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OBJETO: Contratação de prestadora de serviço contínuo de engenharia sanitária
para manutenção e conservação, com poda de árvores e arbustos para desobstrução
da iluminação pública, remoção de massa verde e resíduos vegetais, com carga,
transporte, descarga e transbordo até o local indicado pela SMMASU para destinação
final dos resíduos só lidos, com fornecimento de caminhões,  equipamentos,
maquinários, mão de obra e outros insumos.A Presidente da Permanente de Licitações,
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 Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para
abertura no dia 18/01/2021 às 13:00 horas na Galeria Ido Finotti,  situada na Av.
Anselmo Alves dos Santos, 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG. A visita técnica
será até 02 (dois) dias antes da abertura dos envelopes, conforme consta no edital.
Informa ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura
Municipal de Uberlândia no link Licitações, que será republicado com as devidas
alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993. Uberlândia, 10
de dezembro de 2020.MARIA ODETE MARCELINA VIEIRA.PRESIDENTE DA CPL
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AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG torna público, que levará à LEILÃO 
PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL), INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEI-
LOEIRO.COM.BR NO DIA 10/12/2020, E FINALIZANDO PRESENCIALMENTE (SIMULTÂ-
NEO) NO DIA 28/12/2020 às 10h00min na sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura 
Municipal de Tupaciguara/MG, Praça Antônio Alves Faria, s/n°, Bairro: Tiradentes, localizado 
na Rua Candido Alves, nº 95, BENS IMÓVEIS (03 TERRENOS URBANOS) CONFORME 
EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. (34) 9 9116-3933. Rafael Araújo Gomes – 
Leiloeiro Público Oficial – JUCEMG Nº 941

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA,
loteadora, inscrita no CNPJ sob o nº 15.522.298/0001-77, com sede à Av. dos Jardins nº 260, 
B. Nova Uberlândia, Uberlândia-MG, CEP 38412-639.
NOTIFICADO(S): Marcio Monteiro de Castro, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do 
RG nº MG-6856111, inscrito no CPF sob o nº 910.999.276-68, com endereço à Rua Olegario 
Maciel, nº 373, apto 92, B. Centro, Uberlândia-MG, CEP 38.400-084.
Considerando que o(s) Notificado(s) (Fiduciantes) celebraram com a Notificante (Fiduciária) 
Contrato de Compra e Venda com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação 
Fiduciária em Garantia e Possibilidade de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e outras 
avenças, no qual foi constituída garantia de alienação fiduciária do próprio imóvel objeto do 
contrato.
Considerando que o contrato se encontra com obrigações e diversas parcelas em atraso, o 
que causa vencimento da dívida automática e antecipadamente, podendo a Notificante exigir 
o seu pronto pagamento, independente de aviso, tendo em vista o descumprimento das 
cláusulas contratuais, o que, consequentemente impede o prosseguimento do contrato.
Considerando que mesmo após diversas tentativas de notificá-los para que regularizem sua 
situação, o adimplemento das parcelas não aconteceu.
Ainda, conforme dispõe a Lei nº 13.786/18 é permitido à vendedora (Notificante) descontar 
dos valores pagos multas e encargos.
Nesse sentido, em razão da inadimplência contratual causada pelos Notificados, nos termos 
do art. 1º do Decreto Lei nº 745/69, e considerando que a tentativa de notificação pela via 
cartorária foi frustrada, estando em lugar incerto e não sabido, é o presente edital para 
constituí-los em mora e notificar-lhes da resolução do contrato, ou que, no prazo improrrogá-
vel de 15 (quinze) dias corridos, compareça(m) à sede da Notificante para efetuarem a total 
regularização contratual ou comprovarem que já o fizeram, quando esgotado este prazo, 
independente de nova notificação, a Notificante dará por encerrada a relação contratual, 
estando o imóvel apto a ser negociado com terceiros.

Uberlândia-MG, 20 de novembro de 2020.

CIDADE JARDIM SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA
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FMF define detalhes do 
Campeonato Mineiro 2021
 | FORMATO DE DISPUTA SEGUE O MESMO; ESPECULAÇÕES SOBRE NOVO TÉCNICO DO UEC

 � DA REDAÇÃO

O Conselho Técnico da 
Federação Mineira de 
Futebol (FMF), realiza-

do nesta segunda-feira (14), 
definiu o regulamento e outras 
regras do Módulo I do Campeo-
nato Mineiro de 2021, previsto 
para começar no dia 28 de 
fevereiro e terminar em 23 de 
maio.

Participaram do encontro 
virtual todos os times da elite 
de Minas Gerais, incluindo 
o América-MG, Atlético-MG, 
Boa Esporte, Caldense, Patro-
cinense, Coimbra, Cruzeiro, 
Tombense, URT e Uberlândia, 
além de Pouso Alegre e Athle-
tic, que conseguiram acesso 
recente à primeira divisão do 
campeonato estadual.

Um dos temas tratados du-
rante o conselho foi a disputa 
da Recopa 2020, adiada devido 
à pandemia da Covid-19. O 
confronto, que reúne a Tom-
bense (campeã do interior) e 

o Verdão (ganhador do Troféu 
Inconfidência), será realizado 
posteriormente, em data defi-
nida em conjunto por ambos 
os clubes.

Além disso, o formato de 
disputa implementado em 2020 
será integralmente repetido 
em 2021. Na próxima edição 
do mineiro, não haverá limite 
mínimo de capacidade dos 
estádios para disputar as fases 
decisivas e, caso corra a libe-
ração de acesso de torcida aos 
estádios, o valor mínimo pelo 
ingresso será de R$ 10.

A FMF informou ainda que 
não haverá limite de inscrição 
de atletas e que essas ins-
crições não terão data limite. 
Sendo assim, um mesmo joga-
dor não poderá atuar por duas 
equipes durante o campeonato 
e o atleta deverá entrar no Bo-
letim Informativo Diário (BID) 
até o último dia útil anterior à 
partida em que ele for atuar. 
Ficou decidido também que 
todos os treinadores dos clubes 
participantes deverão ter licen-

FUTEBOL

BRUNO HADDAD/CRUZEIRO

ça da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF).

 � NOVO TREINADOR?

Ainda nesta segunda, várias 
páginas nas redes sociais di-
vulgaram que Tuca Guimarães 
será o treinador do Uberlândia 
Esporte Clube em 2021. O 
Diário entrou em contato com 

o presidente eleito, Rênio Car-
los Garcia, para saber sobre o 
assunto.

Garcia afirmou à reporta-
gem que existe uma nego-
ciação com o ex-técnico do 
Figueirense, Boa Esporte e 
Portuguesa. “A negociação 
existe. Só que ele só é treina-
dor depois de exames feitos e 
contrato assinado”, disse.

Estadual começa no 
dia 28 de fevereiro e 
acaba em 23 de maio
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