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

Uberlândia, 09 de Outubro de 2019
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, BRUNA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
01872291635, que  está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 3.587,36, em 
08/10/2019, 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 878770399636-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 212230, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 09 de Outubro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, DANIELA DA SILVA GUIMARAES, CPF/CNPJ nº 01518123651, 
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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 1.816,74, em 08/10/2019, 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 
855552332453-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 99225, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 09 de Outubro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, HUGO VIEIRA PANNUNZIO, CPF/CNPJ nº 08691672609, 
EDUARDO AZEVEDO PANNUNZIO, CPF/CNPJ nº 49767143653, que está(ão) em lugar(es) 
ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) 
credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 2° 
Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 1.340.741,82, em 08/10/2019, 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 272494737000000367 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 97984, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, 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

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

Uberlândia, 09 de Outubro de 2019
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, LEANDRO HENRIQUE DA SILVA, CPF/CNPJ nº 01889866695, 
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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 2.564,86, em 08/10/2019, 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 
878770362982-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
207413, 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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

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

Uberlândia, 09 de Outubro de 2019
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, PEDRO HENRIQUE SILVA DE LIMA, CPF/CNPJ nº 
11030661618, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 3.274,74, em 
08/10/2019, 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 855553724588-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 191033, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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

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

Uberlândia, 09 de Outubro de 2019
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, THIAGO FERNANDES MORAES DIAS, CPF/CNPJ nº 
06026536655, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou 
ao endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesá rio 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$ 4.652,38, em 
08/10/2019, 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 855553807132-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 198515, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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

A Diretora Geral Interina do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 128/2019, na modalidade "PREGÃO
PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Item", dia 29 de outubro de 2019 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
contratação exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas para
fornecimento de  diversos tipos de equipamentos: carregador de bateria, caneta de polaridade, teste de
bateria, multímetro, esmerilhadeira angular, roçadeira profissional, motopodadeira, soprador,
talha manual e outros, em atendimento às Diretorias Administrativa e 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 (MG), 11 de outubro de 2019. Edina Franco Gouveia - Diretora Geral Interina
do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 128/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO ITEM"
A Diretora Geral Interina do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de
suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 129/2019,
na modalidade "TOMADA DE PREÇOS" do tipo "Menor Preço Item", dia 31 de outubro
de 2019 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 aquisição de diversos tipos de válvulas
borboleta, de retenção, de gaveta, de várias dimensões a serem instaladas nas diversas
unidades, redes adutoras do DMAE, em atendimento à 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 (MG), 11 de outubro de 2019. Edina
Franco Gouveia - Diretora Geral Interina do DMAE

AVISO EDITAL DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2019 - TOMADA DE

PREÇOS "MENOR PREÇO ITEM"

A Prefe itura Municipa l de Uberlândia,  por meio da Secretar ia  Munic ipal  de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, torna público o interesse em aderir
à Ata de Registro de Preços nº 006/2019, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro
de Preços nº 006/2019, realizado pela Empresa Municipal de Apoio e Manutenção-
EMAM, para aquisição de materiais de serralheria e ferragens. Item 1 - ferro chato
1x1/8. Barra de 6 m. Marca Belgo - Qt. 10, BR, Preço unit. R$ 15,64; Item 6 - Barra
alumínio, medindo aproximadamente 80cm. Marca Pint Metal - Qt. 10, PÇ, Valor
uni tário R$ 43,53; I t em 23 -  Parafuso auto brocante f langeado, dimensões
aproximadas 4,2 mmx15mm. Marca Jomarca - Qt. 02, PÇ, Valor unitário R$ 28,50;
Item 28 - Porta de aço veneziana, medidas aproximadas 0,85 cm x 2,17m, requadro
de 12cm, marca Gerotto - Qt. 5, PÇ, Valor unitário R$ 162,00.Uberlândia, 08 de
outubro de 2019.IRACEMA BARBOSA MARQUES.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO.

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

COMUNICADO IMPORTANTE - RECALL
A ARTE REAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.417.120/0001-30 e acreditada pelo INMETRO sob o nº OIA-SV 773, por 
intermédio de seu Responsável Técnico Marcelo Alem Foloni, CREA 
5069280767/D, vem cordialmente por meio desta RECONVOCAR os veículos 
citados abaixo para a realização de uma nova inspeção veicular (RECALL).
Esclarecemos que, no momento da inspeção não foram inspecionados os faróis 
de neblina e/ou longo alcance, e para garantia dos serviços executados, solicita-
mos RETORNO URGENTE do mesmo à ARTE REAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, a �m 
de sanar a irregularidade detectada. Riscos: Havendo falhas no funcionamento 
destes componentes, podem gerar insegurança ao condutor e demais pessoas 
envolvidas no trânsito, bem como problemas nas �scalizações de rotina exercida 
pelos agentes de trânsito. Pode ocorrer falta de visibilidade e/ou ofuscamento da 
visão de condutores e/ou terceiros.

Proprietários dos veículos reconvocados para Recall de placa:
EJY-7192  NIP-2116  KXJ-3242  GSK-1613  OPV-0411  KWP-2329

Local do Recall: Arte Real Inspeção Veicular LTDA – Av. José Andraus Gassani 990 
– Bairro: Minas Gerais – CEP: 38402-322 – Uberlândia/MG 

Telefone: (34) 3211-1231

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 24 de outubro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 05 de novembro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
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 nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 31/05/2012, cujo Fiduciante 
é ADRIANO TAVARES, CPF/MF nº 006.504.266-22, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  
R$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais - nos termos do art. 24, §único da Lei 9514/97), o imóvel constituído por “Casa 556,  com 
área privativa principal de 58,6400m² e área real total de 144,0205m² do condomínio Terra Nova Uberlândia I, localizado nas Avenida dos 
Ferreiras, nº 475, Loteamento Condomínio Terra Nova Uberlândia 1, 2, e 3, antiga Fazenda São José, Uberlândia/MG, melhor descrito na 
matrícula nº 159.597 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG.” 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$ 93.511,47 (Noventa e Três Mil Quinhentos e Onze 
Reais e Quarenta e Sete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. 
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.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.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5182_09 Sc).

LICITAÇÃO COM ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADAS E ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de
Medicamentos para cumprimento de demandas judiciais (baclofeno, gabapentina, tramadol e
outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as
09:00 horas do dia 14/11/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia-
MG, 10 de outubro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE  REÇOS
Nº. 656/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO  PARA

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 589/2019
OBJETO: Aquisição de Materiais para escritório (grampeador, grampo, livro de ponto
e outros).O Pregoeiro, 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 05/
11/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o
detalhamento das alterações encontra-se no sítio 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, 10 de outubro  de 2019.ROGER WUDSON RODRIGUES
DIAS.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 638/2019
OBJETO: prestação de serviço de segurança armada e desarmada, em diversos postos
de trabalho, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Administração.O
Pregoeiro, 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 licitante interessada poderá visitar e
vistoriar os locais onde serão executados os serviços, em companhia de servidor
designado pela Secretaria Municipal de Administração, em até 05 (cinco) dias úteis
anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante agendamento, na
Secretaria Municipal de Administração, sediada no Centro Administrativo da Prefeitura
Municipal de Uberlândia, com o servidor municipal Giuliano Alves Amado, matrícula nº
20085-9, pelo telefone (34) 3239-2507, no horário das 08:00 às 13:00 horas, de 2ª a 6ª
feira.A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às
09:00 horas do dia 04/11/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa
ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio 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, 10 de outubro  de 2019.JAIRO REIS DE FARIA.Pregoeiro
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MAMORÉ BUSCA ACESSO 
em casa contra o Betim
 | TIME PATENSE PRECISARÁ FURAR DEFESA QUE AINDA NÃO SOFREU GOLS AO LONGO DA COMPETIÇÃO

 � ÉDER SOARES

Em desvantagem nas se-
mifinais do Campeona-
to Mineiro da Segunda 

Divisão, o Mamoré precisa 
vencer o Betim por qualquer 
placar, na tarde deste sábado, 
às 16h, em Patos de Minas, 
para conquistar o acesso ao 
Módulo II de 2020. No último 
final de semana, o Sapo 
perdeu a invencibilidade na 
competição ao ser batido pelo 
adversário, no confronto de 
ida, na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, por 1 a 0. 

Agora, contando com o 
apoio maciço do torcedor 
esmeraldino no Estádio Ber-
nardo Rubinger de Queiróz, o 
Mamoré promete ser bastante 
ofensivo para devolver a der-
rota ao Betim. A Federação 
Mineira de Futebol (FMF) 
escalou Ronei Cândido Alves 
para apitar a partida, auxi-
liado por Marcyano da Silva 
Vicente e Leonardo Henrique 

poderá contar com o lateral 
Nathan, que recebeu o ter-
ceiro cartão amarelo, mas em 
compensação terá de volta o 
atacante William Mococa, que 
cumpriu a automática e fica à 
disposição.

Outra novidade será a 
presença do próprio treinador 
ao banco de reservas, ele es-
tava suspenso em função de 

expulsão na partida de volta 
das quartas de finais, contra 
a Patrocinense. “Jogando em 
casa, vamos com tudo em 
busca da vitória. É claro que 
iremos tomar algumas pre-
cauções, mas se queremos 
voltar ao Módulo II do Mineiro 
precisamos nos impor diante 
do nosso torcedor”, disse 
Gustavo Brancão.

SEGUNDA DIVISÃO

CAMPEONATO BRASILEIRO

CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GP GC SG %

1 Flamengo 55 24 17 4 3 51 21 30 72

2 Santos 47 24 14 5 5 36 23 13 67

3 Palmeiras 47 24 13 8 3 39 20 19 65

4 Corinthians 43 24 11 10 3 27 15 12 63

5 São Paulo 40 24 10 10 4 25 16 9 58

6 Internacional 38 24 11 5 8 29 23 6 58

7 Grêmio 38 24 10 8 6 39 26 13 46

8 Bahia 38 24 10 8 6 28 20 8 46

9 Athletico-PR 35 24 10 5 9 35 25 10 40

10 Goiás 33 24 10 3 11 24 35 (-11) 39

11 Atlético-MG 31 24 9 4 11 29 31 (-2) 41

12 Botafogo 30 24 9 3 12 22 26 (-4) 39

13 Fortaleza 28 24 8 4 12 27 33 (-6) 37

14 Vasco 28 24 7 7 10 21 30 (-9) 37

15 Fluminense 26 24 7 5 12 25 34 (-9) 39

16 CSA 25 24 6 7 11 15 34 (-19) 35

17 Ceará 23 24 6 5 13 23 26 (-3) 33

18 Cruzeiro 21 24 4 9 11 18 32 (-14) 33

19 Avaí 17 24 3 8 13 13 36 (-23) 30

20 Chapecoense 15 24 3 6 15 18 38 (-20) 25

TABELÃO

Pereira. 
O Mamoré enfrentará um 

Betim que ainda não levou 
gols no campeonato, tendo 
um total de 810 minutos de in-
vencibilidade do seu sistema 
defensivo. O técnico Gustavo 
Brancão, do Mamoré, não 

FICHA TÉCNICA

Mamoré
Paulo Vítor; Bernardo, 
Davy, João Bruno e 
Eldinho; Bruno, Arilson 
e Márcio (Pedrinho); 
João William; Gilvan e 
Carlinhos.
Treinador: 
Gustavo Brancão

Betim
Lucão; Usiel, Gabriel, 
Adalberto e Michel; De-
nilson, Eurico e Hywry; 
Cassiano, Paulo Henri-
que e Andrey.
Treinador: 
Bruno Barros

DIVULGAÇÃO


