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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 05 de Outubro de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, VALDIMIR DE MELO OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 89574630625, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 6.302,19, em 04/10/2020, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
10020001330154345 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
141360, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) 
devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

OBJETO: Chamada Pública com vista a Seleção de Projetos de Gestão Operacional
das Unidades de Saúde do Setor Central Norte do Município de Uberlândia.O
Edi tal  e suas a lterações  encont ram-se a d ispos ição no s ít io do Munic ípio
www.uberlandia.mg.gov.br. A sessão pública e a  entrega dos Envelopes, com
documentação, deverá ser feita diretamente na Galeria Ido Finott i 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, no dia
10/11/2020, às 13:00 horas.Uberlândia-MG, 02 de outubro de 2020.DANIEL DE
ALMEIDA.PRESIDENTE DA CPL

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
CHAMADA PÚBLICA

Nº. 014/2020

OBJETO: Aquisição de substrato cromogênico.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar
possa, que devido ao feriado comemorativo ao Dia do Servidor Público, 28/10/2020,  a
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00
horas do dia 29/10/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa
ainda, que o edital e seus anexos encontram-se no sítio da Prefeitura Municipal de
Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, Uberlândia,
05 de outubro de 2020.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 581/2020

O Pregoeiro, torna público para conhecimento dos licitantes e de quem mais
possa interessar que a licitação supramencionada, que tem por objeto a aquisição
de materiais (esponja dupla face, papel toalha interfolhado e guardanapo 23 x 20
cm) em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, foi revogada por razões de
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
conforme Ofício nº 1390/2020/SMS/PMU inserto no competente processo licitatório.
Fica assegurado o contraditório e a ampla defesa pela publicação oficial,  em
respei to  à efet ividade de ta l  pr inc íp io e nos  termos da leg is lação
aplicável.Uberlândia, 05 de outubro de 2020.Daniel de Almeida.Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 627/2020

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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gomideesporte@yahoo.com.br

OS JOGOS DO PRAIA
NA LIGA NACIONAL

Após seis jogos, uma vitória, um 
empate e quatro derrotas, o time do 
Praia Clube volta a jogar no próximo 
sábado, novamente em casa, pelo 
campeonato da Liga Nacional de 
Futsal, quando enfrenta o Intelli/
Orlândia. No dia 12 recebe o Co-
rinthians e no dia 16 vai a Orlândia.

O fixo Neto, do Praia Clube, 
é um dos principais destaques 
na estatística de desarmes nesta 
edição da Liga Nacional de Futsal 
(LNF). “A questão do desarme sem-
pre foi uma característica minha 
defensiva. Em todas as equipes 
que passei, me destacava nesse 
quesito por ser um jogador que se 
doa muito na marcação”, diz o jo-
gador. Apesar do bom desempenho 
dentro de quadra, o atleta defende 
que pode contribuir também para 
o desenvolvimento do clube de 
maneira geral com a experiência 
adquirida em anos de carreira no 
Brasil e no exterior.

Os jogos do Praia Clube nos 
dois turnos da fase preliminar da 
LNF são os seguintes:

TURNO
25/08 – Brasília 1x1 Praia Clube
31/08 – Corinthians 6x3 Praia Clube
16/10 – Intelli/Orlândia x Praia 
Clube
02/09 – Magnus/Sorocaba 6x1 
Praia Clube
11/09 – São José 2x0 Praia Clube
25/10 – Praia Clube x Minas Tênis
Praia Clube folgou na 5ª rodada 
do turno

RETURNO  
28/10 – Minas Tênis x Praia Clube
26/09 – Praia Clube 3x2 São José
03/10 – Praia Clube 1x3 Magnus/
Sorocaba
10/10 – Praia Clube x Intelli/Or-
lândia
12/10 – Praia Clube x Corinthians
31/10 – Praia Clube x Brasília
Praia Clube folgou na 3ª rodada 
do returno

JOGOS EQUILIBRADOS
NA COPA DA AMIZADE

Recomeçado no último final 
de semana, após seis meses 
de paralisação, o Campeonato 
da Amizade de Futebol Máster, 
apresentou uma rodada bastante 
equilibrada. Na Série A, vitórias de 
4x1 do Copacabana sobre o São 
Jorge, de 3x2 do Umuarama em 
cima do Jardim Finotti, e de 3x0 do 
Jaraguá sobre o Bandeirantes. Na 
Série B, a rodada de sábado mos-
trou Luizote de Freitas 3x3 Canaã, 
Minas Gerais 3x2 Jardim Vica e 
Saraiva 1x1 Jardim Holanda. Nesta 
segunda fase a primeira rodada 
aconteceu antes da pandemia e os 
resultados foram estes: Umuarama 
0x0 São Jorge, Bandeirantes 5x1 
Copacabana e Jaraguá 2x2 Jar-
dim Finotti (Série A); Saraiva 3x2 
Minas Gerais, Luizotae de Freitas 
1x1 Jardim Holanda e Canaã 5x1 
Jardim Vica (Série B). Nesta etapa, 
os times jogam entre si nos grupos 
para classificar os semifinalistas. 
No próximo final de semana não 
haverá rodada, devido ao feriado 
prolongado de segunda-feira (12), 
Nossa Senhora Aparecida e Dia 
da Criança. Na Série A, a liderança 

está com Jaraguá e Umuarama, 
com 4 pontos, enquanto na Série 
B os líderes são Canaã e Saraiva, 
também com 4 pontos.

CBFS ADIADA TAÇA
BRASIL DE FUTSAL

Em razão da pandemia do novo 
coronavírus, com a impossibilidade 
de garantias de segurança sani-
tária, a Confederação Brasileira 
de Futsal (CBFS), juntamente à 
vice-presidência de Competições 
e o Departamento Técnico, adiou a 
realização da Taça Brasil de Futsal 
Masculino - Divisão Especial. A 
competição, que estava programa-
da para acontecer entre os dias 12 
e 18 de outubro, foi transferida para 
o período de 30 de novembro a 06 
de dezembro, mantendo Tubarão 
como a cidade-sede. 

A decisão considerou a Portaria 

SES/SC Nº 754, de 25 de setem-
bro de 2020, sobre a liberação de 
treinos e jogos promovidos pela 
Federação Catarinense de Futsal - 
o que significa apenas jogos entre 
clubes de Santa Catarina. 

“Além disso, a comunicação 
da Secretaria de Estado da Saúde 
de Santa Catarina, informando às 
Secretarias Municipais de Saúde 
dos Municípios criou uma nova 
métrica para a Avaliação de Risco 
Potencial, implementada semana 
passada, gera ainda mais incerte-
zas quanto à avaliação da região”, 
destaca a nota, emitida pela CBFS. 

A Taça Brasil possui nove esta-
dos envolvidos, por isso, segundo 
os dirigentes da entidade, é preciso 
dar tempo hábil aos envolvidos aos 
ajustes das questões operacionais 
e de logística.

DIVULGAÇÃO

O fixo Neto, do Praia Clube
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