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- Comarca de Uberlândia -
Secretaria da Quinta Vara Cível

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG - QUINTA VARA CÍVEL - EDITAL DE LEILÃO que será realizado 
na modalidade eletrônica, pelo site www.leiloesuberlandia.com.br, no qual os interessados deverão se 
habilitar, com antecedência, para efetuar lances “online” para alienação e arrematação do bem(ns) 
penhorado(s) nos autos nº 5003067-20.2016.8.13.0702; Exequente: NOVA PORTIFÓLIO PARTICI-
PAÇÕES S.A; Executado: TC LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA. O LEILÃO será realizado em única 
etapa, com duração de 60 (sessenta) minutos, no dia 03/09/2020, às 13h00min e encerramento às 
14h00min por valor não inferior a 50% da última avaliação atualizada. IMÓVEIS:  Lote nº 01 medindo 
vinte (20,00) metros + quinze metros e setenta e um (15,71) centímetros confrontando pela frente 
para a Avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, cinquenta (50,00) metros pelo lado esquerdo 
confrontando para a Avenida Siquieroli, sessenta (60,00) metros pelo lado direito confrontando com o 
lote nº 02, com área de 1.778,54 m², havidos da matrícula nº 86.609 do Cartório do 2º Ofício de 
Registro de Imóveis de Uberlândia-MG; Lote nº 02 medindo trinta (30,00) metros de frente e aos 
fundos, por sessenta (60,00) metros de extensão dos lados, com área de 1.800,00 m², confrontando 
pela frente para a Avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, pelo lado direito confrontando com 
o lote nº. 01, pelo lado esquerdo confrontando com o lote nº 03, e pelos fundos com o lote nº 12, 
havidos da matrícula nº. 87.610 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia-MG; 
Lote nº. 12 medindo trinta (30,00) metros de frente e aos fundos, por sessenta (60,00) metros de 
extensão dos lados, com área de 1.800,00 m², confrontando pela frente para a Avenida dos Siquieroli, 
pelo lado direito confrontando com o lote nº. 11, pelo lado esquerdo confrontando com os lotes nº.s 01 
e 02, e pelos fundos com o lote nº. 05, havidos da matrícula nº 82.931 do Cartório do 2º Ofício de 
Registro de Imóveis de Uberlândia-MG. Excelente área comercial, constituída pelos lotes retro 
qualificados, toda cercada em alambrado, possuindo algumas benfeitorias edificadas, topografia 
plana, de esquina, possuindo excelente viabilidade, localizada na principal avenida comercial do 
bairro, que tem alto fluxo de movimentação por ser uma avenida de ligação do distrito industrial da 
cidade para as rodovias BR – 050, BR – 365 e Anel Rodoviário Oeste. TOTAL DA AVALIAÇÃO 
JUDICIAL: R$ 2.420.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte reais) conforme auto de penhora e 
avaliação Id. 67869586. DEPOSITÁRIA FIEL: Banco BVA S/A, com inscrição de CNPJ sob o nº 
32.254.138/0001-03. OBSERVAÇÕES: O interessado em adquirir o bem penhorado poderá apresen-
tar, até o início do leilão, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação, atualiza-
do pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Fica(m) o(s) Executa-
do(s) acima identificado(s), devidamente INTIMADO(S) da presente designação, com a publicação 
deste edital, caso não seja(m) encontrada(s) para intimação pessoal. Assim, expediu-se e publicou-se 
o presente Edital na forma da lei. Uberlândia, 07 de julho de 2020. Eu (Leila Gonçalves da Silva) 
Oficiala  de Apoio Judicial, que subscrevi. Dr. Luís Eusébio Camuci, Juiz de Direito, o assina. 
Advogado da parte Autora: Dr. Bruno de Alexandre Gutierres (OAB/SP 237.773); Advogado da parte 
Ré: Elza Maria Alves Canuto (OAB/MG 40.101)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 30/2020. Será realizado no  dia 04 de Setembro de 2020 às 9:00 hs 
o Processo Licitatório de n° 131/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
30/2020, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de equipamento 
de proteção individual, em caráter de emergência, para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde nas ações relacionadas a prevenção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
pandemia de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS-COVID-19, 
conforme Leis Federal, Estadual, Municipal e Medida Provisória n° 926 de 
20/03/2020, Art. 4°-G.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará Chamada Pública para credenciamento das empresas especializadas
interessadas em prestar serviços de Atenção Psicossocial,  contendo, consultas
médicas, consultas com outros profissionais de nível superior, oficinas terapêuticas
e outros, para atender a Rede Municipal de Saúde, de acordo com as diretrizes do
Sistema Único de Saúde- SUS, procedimentos estes disponíveis através do SIGTAP
- Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS (endereço
eletrônico: http://sigtap.datasus.gov.br). O Edital encontra-se a disposição no sítio
do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A ent rega dos  Envelopes com
documentação inerente à habilitação deverá ser feita diretamente na Diretoria de
Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada nesta cidade na Av. Anselmo
Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-150, telefone 0xx 34-
3239-2488, até o dia 30/12/2020.Uberlândia-MG, 26 de agosto de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº 574/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 508/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais (fita métrica,
preservativo masculino, gel para fisioterapia, óculos de proteção, lâmina par bisturi
e outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até as 09:00 horas  do dia 17/09/2020,  no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.  Uber lândia-MG,  25 de agos to de
2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
28 DE AGOSTO DE 2020

RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

Uberlândia está
na elite do vôlei
brasileiro

A cidade de Uberlândia vive 
momento no ápice no voleibol do 
Brasil, com equipes representativas 
nas maiores competições nacionais 
na modalidade, feminino e masculino.

No feminino, está há alguns anos 
sempre com uma equipe de ponta na 
Superliga, inclusive com o título de 
campeão em 2017/2018, campeão 
também da Supercopa e participa-
ções positivas na Copa do Brasil, no 
Sulamericano e duas vezes no Mun-
dial. A temporada 2019/2020 estava 
em plena disputa e foi encerrada com 
a crise do coronavírus sem ter um 
campeão. O Dentil/Praia liderava a 
disputa e era um dos principais can-
didatos ao título. Mas a CBV encerrou 
o campeonato sem proclamar um 
campeão.

No masculino não foi diferente, 
encerrando-se também o campeo-
nato sem ter campeão. O Uberlândia 
Vôlei (Academia do Vôlei) disputava a 
competição e liderava as disputas. A 
Confederação Brasileira de Voleibol 
(CBV) se pronunciou, esclarecendo 
que não haveria equipe considerada 

campeã da Superliga Masculina 
2019/2020. A competição foi encerra-
da devido à pandemia e a decisão foi 
tomada com votação dos 12 clubes 
participantes da edição, além da Co-
missão de Atletas. Ficou definido, no 
entanto, que os dois melhores classi-
ficados até então seriam classificados 
para a Superliga Masculina, categoria 
principal. Diante da decisão, o Uber-
lândia Vôlei está também na divisão 
de elite do vôlei brasileiro.

No momento, a CBV já trabalha 
para começar os campeonatos da 
temporada 2020/2021, no masculino 
e no feminino. Já houve, inclusive, 
uma reunião virtual na Superliga Mas-
culina, quando discutiram a tabela 
e o calendário, mas sem uma data 
determinada para o início.

Durante a conferência, a principal 
entidade do vôlei brasileiro e todas 
as equipes apresentaram um rascu-
nho da tabela, que está sob análise 
até o dia 31 de agosto. Na versão 
provisória da possível tabela para a 
Superliga 2020/2021, o Uberlândia 
Vôlei/Start Quimica enfrentaria pela 
ordem, sem data confirmada, o 
Taubaté, Montes Claros, Caramuru, 
Vôlei Renata, Guarulhos, Itapetininga, 
Apan/Blumenau, Sesi SP, Ribeirão 
Preto, Sada/Cruzeiro e Minas Tênis. 
Quando jogar em casa, o Uberlândia 

Vôlei mandará seus jogos na Arena 
Sabiazinho, em parceria com a Fun-
dação Uberlandense do Turismo, 
Esporte e Lazer (Futel).

“Assim como o feminino, a reu-
nião com os clubes do masculino foi 
muito produtiva. Os clubes fizeram 
um trabalho muito bom e já temos 
uma primeira versão da tabela, um 
calendário praticamente definido. 
Como próximo passo vamos discutir 
o regulamento da competição nesta 
sexta-feira (28) e seguiremos com a 
organização da Superliga nos dois 
naipes”, garantiu o superintendente 
de competições de quadra da CBV, 
Renato D’Avila.

A Academia do Vôlei surgiu em 
Uberlândia, há anos, com o professor 
Manoel Honorato Neto (foto) que, de 
maneira incansável, levou o proje-
to, hoje, ao topo da elite nacional, 
numa trajetória de determinação e 

dedicação permanente pelo engran-
decimento do voleibol masculino em 
Uberlândia.

Até a inédita classificação para a 
Superliga, foram 11 anos de muitas 
batalhas e inúmeras conquistas. “Du-
rante esse período tentamos entrar 
na Superliga, que a CBV antes dava 
outros meios para se ter o acesso. Em 
2016 ganhamos o direito de jogar a 
Superliga B após sermos campeões 
da Liga Nacional sub-23. Foram qua-
tro participações até conseguirmos o 
acesso. Mas, para chegar ao ápice do 
vôlei nacional, passamos por muitas 
dificuldades no início do projeto, 
como falta de locais apropriados para 
treinar, poucos recursos financeiros 
e mais profissionais para ampliar o 
corpo técnico. Agora, um sonho rea-
lizado”, disse Manoel Honorato, aqui 
mesmo no Diário, em reportagem 
especial em abril deste ano.
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