
8 | ESPORTE

FIFA pede visual melhor 
para ajudar os árbitros
 | SISTEMA ATUAL FOI CRITICADO APÓS DECISÕES POLÊMICAS SOBRE IMPEDIMENTOS

 � AGÊNCIA BRASIL

Nesta terça-feira (17), a 
Federação Internacional 
de Futebol (FIFA) pediu 

às empresas de tecnologia 
para conceberem maneiras de 
melhorar o visual do assistente 
de vídeo (VAR), para ajudar os 
árbitros nas decisões de impe-
dimento. O sistema atual, que 
envolve o uso de linhas ponti-
lhadas para determinar se um 

jogador está impedido, passou 
a ser criticado após uma série 
de decisões polêmicas nas 
grandes ligas europeias.

Na tentativa de melhorá-lo, 
a FIFA disse que as empresas 
receberão “séries de dados 
anônimos” de decisões de 
impedimento, com base nas 
quais devem apresentar so-
luções possíveis. A entidade 
ainda disse que três provedo-
res de tecnologia expressaram 
interesse em desenvolver uma 
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Entidade quer 
melhorar o processo 
de revisão de lances

tecnologia semiautomatizada 
para melhorar o processo de 
revisão de incidentes de impe-
dimento.

“O objetivo deste desen-
volvimento é melhorar ainda 
mais os algoritmos dos siste-
mas com base na coleta de 
séries de dados de centenas 

de incidentes de impedimento 
diferentes”, disse a entidade.

A FIFA também informou 
que debateu o desenvolvi-
mento do conceito do VAR 
“light”, que almeja criar uma 
tecnologia mais acessível que 
pode ser implantada em todos 
os níveis do esporte.

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 140/2020, na
modalidade “Pregão Eletrônico”, do tipo “Menor Preço Item” - Estimado, via site da Caixa
- CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00 horas
do dia 02 de dezembro 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 02 de dezembro de 2020. O processo
licitatório visa contratação de empresa para fornecimento de produtos químicos: 360.000 kg
(trezentos e sessenta mil quilos) de sal de ferro  e 18.000 kg (dezoito mil quilos)
antiespumante com respectivas bombas dosadoras para minimização e eliminação de maus
odores em Estações de Tratamento, Elevatórias e redes coletoras de esgoto e  para inibição do
processo de formação de espuma das Estações de Tratamento de Esgoto, durante o exercício
de 2021, 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 1º de dezembro de 2020. Uberlândia-MG, 17 de novembro de
2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL   DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

"MENOR PREÇO ITEM" - ESTIMADO

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 141/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global – Estimado”, dia
02 de dezembro de 2020 às 14:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida
Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa  contratar empresa
para aquisição de 4 (quatro) reservatórios cilíndricos verticais de fundo elíptico, fabricado
em fibra de vidro PRFV, com capacidade de 30.000 litros, para atender as Estações de Tratamento
de Água, em atendimento a 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, 17 de novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor
Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, 
APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA A SER REALIZADA EM UBERLÂN-
DIA, DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020, na Rodovia BR-050, KM 50, sentido crescente da via, a direita, 
gleba de terras denominada “Estância Oliveira”.
 A ASSOCIAÇÃO AGROFLORESTAL FLOR DO CERRADO convidam e convocam os interessados para 
a Assembleia Geral da constituição da associação.

EDITAL
Art. 1º- Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei n° 10.406 de 10 
de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembléia Geral de Constituição de 
Associação, aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se no próximo dia 
27/11/2020, Rodovia BR-050, KM 50, sentido crescente da via, a direita, gleba de terras denominada 
“Estância Oliveira”. A convocação dar-se-á às 20:00 horas, do dia mencionado, com qualquer número de 
pessoas onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
01 – Constituição e criação da Associação;
02 – Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
03 – Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal;
04 – Posse da chapa eleita;
05 – e a definição da sede provisória.
 Art. 2º- Os interessados em concorrer à eleição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal da 
Associação deverão compor sua Chapa e fazer a inscrição da mesma com a Comissão Organizadora 
Pró-Associação no momento da Assembleia Geral
Art. 3º– O presente Edital de Convocação está publicado em locais de grande circulação da cidade de 
Uberlândia-MG.

Uberlândia-MG, 12 de Novembro de 2020. 

A Secretária Municipal de Administração torna público para conhecimento dos licitantes
e de quem mais possa interessar que a licitação supramencionada, que tem por objeto
a Contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo Simplificados
Públicos para contratação temporária, com formação de cadastro de reserva, de acordo
com a Lei Municipal nº 9326, de 22 de outubro de 2007 e alterações foi REVOGADA por
razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
conforme Ofício nº 1022/2020/SMA/AF inserto no competente processo licitatório. Fica
assegurado o contraditório e a ampla defesa pela publicação oficial, em respeito à
efetividade de tal princípio e nos termos da legislação aplicável.Uberlândia, 17 de
novembro de 2020.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.Secretária Municipal de
Administração

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 739/2020

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 139/2020, na modalidade “PREGÃO
PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global – Estimado”, dia 02 de dezembro 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  a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de locação de 416 computadores e 15 Notebooks, com o Sistema Operacional Windows 10 Pro,
todos possuindo o aplicativo OFFICE Home & Bussiness e Software Antivírus; todos na última
versão, incluindo licença dos sistemas Operacionais, para uso de todas Diretorias do DMAE,
durante o exercício de 2.021, bem como a instalação de todos os equipamentos, execução de
manutenção preventiva e corretiva, inclusive com a disponibilização de mão-de-obra especializada
e substituição de todas as peças e/ou equipamentos, para atender todos os setores da Autarquia, em
atendimento à Diretoria Administrativa, 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,
17 de novembro de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO"

ERRATA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 26ª ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINARIA PUBLICADO DIA 12/11/2020.

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DAS ARVORES, via de seus representantes
legais, viemos  informar e retificar, o que segue:

Em Observações, 2º item onde se lê:
Até 72 horas úteis, leia-se 72 horas.

Uberlândia-MG, 17 de novembro de 2020

Conselho Condomínio: Ilse Sehn, Vilma Martins B. Tavares e Edenilson Moreira Pereira.
Sindica: Vilma Paula de Castro
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