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ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
CNPJ/MF nº 12.006.181/0001-42 - NIRE 31300102971
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 17/7/2019, às 10 horas, na sede em Uberlândia/MG, com 100% do capital social. Mesa: Presidente: 
Clésio Gomes da Silva; Secretário: Rodrigo do Nascimento Totoli. Deliberações unânimes aprovadas: 
i) As demonstrações fi nanceiras referente ao exercício fi ndo em 30/6/2018, publicadas. ii) Destinação 
do resultado do Exercício Social encerrado em 30/6/2018 para a conta de “Prejuízos Acumulados”, não 
haverá distribuição de dividendos aos acionistas, pois o resultado do período será absorvido pelos prejuízos 
acumulados de períodos anteriores. iii) O valor global da remuneração dos administradores para exercício 
a ser encerrado em 30/6/2019, de acordo com o orçamento aprovado. Nada Mais. Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais nº 7431981 em 19/8/2019. Marinely de Paula Bomfi m - Secretária Geral. 

Cartório Iturama
Endereço: RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000

Horário de atendimento: segunda à sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00

Iturama, 22 de Agosto de 2019
Virma Morimotta Assis dos Santos

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Iturama, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, ADEILDO ANTONIO DONIZETE, CPF/CNPJ nº 00109406699, 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 
Iturama, RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000, 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$ 20.393,88, em 21/08/2019, 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 
155552699853-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 19666, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Iturama . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Iturama. 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 ITURAMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Iturama
Endereço: RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000

Horário de atendimento: segunda à sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00

Iturama, 27 de Agosto de 2019
Virma Morimotta Assis dos Santos

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Iturama, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, MARIA VIVIANE QUEIROZ PICOLLO, CPF/CNPJ nº 04041990629, 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) BANCO BRADESCO S.A, ou ao endereço do Cartório Iturama, 
RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000, 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$ 279.088,90, em 02/08/2019, 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 237/3255/32727636-09 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 20400, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Iturama . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o 
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Iturama. 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 BANCO BRADESCO S.A, 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 ITURAMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM".LICITAÇÃO COM ITEM
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS
E ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de Materiais para escritório
(grampeador, grampo, livro de ponto e outros). A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 26/09/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia-MG, 28 de agosto de 2019.MARLY VIEIRA
DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 589/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará lic itação
supramencionada - Objeto: Fornecimento de coffee break, em atendimento às
Secretarias Municipais e aos demais Órgãos da Administração Indireta da PMU. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as
09:00 horas do dia 26/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia/MG, 28 de agosto de 2019.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITA PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 580/
2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa de
engenharia para execução dos serviços em rede de energia elétrica e iluminação
pública visando atender às Avenidas Calixto Felipe Milken, bairro Canaã, Avenida
Chad Fad, Bairro Canaã, Praça Espir Adib Attuch, Bairro Santa Mônica , Praça entre
as ruas Senador Furtado e  Real Grandeza, bairro Tubalina, Praça da Lagoa, Bairro
Luizote de Freitas, Praça Domingos Sávio,  Bairro Tibey, Rua Real Grandeza , Bairro
Tubalina, Rua do Centeio, Bairro Mina Gerais, Rua do Arroz, Bairro Minas Gerai, Rua
Amaral Coutinho, Bairro Minas Gerais, em Uberlândia/MG,. A visita ao local dos
serviços 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 Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbanís t ico, at ravés do te lefone (34)  3239-2453 ou at ravés  do e-mail
nip@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/ho2JEDHYPERLINK "https:/ /goo.gl/ho2JED". A Sessão
Pública para entrega dos Envelopes das propostas e documentação será no dia: _26/
09/2019, às 13:00 horas na Diretoria de Compras.  Uberlândia/MG, 27 de agosto de
2019.JOÃO BATISTA FERREIRA JÚNIOR.Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Serviços Urbanos

AVISO  DE  LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº.598/2019
TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA -  SECRETARIA MUNICIPAL DE
ME IO A MBI ENTE E SER VIÇ OS URBA NOS ,  po r  meio  da D IR ETO RIA DE
COMPRAS - Realizará lic itação supramencionada - Objeto: Fornecimento de
carnes bovinas, em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas
do dia 25/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-
MG, 27 de agosto de 2019..JOÃO BATISTA FERREIRA JÚNIOR.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 511/2019

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO
        
1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, ÁS 14:00 HORAS
2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019, ÁS 14:00 HORAS, SE NECES-
SÁRIO FOR.
          LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do Leiloeiro Oficial, sito á Rod. 
BR 365, km 612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG).
          GLENER BRASIL CASSIANO, leiloeiro público oficial, devidamente matriculado na 
JUCEMG – Junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 470, com escritório 
profissional sito á Rod. BR 365, Km 612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG), fone 
(34) 3229-6161, CEP: 38.407-180, faz saber que devidamente autorizado e contratado 
pelo Vendedor ou Credor Fiduciário, venderá o imóvel a seguir identificado, na forma do 
Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, Decreto 22.427, de 1º de Fevereiro de 
1.933 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, que dispõe sobre o Sistema 
de Financiamento Imobiliário, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, no dia, hora, e local 
acima referidos, para pagamento de dívidas, despesas, prêmios de seguro, encargos 
legais, tributos, contribuições condominiais, editais, despesas gerais e comissão devida 
ao Leiloeiro Oficial, em favor da credora fiduciária SICOOB CREDITRIL – COOPERATI-
VA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO 
LTDA, instituição financeira com sede nesta cidade, situada à Rua Marciano de 
Ávila, 1066, Bairro Bom Jesus, inscrita no CNPJ sob o n° 41.669.227/0001-01 e 
responsabilidade do(s) Devedor(es) Fiduciante(s) CÉSAR ABREU LISBOA & CIA 
LTDA – ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 06.076.629/0001-00, com sede na 
Rua dos Titos, 864, bairro Laranjeiras, Uberlândia, MG, CEP 38.410-524, CÉSAR 
ABREU LISBOA, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 
951.984.076-15, e no RG sob o nº MG 7.192.942 SSP/MG E GILDA LUZIA DA SILVA, 
brasileira, solteira, administradora, inscrita no CPF sob o nº 966.338.326-72 e no RG 
MG 7.221.146 PC/MG, todos residentes e domiciliados na  Rua dos Titos, 864, bairro 
Laranjeiras, Uberlândia, MG, CEP 38.410-524. 
       IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
          imóvel de matrícula 62.765, do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia, MG, descrito como 
"um terreno situado nesta cidade, no Loteamento 'Jardim Aurora' Setor 'A', designado por lote nº 25 
da quadra nº 20, medindo dez (10,00) metros de frente e ao fundos, por vinte e cinco (25,00) metros de 
extensão dos lados, com área de 250,00 m²; confrontando pelo lado direito com o lote nº24; pelo lado 
esquerdo com o lote nº 26; fundos com o lote nº 3; e pela frente com a Av dos Tito.", com posterior 
averbação, de nº AV-3-62.765, da obra um "prédio situado à Avenida dos Tito nº 864, com área construí-
da de 22,63m² (residencial)". Imóvel este objeto de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de COOPERATI-
VA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA - SICOOB 
CREDITRIL conforme registro de nº R-12-62.765, protocolo 466.394, do(a) 1º Serviço Registral de 
Imóveis de Uberlândia, MG de Uberlândia – MG.
          A regularização das benfeitorias existentes no imóvel e a imissão de posse caso o 
mesmo esteja ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas 
mesmas.
          A venda se dará caráter ad corpus e à vista e as despesas relativas à comissão do 
Leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO) sobre o valor de lanço, consoante 
preconiza o § único do artigo 24 do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, 
inclusive registro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante.
          O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no 
PRIMEIRO LEILÃO, no dia 10 de SETEMBRO de 2019, ás 14:00 horas, será de 
conformidade com o mercado imobiliário do local do bem, ou seja, R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais), de acordo com o inciso VI do artigo 24 e artigo 27 da Lei 9.514 de 
20 de Novembro de 1.997, e mais a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO 
POR CENTO). 
          Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO 
PÚBLICO E ÚLTIMO LEILÃO no mesmo local e horário no dia 11 de SETEMBRO de 
2019, pelo maior lanço oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida atualiza-
da, ou seja, R$ 50.270,11 (cinquenta mil, duzentos e setenta reais e onze centavos), 
acrescido da comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO). 
          O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos 
interessados sobre o imóvel. Ficam desde já intimados o(s) Emitente(s) e o (s) 
Devedor(es) Fiduciante(s), caso não sejam localizados.

GLENER BRASIL CASSIANO - LEILOEIRO OFICIAL – MAT. JUCEMG 470

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 101/
2019 , na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL"  do tipo "Menor Preço por Item",
dia 13 de setembro 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, que visa a
contratação de empresa para fornecimento de diversos t ipos de  equipamentos de
laboratório para uso na ETE Uberabinha, nas Estações de Tratamento de Água (ETA's)
Bom Jardim, Renato de Freitas, (Unidade Sucupira) e Distritos, em atendimento à
Diretoria Técnica,  estando o edi tal 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), 28 de agosto de 2019. Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral
do DMAE

AVISO EDITAL   DE   LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO POR ITEM"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

POÇOS DE CALDAS

Goleiro Bruno é o novo 
reforço de time mineiro

O goleiro Bruno Fernan-
des, de 34 anos, condenado 
em 2013 pelo assassinato 
de Eliza Samudio e atual-
mente no regime semiaber-
to, foi anunciado como novo 
reforço do Poços de Caldas 
FC. O time mineiro já havia 
feito um acerto prévio com 
o jogador, mas aguardava 
liberação da Justiça para o 
anúncio oficial.

A nova equipe do ex-
goleiro do Flamengo só irá 
disputar competição oficial 
no ano que vem, a terceira 
divisão do estadual, mas 
já atua na montagem do 
elenco. Bruno cumpre pena 
de 20 anos e 9 meses pelo 
assassinato da ex-namora-
da Eliza, ocorrido em 2010. 
Inicialmente, ele fora conde-
nado a 22 anos e 3 meses, 
mas teve a pena reduzida 
em 2017, pela prescrição 

do crime de ocultação de 
cadáver.

Em julho deste ano, Bru-
no foi autorizado a voltar ao 
regime semiaberto, direito 
concedido a ele pela pri-
meira vez em outubro de 
2018, mas perdido após 
ele ser filmado, pela TV 
Alterosa (afiliada do SBT 
em Minas), tomando cerveja 
acompanhado de mulheres 
em horário que deveria estar 
trabalhando.

Em fevereiro de 2017, 
o ex-goleiro conseguiu um 
habeas corpus e assinou 
com o Boa Esporte, de Var-
ginha (MG), na região sul do 
estado, onde cumpre pena. 
Depois de dois meses, o Tri-
bunal de Justiça decidiu que 
ele deveria voltar à prisão.

 � FOLHAPRESS

TRF-2 suspende contrato
para obra de autódromo
 | TRIBUNAL ENTENDEU QUE LICENCIAMENTO SEGUIU REGRAS AMBIENTAIS ULTRAPASSADAS

 � FOLHAPRESS

O Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região 
(TRF-2) suspendeu o 

contrato para a construção 
do autódromo de Deodoro, na 
floresta de Camboatá, zona 
oeste do Rio de Janeiro. 

A decisão colegiada da 5ª 
Turma Especializada do TRF-
2 entendeu que as diretrizes 
para o licenciamento ambien-
tal do empreendimento se 
basearam em norma técnica 
que não estaria vigente. 

“Ou seja, a Instrução Téc-
nica nº 10/2013, da Coordena-
doria de Estudos Ambientais, 
da Diretoria de Licenciamento 
Ambiental (CEAM/DILAM), 
que são órgãos do Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea)”, 
disse a assessoria do TRF-2.

“O perigo de dano se con-
substancia no prossegui-
mento de contratação que 
demonstra estar eivada de 
vícios de ilegalidade, os quais 
maculam o próprio proce-
dimento de licenciamento 
ambiental a ser suposta-
mente realizado em fase de 
execução contratual. Ainda 
que não se tenha notícia de 
seu início, atenta-se ao alto 
potencial ofensivo ao meio 
ambiente”, diz trecho de voto 
do desembargador federal 
Ricardo Perlingeiro.

projeto, ser anunciada como 
vencedora. 

O órgão afirmou que, no 
aviso da concorrência publi-
cado no Diário Oficial do mu-
nicípio, não estava previsto 
que os candidatos apresen-
tassem estudos ambientais 
nem comprovassem experi-
ência técnica no manejo am-
biental.

No dia 19 de julho, a Justi-
ça Federal já havia acatado o 
pedido do MPF e concedido a 
decisão liminar paralisando o 
processo. Na decisão, o juiz 
citou uma lei federal que es-
tipula que as concessões por 
parceria público-privada são 
condicionadas à realização 
de licença ambiental prévia. 
Também mencionou uma lei 
municipal e uma resolução do 
Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama). A liminar 
foi derrubada no começo de 
agosto.

Em junho, o jornal Folha 
de S.Paulo revelou que o em-
presário José Antonio Soares 
Pereira Júnior, à frente do 
projeto que pretende levar a 
F-1 para o Rio de Janeiro, pre-
sidiu uma empresa que faliu e 
deve R$ 24,7 milhões para a 
União. O diretor executivo da 

Rio Motorpark -que venceu a 
licitação para construção do 
autódromo de Deodoro- já foi 
citado em investigações sobre 
o mensalão e da operação 
Lava Jato.

O empresário se apre-
sentou antes da abertura do 
processo de licitação para 
construção do autódromo de 
Deodoro, no Rio de Janeiro, 
como representante do con-
sórcio Rio Motorsports, uma 
holding baseada no estado 
americano de Delaware, con-
siderado o paraíso fiscal com 
o maior sigilo do planeta, 
segundo especialistas no 
assunto.

Pereira é o diretor execu-
tivo da Rio Motorpark Holding 
S.A, sociedade anônima fe-
chada que foi a única que fez 
proposta na licitação para o 
autódromo do Rio, em Deo-
doro. Em maio, a prefeitura 
da cidade anunciou o grupo 
como vencedor da concor-
rência. 

A Rio Motorpark foi cons-
tituída em janeiro de 2019 e 
tem um capital social de R$ 
100 mil reais. O projeto do 
autódromo tem um orçamento 
de R$ 697 milhões.

RIO DE JANEIRO

POÇOS DE CALDAS FC/DIVULGAÇÃO

No semiaberto, 
goleiro foi anunciado 

após receber 
liberação da Justiça

O município e o Governo 
do Estado do Rio pretendem 
levar para o local a prova de 
F-1 no Brasil, atualmente 
disputada em Interlagos, na 
capital paulista 

O Rio de Janeiro defende 
a construção do autódromo 
de Deodoro porque quer her-
dar o GP Brasil da Fórmula 
1 a partir de 2021, quando o 
contrato com São Paulo terá 
terminado. A transferência é 
apoiada pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

A decisão deve atrasar o 
processo de construção do 
autódromo, em embate judi-
cial que começou no dia 17 
de maio, quando o Ministério 
Público Federal ingressou 
com pedido de liminar para 
suspender o processo de 
licitação. Isso aconteceu três 
dias antes de a Rio Motor-
park, única interessada no 

DIVULGAÇÃO


