
10 | ESPORTE

REF. N° 01.0053/20                                                 Ref. nº 239.252/20
  Edital - Assembleia de Constituição da

ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES LOG 10  
Ao dia, 05 de outubro de 2020, às 19:00 horas, à rua Ozório José da Cunha, n° 1795, 
apartamento 605 - BLOCO A, sala 01, bairro Benedito Jacob (Loteamento) , no 
município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38.402-227 será realizada a 
assembleia de constituição da associação denominada de ASSOCIAÇÃO DOS 
TRANSPORTADORES LOG 10, com a seguinte pauta:
         1 - aprovação do estatuto adequado conforme ao marco legal,
         2 - formação de um grupo gestor inicial,
         3 - demais assuntos

 Uberlândia (MG), 30 de Setembro de 2020
  

Maria Helena de Oliveira Marques
Comissão Organizadora

 
ESPORTE CLUBE GIRASSOL - CNPJ/MF 21.245.451/0001-69

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 
Ficam convocados os Srs. associados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de 
deliberarem sobre a realização de chamada de capital, tendo em vista a periclitante situação financei-
ra atravessada pelo Clube, com incapacidade de arcar com as obrigações operacionais mensais, o 
que eventualmente pode ensejar na impossibilidade de prosseguimento das atividades. 
 Desta forma, o Diretor Presidente do Esporte Clube Girassol, em atendimento às disposições 
estatutárias, vem convocar os senhores Associados para comparecerem à sede do Clube, na cidade 
de Uberlândia, Minas Gerais, na Rua Estrela do Sul, n.º 44, Bairro Bom Jesus, no dia 13 de outubro 
de 2020, as 17 horas, com o objetivo de deliberar sobre a necessidade de realização de chamada de 
capital.  
 Caso o quórum de instalação não seja atingido, a Assembleia será realizada após 30 (trinta) minutos 
com qualquer número de quotas com direito a voto, conforme artigo 24 do Estatuto. 
 Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser solucionados durante o expediente comercial 
através do telefone (34) 3236-4752. 
 

 Uberlândia/MG, 02 de outubro de 2020.

NEY JOSÉ FERNANDES TEODORO
Diretor Presidente

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 19 de Outubro de 2020, às 08h50min *. 2º LEILÃO: 26 de Outubro de 2020, às 13h30min *. - (horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One - 
Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A -  
CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular de venda e compra de imóvel, financiamento e alienação fiduciária em garantia,  
nº 074247230010403, datado em 11/03/2015, firmado com os Fiduciantes Daniel Castro Ramos, CI nº M-1.614.912-SSP-MG e CPF n° 306.994.956-87, casado 
com Olimpia Alves Ramos, CI nº MG-2.904.422-SSP-MG e CPF nº 460.438.886-53, residentes e domiciliados em Uberlândia/MG, em PRIMEIRO LEILÃO (data/
horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 245.068,74 (Duzentos e quarenta e cinco mil, sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos - 
atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo Apartamento nº 406, torre 02 do Residencial Spazio Unistar, na Avenida Paraguai, nº 515, 
Bairro Presidente Roosevelt, Uberlândia/MG, com 49,199m² de área privativa coberta, 12,000m² de área de garagem descoberta, correspondente a vaga nº 97, 
11,237m² de área comum coberta, 72,437m² de área total, e área construída é de 60,43m², melhor descrito na matrícula nº 105.183 do 2º Cartório de Oficio de 
Registro de Imóveis de Uberlândia/MG. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 00.01.0102.10.03.0049.0109. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” 
e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 99.856,55 (Noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos - nos 
termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de 
pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16369 - Dossiê).

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL,
autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará
realizar licitação supramencionada - objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA
OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFLETOR
INDUSTRIAL 150W-5.000K, APARELHO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, COM
FONTE DE LUZ LED-COB, FLUXO LUMINOSO COM NO MÍNIMO 20.000 LÚMENS,
COM LENTE DE PROTEÇÃO, EM ATENDIMENTO À FUTEL. A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 HORAS do dia 16
DE OUTUBRO DE 2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia,
30 de setembro de 2020.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 051 /2020

TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 439/2020
OBJETO: Equipamentos odontológicos em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.A Pregoeira, 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 26/10/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o detalhamento
das alterações encontra-se no sít io 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, 01 de outubro de 2020.MARIA BARBOSA POLICARPO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 613/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará lic itação supramencionada - Objeto: Fornecimento de medicamentos
(baclofeno, lorazepam, ursacol, cloridrato de bupropiona, simeticona e outros), para
cumprimento de decisões judiciais, em atendimento à Secretaria acima citada. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00
horas do dia  26/10/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia/
MG, 01 de outubro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHE
FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
02 DE OUTUBRO DE 2020

RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

COPA DA 
AMIZADE
RECOMEÇA 
AMANHÃ

O Campeonato da Amizade 
de Futebol Máster, organizado 
por Ricardo Alberto Gouveia 
e Alan Kardec José Martins 
Rezende, foi a primeira com-
petição a começar este ano 
na cidade. Mas logo chegou 
o coronavírus e a disputa teve 
suas rodadas suspensas. Após 
seis meses de paralisação, o 
campeonato será recomeçado 
neste final de semana.

A Copa da Amizade, como 
é também chamada, come-
çou com 14 equipes, a saber: 
Bandeirantes Futebol Clube, 
Canaã Futebol Clube, Carajás 
Futebol Clube, Copacabana 
Futebol Clube, Jaraguá Futebol 
Clube, Jardim Finotti Futebol 
Clube, Jardim Holanda Futebol 
Clube, Luizote de Freitas Fute-
bol Clube, São Jorge Futebol 
Clube, Saraiva Futebol Clube, 
Ipanema Futebol Clube, Jardim 
Vica Futebol Clube, Umuarama 
Futebol Clube, Minas Gerais 
Futebol Clube.

O campeonato é feito para 

jogadores das seguintes faixas 
etárias: quatro atletas de 47 
anos (nascidos em 1973); dois 
de 55 anos (nascidos em 1965); 
e o restante de 50 anos acima 
(nascidos em 1970). Todo 
atleta inscrito precisa residir 
na comarca de Uberlândia, sob 
pena de irregularidade.

Na primeira fase, que foi 
encerrada antes da pandemia, 
as 14 equipes estiveram distri-
buídas em dois grupos, jogando 
um contra o outro. Ao final da 
etapa fez-se a classificação 
geral, independente de chave, 
e os dois últimos colocados 
foram eliminados – Carajás e 
Ipanema. Na segunda fase as 
12 equipes estão distribuídas 
em outras duas chaves.

A classificação geral da 
primeira etapa foi a seguinte: 
Umuarama com 19 pontos, 
Jaraguá 18, Copacabana 15, 
Bandeirantes e Jardim Finotti 
13, São Jorge 11, Canaã e 
Luizote de Freitas 10, Saraiva e 
Minas Gerais 9, Jardim Holanda 
7, Jardim Vica 4, e os elimina-
dos Ipanema 3 e o Carajás com 
1 ponto.

Na Chave A ficaram os seis 
melhores colocados e na Chave 
B os outros seis. Agora, na ver-

dade, serão duas competições, 
cada grupo jogando entre si, 
classificando-se quatro para 
as semifinais e depois os dois 
finalistas fazendo a decisão nos 
respectivos grupos. Serão dois 
campeões: o da Série A e o da 
Série B.

Nesta segunda fase, a pri-
meira rodada aconteceu antes 
da pandemia e os resultados 
foram estes: Umuarama 0x0 
São Jorge, Bandeirantes 5x1 
Copacabana e Jaraguá 2x2 
Jardim Finotti (Série A); Saraiva 

O campeonato retorna neste 
final de semana com a segunda 
rodada da segunda fase, com 
estas partidas: São Jorge x Co-
pacabana, Umuarama x Jardim 
Finotti e Jaraguá x Bandeiran-
tes (Série A); Luizote de Freitas 
x Canaã, Jardim Vica x Minas 
Gerais e Saraiva x Jardim Ho-
landa (Série B).

Os jogos acontecem nos 
campos do Sintrasp, Clube de 
Caça e Pesca e agora no Ga-
viões do Cerrado, no lugar do 
Olhos D’água, aos sábados à 

tarde e domingos pela manhã.
No último dia 19, o Torneio 

dos Amigos, categoria máster, 
também promovido por Ricardo 
Alberto Gouveia, chegou ao 
seu final com a decisão entre 
Jardim Europa e Jardim Finot-
ti, no campo do Sintrasp. Em 
partida bastante movimentada, 
o Jardim Europa venceu por 3 
a 2 e conquistou o título (foto).

“O time do Jardim Finotti 
começou o jogo atacando e 
fechando o primeiro tempo 
em 2 a 1, gols de Donizete e 
Silvinho. O segundo tempo foi 
um jogo bastante tenso, depois 
de uma mudança tática no time 
Jardim Europa, eles consegui-
ram virar o jogo, terminando a 
partida com o placar em 3 a 2, 
sagrando-se campeão”, disse 
Ricardo Gouveia. 

“Mesmo não conquistando 
o título, fiquei muito satisfeito 
pelo comportamento do time do 
Jardim Finotti dentro do torneio, 
que teve como objetivo promo-
ver sempre o intercâmbio entre 
os participantes”, acrescentou.
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