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Ney Fernandes de Oliveira, por determinação da Superintendência Regional de 
Meio Ambiente Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, torna público que solicitou, por 
meio do Processo Administrativo SLA nº 2020.03.01.003.0001022, renovação da 
Licença de Operação, para G-01-01-5 – Horticultura (floricultura, olericultura, 
fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas); 
G-01-03-1 Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura; G-02-07-0 - Criação de bovinos, bubalinos, 
equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo; Fazenda Tapera – 
Santa Juliana MG.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação integrada de empresa
para ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO  DA AVENIDA NICOMEDES
ALVES DOS SANTOS SOBRE A AVENIDA VINHEDOS EM UBERLÂNDIA/MG. Os
documentos que integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da
Prefeitura Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico www.uberlandia.mg.gov.br 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 11/11/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia/MG, 17 de setembro de
2020.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 637/2020

TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 518/2020
OBJETO: Serviços laboratoriais para realização de exames de análises clínicas - Pesquisa
de Sars- COV-2 POR RT-PCR (Covid 19) em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento
das licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que
a mesma influencia na elaboração da proposta a sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 30/09/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o detalhamento das
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações
e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com as devidas
alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia, 21 de
setembro de 2020.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
22 DE SETEMBRO DE 2020

RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

FMF RETORNA 
COM O
MINEIRO DO 
MÓDULO II

A Federação Mineira de Fu-
tebol, conforme reunião com os 
clubes, continua na preparação de 
todos os detalhes para recomeçar 
o Campeonato Mineiro 2020 – 
Módulo II, que foi paralisado com 
a chegada do coronavírus. Na 
reunião extraordinária, além das 
exigências a serem cumpridas du-
rante os jogos, constou também da 
pauta a data de reinício e possíveis 
alterações no regulamento.

Os clubes optaram pela reto-
mada dos jogos a partir do dia 10 
de outubro. Como a fase prelimi-
nar foi suspensa com 6 rodadas 
realizadas, restam 5 para fechar a 
primeira fase, que é classificatória 
para a etapa decisiva. Essas roda-
das foram marcadas inicialmente 
para os dias 10, 17, 21, 24 e 31 
de outubro, definindo aí os quatro 
times para o quadrangular final.

Na fase inicial os 12 clubes 
jogam todos contra todos em 
turno único. Já o quadrangular 
final será em jogos de ida e volta, 
em 6 rodadas, saindo daí o cam-
peão e o vice, que sobem para a 
Divisão Especial do Campeonato 
Mineiro em 2021, enquanto os 
dois últimos colocados caem para 
a divisão anterior, chamada de 
Segunda Divisão, mas que, na 
verdade, é uma terceira divisão, 
uma vez que o chamado Módulo 
II é simplesmente uma Segunda 
Divisão. A fase final foi marcada 
para os dias 07, 11,14, 18, 21 e 

Helênio (Juiz de Fora).
Quando o campeonato foi pa-

ralisado, a classificação geral nas 
seis rodadas disputadas estava as-
sim: Pouso Alegre com 16 pontos, 
líder invicto, Nacional de Muriaé 
com 11, Athletic Club e Guarani 
de Divinópolis com 10, Democrata 
de Sete Lagoas com 9, Ipatinga e 
Democrata de Valadares com 8, 
Betim com 7, Tupi com 6, Serra-
nense com 5, CAP Uberlândia com 
4 e o Mamoré de Patos de Minas 

com 3 pontos.
O campeonato recomeça no 

dia 10 com a 7ª rodada, com es-
tas partidas: Betim x Nacional de 
Muriaé, Ipatinga x Democrata de 
Sete Lagoas, Clube Atlético Portal 
de Uberlândia x Athletic de São 
João del Rei, Serranense x Guarani 
de Divinópolis (no sábado); Tupi 
de Juiz de Fora x Democrata de 
Governador Valadares e o líder 
Pouso Alegre x Mamoré de Patos 
de Minas.

28 de novembro.
Ficou acertado também a 

inscrição de novos atletas até o 
último dia anterior ao primeiro 
jogo do quadrangular decisivo, 
respeitando-se todas as regras 
previstas anteriormente (limite de 
30 jogadores por clube, 7 jogado-
res acima dos 24 anos de idade).

A Federação fez observar nas 
exigências, desde o início da com-
petição, o problema campo. Os 
clubes poderão indicar estádios 
alternativos para mandar seus 
jogos, desde que o local indicado 
esteja apto a receber jogos e não 
caracterize inversão de mando de 
campo. Considera-se como local 
de mando de campo, a princípio, 
o estádio indicado formalmente 
pelos clubes no Conselho Técnico, 
a saber:

I – Athletic Club: Estádio Joa-
quim Portugal (São João del Rei); 
II – Betim Futebol: Arena Vera Cruz 
(Betim); III – Clube Atlético Portal 
(CAP): Estádio Parque do Sabiá 
(Uberlândia); IV – Clube Atlético 
Serranense: Arena do Calçado 
Saborella (Nova Serrana); V – De-
mocrata Futebol Clube: Estádio 
Joaquim Henrique Nogueira (Sete 
Lagoas); VI – Esporte Clube De-
mocrata: Estádio José Mammoud 
Abbas (Governador Valadares); 
VII – Esporte Clube Mamoré: Está-
dio Bernardo Rubinger de Queiroz 
(Patos de Minas); VIII – Guarani 
Esporte Clube: Estádio Waldemar 
Teixeira de Farias (Divinópolis); IX 
– Ipatinga Futebol Clube: Estádio 
João Lamego Neto (Ipatinga); X 
– Nacional Atlético Clube: Estádio 
Soares de Azevedo (Muriaé); XI – 
Pouso Alegre Futebol Clube: Está-
dio Irmão Gino Maria Rossi (Pouso 
Alegre); XII – Tupi Foot Ball Club: 
Estádio Municipal Radialista Mário 

Marcos Braz, havia defendido 
o retorno dos torcedores aos 
estádios. “A mágica do fute-
bol, de todos os esportes, é o 
público”, pontuou o dirigente, 
mas sem abrir mão das pre-
cauções diante da pandemia 
que continua a fazer novos 
casos e óbitos. “Desde que 
tenha segurança, tem que ter 
público”, enfatizou. 

O governador interino do 
Rio de Janeiro, Claúdio Castro, 
decretou o prosseguimento de 
medidas preventivas contra a 
doença até 6 de outubro, entre 
elas a não realização de even-

tos esportivos com a presença 
de público.

O mundo do futebol brasi-
leiro está em polvorosa com a 
possível volta da torcida aos 
estádios para 4 de outubro, 
precisamente, no jogo Flamen-
go x Athletico-PR. A Federação 
de Futebol do Estado do Rio 
(Ferj) e o próprio poder muni-
cipal acenaram positivamente 
para esta possibilidade na 
última sexta.  

A notícia gerou diferentes 
reações e a Confederação 
Brasileira de Futebol ainda não 
se manifestou. O presidente do 

Corinthians, Andrés Sanchez, 
disse que o time dele não vai 
entrar em campo. Já o Vasco 
entende que a presença do 
público precisa ser autorizada 
em todo o território nacional, 
sob o risco de se criar um de-
sequilíbrio no esportivo.

A ideia é que é os jogos 
possam receber 30% da ca-
pacidade permitida de pessoas 
nas partidas e com todos os 
presentes usando máscaras. O 
Maracanã, por exemplo, pode-
ria ter 22 mil pagantes para o 
evento, mesmo ainda em meio 
ao novo coronavírus.

No grupo 1 da 
Copa Libertadores, 
o vice-líder 
Flamengo, com 
seis pontos 
conquistados, 
vai encarar o 
lanterna Barcelona 
de Guayaquil, 
que ainda não 
pontuou, na casa 
do adversário, 
na cidade de 
Guayaquil
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