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COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Licitação Exclusiva para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e Equiparadas.

 O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia - 
IPREMU, no uso de suas atribuições legais, por delegação de poderes na forma do Decreto S/Nº, de 
02 de janeiro de 2017, torna público que fará realizar a licitação supramencionada - Objeto: Seleção 
e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia e de impressão, com 
fornecimento de impressoras/copiadoras multifuncionais com a instalação inclusive dos 
estabilizadores em conformidade com a tensão e capacidade de cada equipamento, além de todo 
material de consumo inclusive toners e cartuchos, juntamente com a manutenção (preventiva e 
corretiva) dos equipamentos, exceto papel, com estimativo mensal de 30.000 (trinta mil) 
cópias/impressões preto e branco e 300 (trezentas) cópias/impressões coloridas, e caso ocorram 
cópias excedentes, os valores haverão de serem cobrados pelo valor unitário de cópia/impressão 
contratado.
 O Edital encontra-se à disposição no Setor de Compras e Licitações do IPREMU em sua 
sede na Rua Bernardo Guimarães n° 125, Centro, Uberlândia/MG, das 12:00 às 17:00 horas, ou pela 
internet através do link http://bit.ly/2mfMSLW ou via e-mail através do endereço eletrônico 
ipremu.compras@ipremu.mg.gov.br, maiores informações sobre o certame licitatório pelo telefone 
(34) 3239-6700, das 12:00 às 17:00 horas.
 Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia 27 de dezembro de 2019 
às 14:00 horas na Sala de Reuniões do IPREMU sito em sua sede, conforme endereço acima.

Uberlândia, 12 de dezembro de 2019

André L. Goulart
Superintendente do IPREMU

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - UBERLANDIA / MG

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, 
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da 
certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de que 
estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do 
Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover 
a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a 
seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados 
de 12/12/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que 
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51000 - CONTRATO: 8016100067590 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA FRANCISCA ALVES RABELO, 112, LOTE 13, 
QUADRA 03, CARAJAS, UBERLANDIA- MG, CEP: 38408-528
IRLANICE ALVES SANTOS, BRASILEIRA, CABELEREIRA, CPF 057.432.606-56, CI: 
MG-12097237 SSP/MG
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

CONVOCAÇÃO

A RN Metropolitan Ltda., localizada à Rua Virgílio Melo Franco, n° 465, Bairro 
Tabajaras, inscrita no CNPJ sob nº 04.467.112/0003-70, convoca os Beneficiários 
(Pessoa Física) e Contratantes (Pessoa Jurídica) relacionados abaixo a comparecerem 
em sua sede a fim de tratarem de assunto referente a seus contratos.
A presente convocação atende aos termos da lei 9656/98 sendo que o prazo máximo 
de comparecimento é de 10 (Dez) dias a contar da presente publicação.
 O assunto deverá ser tratado no Departamento de Assessoria de Relacionamento.

Uberaba, 14 de Dezembro de 2019

Código/Contrato
5157

0260230000100
0262790000100

CPF/CNPJ
09.451.151/0001-XX

105.796.416-XX
054.373.708-XX

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 159/2019, na
modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Global - Estimado", dia
27 de dezembro de 2019 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 exclusiva de
Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas para prestação de
serviços de recolhimento e descarte de dejetos com fornecimento de Banheiro Químico com
pia portátil, durante o ano de 2020, em atendimento à Diretoria de Drenagem Pluvial,  edital
à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria
de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 13 de dezembro de 2019. Paulo
Sérgio Ferreira - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 159/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO GLOBAL ESTIMADO"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 855/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E ITEM EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação
supramencionada - Objeto: aquisição de equipamentos (cardioversor/desfibrilador
bifásico e outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas  do dia 21/01/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 12 de dezembro de 2019.Gladstone
Rodrigues da Cunha Filho.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 861/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Real izará lic it ação supramencionada -  Objeto: Aquisição de Medicamentos
(dobutamina cloridrato, amiodarona, dexclorfeniramina e outros). A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do
dia 20/01/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia-MG,
12 de dezembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 865/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de Medicamentos (amitriptilina, carbamazepina,
ácido fólico e outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até as 09:00 horas do dia 22/01/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia-MG, 12 de dezembro de 2019.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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Palmeiras cria freio para 
novo diretor de futebol
 | ANDERSON BARROS VAI SUBSTITUIR MATTOS, MAS NÃO TERÁ MESMA AUTONOMIA

�� FOLHAPRESS

Contratado para ser o 
substituto de Alexandre 
Mattos, 43, o novo dire-

tor de futebol do Palmeiras, An-
derson Barros, 51, não terá no 
clube a mesma autonomia que 
seu antecessor. O presidente 
do clube, Maurício Galiotte, 
decidiu criar um comitê para 
descentralizar as decisões do 
departamento.

Barros herdará as atribui-
ções relativas ao seu cargo, 
como a gestão do elenco, 
contratações e planos de ações 
internas, mas o trabalho dele 
será supervisionado por esta 
comissão. O dirigente, contudo, 
deve se reportar diretamente ao 
presidente do Palmeiras.

Quatro membros da dire-
toria foram designados para 
fazer parte do comitê: Paulo 
Buosi (primeiro vice-presiden-
te), Alexandre Zanotta (terceiro 
vice-presidente), José Eduardo 
Luz Caliari (quarto vice-presi-
dente) e Davi Gueldini (diretor 
financeiro).

Esse é o grupo que vem 
auxiliando Galiotte na gestão 
do departamento de futebol 
desde a demissão de Mattos, 
no dia 1º de dezembro.

Nos quase cinco anos em 
que esteve no clube, o ex-dire-
tor teve poder quase absoluto. 
Contratar e demitir técnicos, 
além de buscar uma série 
de jogadores para atuar pelo 
time, faziam parte da rotina 
do dirigente, que chegou ao 
Palmeiras em janeiro de 2015. 

Era o homem de confian-
ça do presidente e visto por 
quem convive no clube como 
intocável. 

Mattos foi o responsável por 
destinar todo o investimento 
aplicado pela patrocinadora 

Crefisa no Palmeiras. A traje-
tória dele no clube se iniciou 
justamente no ano em que 
parceria foi firmada.

Por temporada, a empresa 
investe cerca de R$ 80 milhões 
em patrocínio. Nos primeiros 
anos, além do valor repassado 
pelo acordo, gastou ainda R$ 
120 milhões em reforços, o que 
gerou uma multa da Receita 
Federal e a obrigação de mudar 
o acordo, em 2018. O clube terá 
de devolver o valor.

Com tamanho investimento, 
Mattos formou para a tempo-
rada 2019 o elenco mais caro 
do futebol brasileiro, ao lado 
do plantel do Flamengo, mas o 
time alviverde fracassou em to-
dos os campeonatos de mata-
mata que disputou e terminou 
o Brasileiro na terceira posição.

A sequência negativa ele-
vou a pressão sobre a diretoria 
palmeirense, sobretudo contra 
Mattos. Ele era o principal alvo 
de maioria dos protestos orga-
nizados pela torcida em frente 
ao CT de treinamento e durante 
as partidas.

“O ciclo hoje se encerra. O 
Palmeiras pensa agora num 
modelo diferente para o próxi-
mo ano, uma forma diferente 
de ver o futebol”, disse o pre-
sidente Maurício Galiotte, no 
dia em que anunciou a saída 
de Mattos e do técnico Mano 
Menezes, este último ainda 
sem substituto.

O ex-diretor de futebol pal-
meirense tinha contrato até 
2021, tempo determinado em 
sua última renovação. Antes de 
estender o vínculo, seu salário 
era de R$ 180 mil mensais. A 
reportagem apurou que para 
assinar um novo acordo, ele 
recebeu um aumento, de valor 
não confirmado pelo Palmeiras. 

Ao contratar Barros, um 

DIRETORIA
CAIXA

Saídas geram economia 
de R$ 2 mi no Santos

O Santos já confirmou 
três saídas: do zagueiro Gus-
tavo Henrique, do lateral-es-
querdo Jorge e do técnico 
Jorge Sampaoli. Além deles, 
o paraguaio Derlis González 
também não deve defender 
mais pelo clube, assim como 
o volante Leandro Donizete, 
encostado há um ano e com 
vínculo até 31 de dezembro. 
Os cinco aliviarão os cofres 
santistas em mais de R$ 2 
milhões por mês.

Juntos, treinador e co-
missão técnica geravam um 
custo mensal ao Santos que 
ultrapassava a barreira de 
R$ 1 milhão. Os dois defen-
sores que já deram adeus, 
somados, representavam 
cerca de R$ 500 mil por mês. 
Donizete, que fracassou no 
clube, ganhava mais de R$ 
300 mil, enquanto o atacante 
paraguaio recebe pouco mais 
de R$ 250 mil.

Donizete não atua pelo 
Santos desde março do ano 
passado e só realizou uma 
única partida naquele ano. 
Contratado a pedido de Do-
rival Júnior, o volante nunca 
se firmou no time alvinegro e 
está encostado desde então. 
Emprestado ao América-MG, 
que pagava somente um 
terço dos vencimentos, até o 
final de 2018, ele se lesionou 
gravemente e, por força de 
contrato, só retornou à Bai-
xada Santista em novembro. 

Internamente, o sentimento 
com o término de seu vínculo 
é de alívio.

Dos cinco, o único que 
ainda não está confirmado 
fora do Santos para a pró-
xima temporada é o para-
guaio Derlis González. O 
Santos não conta mais com 
o atacante, e o próprio Derlis 
vê com bons olhos a saída 
da equipe. O atacante está 
emprestado pelo Dínamo de 
Kiev, da Ucrânia, até o meio 
de 2020, mas o Olímpia, do 
Paraguai, negocia diretamen-
te com os ucranianos para 
ficar com o atleta. O time 
paulista não irá se opor.

A diminuição na folha 
salarial dá alguma margem 
para o Santos se movimentar 
no vai e vem do mercado da 
bola. Ainda assim, o clube da 
Vila Belmiro precisa diminuir 
despesas e até negociar 
jogadores para equilibrar as 
contas, pois vive situação 
financeira delicada.

Prova disso foi a contrata-
ção de Raniel, centroavante 
ex-São Paulo, que chegou 
sem que o Santos precisasse 
gastar nenhum real e com 
salário abaixo de todos os 
citados acima. A chegada 
dele se deu após troca pelos 
direitos econômicos do meia 
Vitor Bueno.
�� FOLHAPRESS

Paraguaio�González�vê�com�bons�olhos�saída�do�Santos

IVAN STORTI/SANTOS FC

dos objetivos do clube foi jus-
tamente diminuir esse gasto 
com um diretor. O salário do 
novo profissional não foi reve-
lado, mas ele não chega com 
a mesma credencial que seu 
antecessor.

Mattos, por exemplo, tra-
balhou no Cruzeiro de 2012 a 
2014, período em que o time 
ganhou duas vezes o Campe-
onato Brasileiro (2013 e 2014). 

Barros não tem nenhum 
título nacional em seu currículo. 
Antes de aceitar o convite do 
Palmeiras, ele estava no Bota-
fogo, que terminou o Brasileiro 
2019 em 15º, fora inclusive da 
zona de classificação para a 
Copa Sul-Americana.

O trabalho do dirigente 
no time carioca foi elogiado 
pelo vice-presidente do Bo-
tafogo, Ricardo Rotenberg. 
“A principal qualidade dele é 
a gestão do elenco. Ele cuida 
não só dos jogadores, mas 
das famílias dos atletas, tem 
bom relacionamento com os 
empresários. Ele é um cara 
agregador”, disse o dirigente 

botafoguense à reportagem.
De acordo com Manoel Re-

nha, diretor das categorias de 
base do Botafogo, Barros ainda 
voltará ao clube para ajudar na 
transição de trabalho para o 
novo diretor de futebol do clube, 
Valdir Espinosa. 

“Ele [Barros] deixou o clube 
de portas abertas, inclusive 
estará conosco na semana que 
vem para passar para o novo 
diretor o nosso planejamento 
para a próxima temporada”, 
comentou.

Barros construiu boa parte 
de sua carreira no futebol do 
Rio de Janeiro, onde passou 
por três clubes grandes: Fla-
mengo (2004-2005), Vasco 
(2017) e Botafogo (2009-2012 
e 2018 e 2019).

Ele também atuou por Fi-
gueirense (2006-2008), Bahia 
(2013), Coritiba (2014) e Vitória 
(2015-2016).

Antes de contratá-lo, o Pal-
meiras fez convites a Rodrigo 
Caetano, do Internacional, e 
Diego Cerri, do Bahia. Ambos 
declinaram as propostas.

AG. PALMEIRAS/DIVULGAÇÃO

Sem�títulos�de�
expressão,�Anderson�
Barros�construiu�boa�
parte�da�carreira�no�
futebol�carioca


