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Buscando primeiro triunfo, 
Praia recebe o Minas pela LNF
 | NA LANTERNA DO GRUPO A, TIME DE UBERLÂNDIA AINDA NÃO VENCEU NO CAMPEONATO

 � DA REDAÇÃO

Nesta sexta-feira (18), 
às 19h, o Praia Clube 
Futsal encara o Minas 

Tênis Clube pela 7ª rodada da 
Liga Nacional de Futsal (LNF). 
A partida acontece no Ginásio 
Waltercides Borges de Sá (G3), 
no clube de Uberlândia. O 
confronto será transmitido na 
LNF TV e é o primeiro do time 
uberlandense como anfitrião, 
que ainda busca a primeira 
vitória na atual edição da elite 
do futsal brasileiro.

Para o treinador praiano 
Marcelo Duarte, o Morcego, o 
elenco está ciente da respon-
sabilidade de atuar em casa e 
de encarar uma das equipes 
mais tradicionais da LNF. “A 
expectativa para o primeiro 
jogo em casa é grande. Eles 
têm uma equipe muito jovem 
com vários atletas formados 
nas categorias de base”, disse.

Segundo Morcego, um dos 
cuidados a serem tomados pelo 
Praia Clube Futsal está no ajus-
te da marcação, uma vez que o 
rival possui inúmeras variações 
de jogadas. “O goleiro-linha 
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deles é o mais bem feito nesta 
edição da Liga em minha opi-
nião. Já tiveram bastante êxito 
com esta formação. Estamos 
treinando forte e corrigindo 
nossos erros, principalmente o 
fundamento da finalização. Pre-
cisamos da vitória para subir na 
tabela de classificação”, falou o 
treinador.

 � REGULAMENTO

Devido à pandemia de Co-
vid-19, o torneio foi regionali-

zado. As equipes se enfrentam 
na LNF em turno e returno, e os 
cinco melhores de cada grupo 
avançam às oitavas de final. O 
sexto melhor colocado entre os 
três grupos também segue para 
os playoffs.

Além disso, por conta dos 
desdobramentos da pandemia, 
a LNF definiu o protocolo de 
jogo, com diversas medidas 
para a realização da competi-
ção. Os duelos ocorrem sem a 
presença de público até o fim 
da disputa.

Praianos treinaram 
forte e corrigiram 
erros, segundo o 
treinador Morcego

Edital de Convocação
APMCCVS - Associação dos Proprietários e Moradores do

Condomínio de Chácaras Vale dos Sonhos

Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da APMCCVS - Associação dos 
Proprietários e Moradores do Condomínio de Chácaras Vale dos Sonhos a comparecerem no dia 21
de Setembro de 2020, às 14:30hs, na Av. Taylor Silva, 740, Bairro Guarani, CEP 38415-381, 
Uberlândia MG, para participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será 
discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho de Administração, 
do Conselho Fiscal e da Diretoria.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de Medicamentos (atropina sulfato 5mg/ml,
solução oftálmica em frasco, baclofeno 10mg/ml e outros). A sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 06/10/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia-MG,  15 de setembro de
2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 575/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

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 execução de implantação de redes coletoras de águas pluviais
em alguns trechos do Bairro Tibery em Uberlândia/MG, com fornecimento de mão de
obra e materiais. 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> 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 13/10/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/
MG, 15 de setembro de 2020.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 628/2020

TIPO "MAIOR DESCONTO"

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 629/2020

TIPO "MAIOR DESCONTO"
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 execução de implantação de redes coletoras de águas
pluviais em a lguns  t rechos  do Bai rro São Lucas  em Uber lândia/MG, com
fornecimento de mão de obra e materiais. Os documentos que integram o edital
serão disponibilizados somente no site de lic itações da Prefeitura Municipal de
Uberlândia, no endereço eletrônico <https://goo.gl/ho2JED> e no Comprasnet http:/
/www.comprasgovernamenta is .gov.br. A sessão públ ica na In ternet  para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 14/10/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.  Uberlândia/MG, 15 de setembro
de 2020.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUARTA-FEIRA
16 DE SETEMBRO DE 2020


