reforma e ampliação da UAI - Unidade de Atendimento
Integrado, Planalto, localizada na Rua do Engenheiro, nº 246, bairro Planalto, no Município
de Uberlândia/MG, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. A visita
ao local onde os serviços serão executados, poderá ocorrer em qualquer dia ou horário,
que preceda o dia da abertura do envelope de habilitação, desde que previamente
marcado com setor de Assessoria Técnica de Engenharia da Secretaria Municipal de
Obras, através do telefone (34) 3239-2550 ou através do e-mail smo@uberlandia.mg.gov.br.
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>. A
Sessão Pública para entrega dos Envelopes das propostas e documentação será no dia:
05/09/2019, às 13:00 horas, na Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório de Castro,
nº. 826, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38.408-154. Uberlândia, 29 de julho de
2019. GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO - Secretário Municipal de Saúde;
NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA - Secretário Municipal de Obras.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 530/2019
TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

LICITAÇÃO COM ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADAS E ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada -
Objeto: Aquisição de Materiais Médicos (agulha descartável, atadura gessada e outros). A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do
dia 11/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.  Uberlândia-MG, 12 de agosto
de 2019. GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO - Secretário Municipal de saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA
 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 519/2019 CRITÉRIO DE

JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM”

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 521/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS E ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de carnes (bovina, suína e de
frango), em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 11/09/2019, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 12 de agosto de 2019.
TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO - Secretária Municipal de Educação.

CIDES – Aviso de conclusão da etapa de habilitação da Licitação. Processo 04/2019 – 
Concorrência 01/2019 – Sistema de Registro de Preços. O Consórcio Público Intermu-
nicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES 
torna público que realizou a etapa de habilitação dos licitantes nos dias 08, 09 e 12 de 
agosto de 2019 para a licitação compartilhada na modalidade Concorrência - Registro 
de Preços, do tipo menor preço global, na forma de execução indireta pelo regime de 
empreitada global, para a escolha da proposta mais vantajosa com vistas ao registro de 
preços para a contratação de empresa especializada em redes de distribuição de 
energia para execução da modificação da rede, substituição e ampliação do parque de 
iluminação pública de municípios consorciados; incluindo o fornecimento de materiais, 
mão de obra, equipamentos e ferramental necessários à plena execução dos serviços, 
nos termos do Edital. As atas das sessões juntamente com os documentos de habilita-
ção estão disponíveis no site www.cides.com.br ou na sede do CIDES, na Av. Antônio 
Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3.180, Distrito Industrial, Uberlândia-MG, no horário 
das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo 
e-mail cides@cides.com.br. Uberlândia, 13 de agosto de 2019. Lindomar Amaro 
Borges - Presidente do CIDES.
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O calvário dos caros e indesejados
 | NEYMAR, COUTINHO E BALE BUSCAM NOVOS CLUBES APÓS ANO RUIM, MAS JANELAS EUROPEIAS ESTÃO PERTO DE FECHAR

 � FOLHAPRESS

Os meses de junho e 
julho, que marcam a 
transição de uma tem-

porada para a outra na Euro-
pa, são quase tão aguardados 
quanto os próprios campe-
onatos. Para os atletas, o 
período da janela de trans-
ferências, quando os clubes 
podem negociar jogadores, 
é a oportunidade de garantir 
a ida a um clube maior ou 
mudar de ares depois de anos 

com a mesma camisa.
Mas o período em que o 

mercado está aquecido tem 
sido uma espécie de calvário 
para três jogadores que, no 
passado recente, registraram 
recordes de transferência 
com suas respectivas mu-
danças de clube: Neymar, 27, 
Gareth Bale, 30, e Philippe 
Coutinho, 27.

O camisa 10 da seleção 
brasileira, que em 2017 cus-
tou ao Paris Saint-Germain 
(FRA) 222 milhões de euros 
(R$ 822 milhões na época), 

na negociação mais cara da 
história do futebol, acumula 
frustrações e episódios nega-
tivos neste ano.

Lesionado, assistiu da ar-
quibancada à eliminação do 
PSG nas oitavas de final da 
última edição da Champions 
League, principal objetivo dos 
parisienses e motivo pelo qual 
o atacante foi contratado. Na 
temporada 2017/2018, ele já 
havia ficado fora -machucado- 
da queda para o Real Madrid 
(ESP), também nas oitavas.

Nova lesão o tirou da dis-
puta da Copa América, em 
meio a uma acusação de 
agressão e estupro -a Justiça 
arquivou o inquérito relativo 
ao caso.

No último fim de semana, 
na estreia do time no Fran-
cês, torcedores no Parc des 
Princes xingaram o atacante 
e pediram sua saída do clu-
be. Além da decepção pelo 
aspecto esportivo, desagrada 
a postura do atleta, que tirou 
folgas para vir ao Brasil e, re-

centemente, declarou que sua 
melhor lembrança na carreira 
é, justamente, do jogo em 
que eliminou PSG enquanto 
defendia o Barcelona (ESP).

A imprensa europeia espe-
cula sobre uma possível volta 
ao clube catalão, que ficou 
mais complicada depois do 
investimento de 120 milhões 
de euros (R$ 505 milhões) 
que o Barcelona fez pelo 
francês Antoine Griezmann, 
contratado para formar o trio 
de ataque ao lado de Messi 
e Suárez.

Segundo os jornais es-
panhóis, a negociação com 
o Real Madrid parece ser 
mais provável, ainda que o 
clube tenha pagado caro por 
Hazard.

Enquanto define a pos-
sível chegada do brasileiro, 
o Real Madrid trabalha para 
se desfazer do galês Gareth 
Bale.

Contratado em 2013 por 
100 milhões de euros (R$ 313 
milhões na época), recorde 

da janela de verão daquele 
ano, o atacante conviveu 
com problemas físicos que 
limitaram seu desempenho 
na Espanha.

Apesar disso, sua passa-
gem por Madri está longe de 
ser um fracasso, com atuação 
importantes nos quatro títulos 
de Champions League ven-
cidas pelo Real entre 2014 
e 2018.

O retorno do técnico Ziné-
dine Zidane ao time, porém, 
deve forçar a saída do galês, 
que chegou a ficar fora da 
lista de relacionados para 
amistosos da pré-temporada 
nos EUA.

Uma das opções para o 
futuro do atacante seria o 
retorno à Premier League, 
onde atuou com sucesso no 
Tottenham. Mas a janela de 
transferências da Inglaterra se 
fechou no último dia 8.

O mercado inglês também 
negou a repatriação de um 
brasileiro que saiu há pouco 
do futebol do país e ainda não 

emplacou fora dele. Philippe 
Coutinho custou 120 milhões 
de euros (R$ 468 milhões à 
época) ao Barcelona, que 
tirou o meia-atacante do Li-
verpool na janela do inverno 
(janeiro) de 2018 com a espe-
rança de que, na Catalunha, 
ele pudesse repetir o desta-
que obtido no futebol inglês.

Ao lado de Bale e Neymar, 
Coutinho foi quem menos ren-
deu esportivamente.

Fez 10 gols em 22 jogos 
e ajudou o time na conquista 
do Espanhol e da Copa do 
Rei. Porém, encontrou proble-
mas para se adaptar às duas 
funções em que foi testado: 
como ponta pela esquerda, 
onde atuava Neymar quando 
defendia o clube, e como 
meio-campista, no papel de 
criação antes desempenhado 
por Iniesta.

As janelas de transferência 
na Alemanha, na França e na 
Espanha acabam no dia 2 de 
setembro. Na Itália, o merca-
do fechará no próximo dia 23.


