
10 | ESPORTE

ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.006.181/0001-42 - NIRE Nº 31.300.102.971

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 25/8/2020, às 10 horas, na sede social, em Uberlândia/MG, com 100% 
do capital social. Mesa: Presidente: Clésio Gomes da Silva; Secretário: 
Rodrigo do Nascimento Totoli. Deliberação unânime aprovada: i) Operações 
bancárias com o China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplos S/A (CNPJ 
07.450.604/0001-89), Banco Bradesco S/A (CNPJ 60.746.948/0001-12), 
Banco Sicoob Cocred Cooperativa de Crédito (CNPJ 71.328.769/0001-81, e 
Banco Votorantim S.A (CNPJ 59.588.111/0001-03), bem como as respetivas 
garantias. Nada mais. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – registro 
nº 8020078 em 22/9/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

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 105/2020, na
modalidade “Pregão Eletrônico” do tipo “Menor Preço” –  Disputa Aberta, via site da Caixa
- CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos de
Habilitação até às 09:00 horas do dia 09 de outubro de 2020, horário de Brasília - DF, tendo a
Sessão Pública para recebimento dos lances das 14:00 horas até às 14:10 horas do dia 09 de
outubro de 2020. O processo licitatório visa a contratação exclusiva de Microempresa, Empresa
de Pequeno Porte ou equiparadas para aquisição de um projetor multimídia 6.500 lúmens
tipo Datashow em alta resolução (full HD) para uso profissional em atividades internas e
externas realizadas pelo Programa Escola Água Cidadã, em atendimento à Diretoria  Técnica,
estando o Edital à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada
a participação das empresas ao credenciamento no site até as 08:00 horas do dia 08 de outubro de
2020. Os interessados poderão obter informações através do telefone (34) 3233-0872Uberlândia,
23 de setembro de 2020.Adicionaldo dos Reis Cardoso.Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

"MENOR PREÇO"
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 104/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global”, dia 09 de outubro
de 2020 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  o Registro de Preços para futura ou
eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia
(exceto construção de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas) para detecção e
confirmação de vazamentos não visíveis em redes e ramais dos sistemas de distribuição
de água do DMAE, visando a redução de perdas de água (máquinas e equipamentos e mão
de obra), em atendimento à Diretoria Técnica, estando o 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, 23 de setembro de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso-
Diretor Geral do DMAE

AVISO  EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL"

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 508/2020
OBJETO: Aquisição de materiais médico hospitalares diversos.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 19/10/2020, 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, 24 de setembro
de 2020.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro
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As conquistas 
do UEC nos 
98 anos

A sua maior conquista foi 
em 1º de novembro de 1922, 
quando nasceu oficialmente, 
andou, cresceu, tropeçou, 
mas existe até hoje. Este é o 
Uberlândia Esporte Clube que, 
deste então, mora no coração 
daquele que o conhece bas-
tante, independente de ser há 
98 anos. Quem aqui nasceu 
ou aqui chegou em tempos 
idos, ainda que tenha saído 
e voltado, viveu e continua 
vivendo nesta cidade, que é 
um marco de passagem para 
várias regiões do país, quem 
teve o privilégio de acompa-
nhar o seu desenvolvimento, 
sabe perfeitamente o que re-
presenta o nome Uberlândia.

Então, falar do Uberlândia 
Esporte Clube não pode ser a 
nível momentâneo. Uberlândia 
município e Uberlândia Espor-
te são homônimos apenas no 
nome: Uberlândia. A cidade, é 
ponto estratégico de conver-
gência para várias regiões. Só 
quem conhece sua ascensão, 
pode se orgulhar de aqui ter 
nascido, aqui ter chegado, 
aqui ter permanecido, saído 
e voltado, aqui ter construído 
pelo menos parte de sua vida, 

constituído família, vivido, 
enfim, pode dizer: eu sou 
Uberlândia (ou uberlandense).

E, em assim sendo, para 
quem aqui viveu ou vive, 
resguardando as devidas e 
respeitosas exceções, o Uber-
lândia Esporte Clube é parte 
integrante desse entendimen-
to, dessa história. Uberlândia 
e UEC andam juntos, cada 
um enfrentando os obstáculos 
próprios de cada momento. A 
história da cidade e a história 
do clube não se separam. 
Enfim, cada um sempre viveu, 
vive e continua vivendo seus 
momentos de dificuldades, 
mas sempre com um objetivo 
único: buscar o amanhã, acre-
ditando e confiando no melhor.

Se o acima exposto é inte-
ressante, falar das principais 
conquistas do Uberlândia 
Esporte Clube também o é.  
Dia 1º de novembro está che-
gando e o UEC estará comple-
tando 98 anos de existência. É 
extensa a lista de pessoas que 
se dedicaram profundamente 
ao clube, seja com o tem-
po, deixando seus afazeres 
outros, ou financeiramente, 
principalmente nas primeiras 
décadas.

Em toda a sua história, a 
maior conquista até hoje é o 
título de campeão da Taça 
CBF (foto), em 1984. Ain-

da se jogava muito futebol, 
vontade, determinação, por 
pouco dinheiro. Um orgulho 
para o nome Uberlândia – 
cidade e clube. A primeira 
conquista, no entanto, foi 
em 1962, quando disputou, 
na Segunda Divisão, uma 
vaga para a Divisão de Elite 
do Campeonato Mineiro. Foi 
campeão, vencendo o Pal-
meirense de Ponte Nova por 
2x1 aqui em Uberlândia e 2x0 
em Ponte Nova.

Com a conquista da Taça 
CBF (Taça de Prata), o UEC 
entrou na terceira fase da 
Taça de Ouro, em 1985, que 
era a elite do Campeonato 
Brasileiro, junto com Coritiba, 
Fortaleza e Vasco da Gama. 
Não avançou e terminou o 
campeonato em 16º lugar. 
Em 2000, disputou a Copa 
João Havelange, estava no 
Módulo Verde/Branco, e foi 
vice-campeão, perdendo para 
o Malutron, com um empate 
em Uberlândia e derrota em 
Curitiba.

De lá até hoje, o Furacão 
Verde da Mogiana, como era 
chamado na época, vive mo-
mentos de altos e baixos, mas 
foi campeão da Taça Minas 
Gerais, em 2003. Outro título 
foi conquistado este ano, cam-
peão do Troféu Inconfidência, 

instituído pela Federação. Na 
Divisão Especial do Campe-
onato Mineiro foi rebaixado 
cinco vezes e nem sempre 
voltou no ano seguinte, duas 
vezes como campeão do cha-
mado Módulo II e três como 
vice-campeão.

Em 1999, foi campeão com 
o técnico Antônio Lacerda; 
em 2005, foi vice-campeão 
com o técnico Célio Costa (o 
Uberaba foi o campeão); em 
2008, foi vice-campeão com 
o técnico José Maria Pena (o 
campeão foi o América); em 
2015, foi campeão com o téc-
nico Paulo César Catanoce; 
em 2019, foi vice-campeão 
com o técnico Ademir Fonseca 
(o campeão foi o Coimbra).

A maior necessidade do 
UEC atualmente chama-se ca-
lendário. Montar time apenas 
para o estadual é complicado. 
Precisa disputar o Campeona-
to Brasileiro e permanecer, e, 
além de garantir a permanên-
cia, buscar sempre uma divi-
são maior. Aí terá calendário 
para toda a temporada e faci-
litará até para se formar um 
bom time e representar bem o 
clube e a cidade. Quem sabe, 
possa comemorar o centená-
rio, em 2022, com campanhas 
positivas no Mineiro e no Bra-
sileiro, se lá estiver.
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