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Uberlândia vai em busca da
segunda vitória na Superliga

|| EQUIPE DE UBERLÂNDIA ENFRENTA O MONTES CLAROS NESTA QUARTA (11)
 IGOR MARTINS

N

a noite desta quarta-feira
(11), o Azulim/Gabarito/Uberlândia segue a
sua trajetória na Superliga
Masculina de Vôlei. O time de
Uberlândia encara, pela terceira
rodada da competição nacional,
o Montes Claros América Vôlei,
na Arena Sabiazinho, às 17h.
O confronto será transmitido
ao vivo pelo Canal Vôlei Brasil.
Estreante na elite do voleibol
masculino, o clube comandado
por Manoel Honorato conquistou a sua primeira vitória na

história do torneio na última
semana e tem pela frente uma
semana difícil, de acordo com o
treinador. “É uma semana longa
e ao mesmo tempo muito curta.
Temos dois jogos e a preparação está bem intensa”, falou o
técnico.
Além de encarar o rival mineiro na quarta, o Uberlândia
viaja para Osasco (SP) para encarar o Sesi no sábado (14), às
18h, no Ginásio José Liberatti.
“Fizemos um treino na segunda,
um treino na terça, nesta quarta
temos o jogo, quinta folga e na
sexta já viajamos para enfrentar
o Sesi. As informações têm que

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061 /2020.
TIPO “MENOR PREÇO POR LOTE”.

ser muito rápidas, coerentes e
precisas, mas os treinos têm
sido muito bons”, detalhou Honorato.
Ainda de acordo com o comandante, o triunfo sobre o
Blumenau foi bastante comemorado, mas deve ser rapidamente
esquecido para que os atletas
entrem em quadra mais concentrados em busca de mais uma
vitória. “A sensação de ter vencido é muito boa, mas a gente
sabe que muita coisa ainda vai
rolar. O trabalho tem sido bem
feito mesmo com a pandemia,
mas temos que abaixar a bola e
voltar concentrado”, falou.
À reportagem, Manoel lembrou do último confronto entre o
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autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES –
fará realizar licitação supramencionada – objeto: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE PARA O LANCHE DOS
SERVIDORES DA FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER
– FUTEL, NO EXERCÍCIO DE 2021. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 HORAS do dia 30 DE NOVEMBRO DE 2020,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 10 de novembro de
2020.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº . 741/2020
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS, por meio da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento
de sistema geração de energia solar fotovoltaica - UFV Parque do Sabiá, conectada à rede
elétrica com potência nominal de 218 kW (247,5 kWp) e geração mínima de 390MWh por
ano, na modalidade de autoconsumo remoto, regulamentado pela REN nº 482/2015 da
ANEEL. A visita ao local onde a obra será executada, poderá ocorrer em qualquer dia útil,
que preceda o dia da abertura do envelope de habilitação, desde que previamente marcado
com a Diretoria de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços
Urbanos, através do telefone (34) 3239-2821 ou através do e-mail:
smmasu@uberlandia.mg.gov.br, não sendo permitida a visita concomitante entre licitantes.
A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00horas
do dia 25/11/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, MG, 09
de novembro de 2020.JOÃO BATISTA FERREIRA JÚNIOR.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE (20) DIAS. O Juízo de
Direito, em substituição legal, da 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais,
FAZ SABER que por parte de BANCO BRADESCO CARTÕES SA, inscrito no CNPJ 59.438.325/000101, foi proposta a ação de cobrança, autos nº 5003569-56.2016.8.13.0702, em face de MACSOLDA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 09.477.916/0001-01, alegando que as partes
firmaram entre si proposta de solicitação de cartão de crédito/compra (contrato n.º 4485430500507673;
da bandeira: VISA, do produto - BNDES VISA DISTRIBUIÇÃO), pelo qual o demandado comprometeuse a, mensalmente, saldar a respectiva fatura na data de sua escolha: seja pela integralidade, seja pelo
pagamento mínimo, o que melhor lhe conviesse. Não obstante às operações efetivadas pelo
demandado e devidamente autorizadas pelo demandante, nos termos do contrato (ou termo) pactuado,
deixou àquele de quitar as faturas nos respectivos vencimentos. Com base nas informações extraídas
dos extratos em questão, denota-se que, somados, os lançamentos indicam como devida a importância
de R$ 41.703,15 (valor da última fatura), incluindo-se, neste valor as compras (e/ou saques em dinheiro,
se houve), multa, e atualização, até a data desta última fatura (15/11/2011). Diante da situação de
inadimplência, adotou-se a conduta de contatá-lo, a fim de pudesse liquidar o débito sem a necessidade
de intervenção judicial, pela via consensual. E por encontrar-se a requerida em local incerto e não
sabido, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei e afixado em lugar público de
costume, onde chama MACSOLDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para os termos e atos da
presente ação de cobrança, e, para querendo, contestá-la no prazo de quinze (15) dias, sob pena de
não o fazendo presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na petição
inicial (art. 344 CPC). Nos termos do art. 257, IV, CPC/2015, fica advertido de que será nomeado
curador especial em caso de revelia. Dado e passado nesta cidade de Uberlândia-MG aos 28 de
outubro de 2020.

Uberlândia e a equipe de Montes
Claros, disputa pela medalha de
bronze no Campeonato Mineiro
de Voleibol. Na oportunidade, o
time de Uberlândia saiu vitorioso
no tie-break (parciais de 19/25,
25/22, 25/20, 22/25 e 16/14).
“Esperamos um jogo bem
difícil. O Montes Claros vem de
duas derrotas e perderam na
disputa do bronze para nós no
Mineiro, então a expectativa é
de um jogo de adrenalina alta.
Quem colocar suas ideias de forma mais coerente em quadra vai
levar o resultado. Espero que a
equipe esteja bem concentrada
para conquistarmos a primeira
vitória em casa”, disse Manoel
Honorato.

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal Saúde, torna público
o interesse em aderir à Ata de Registro de Preços nº 15/2020, oriunda do Pregão Presencial
nº 08/2020 (SRP), realizado pelo ACISPES, para contratação de serviços Médico Veterinário
de castração de cães e gatos.Descrição: Castramóvel – Serviço especializado de castração
de cães e gatos, machos e fêmeas, realizado em unidade móvel de esterilização em regime
de mutirão, Qte: 2.700, V. Unit: R$ 147,00, V.Total: R$ 396.900,00.Uberlândia/MG, 28 de
outubro de 2020.Gladstone Rodrigues da Cunha Filho.Secretário Municipal de Saúde
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2020 - TOMADA DE PREÇOS
"MENOR PREÇO ITEM"

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 30 de novembro de 2020 às 09:00
horas, no Auditório da Autarquia, situado nesta cidade de Uberlândia - MG, à Av. Rondon
Pacheco nº 6400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, em ato público, o Processo Licitatório
nº 132/2020, na Modalidade “Tomada de Preços”, do tipo “Menor Preço Item”. O Processo
Licitatório tem como objeto a contratação, de empresa para fornecimento de diversos tipos
de materiais elétricos e eletrônicos: quadros de comando e armários modulares, cartões
de controle, cartões de potência e fonte, tiristores à disco, módulos tiristores, e outros,
para uso nos equipamentos utilizados nas ETA’s, EEA’s, ETE’s e EEE’s, em atendimento à
Diretoria Técnica. O Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R$ 0,26 (vinte e
seis centavos) a folha no horário 09:00 e 16:00 horas de segunda à sexta na Diretoria de
Suprimentos ou via internet pelo endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br. Uberlândia (MG),
09 de novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso-Diretor Geral do DMAE
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