
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 116/2021 - Pregão Presencial - “Menor Preço”. 
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 116/2021, na modalidade “Pregão 
Presencial” do tipo “Menor Preço”, no dia 22 de outubro de 2021 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 empresas   para o fornecimento de 01 (uma) estação de tratamento de esgoto 
compacta, em polipropileno, com capacidade para atender uma vazão média diária de 2 L/s, em 
atendimento à Diretoria Técnica, conforme especificações do edital e do termo de referência, 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. Visita Técnica Facultativa - A visita técnica deverá ser 
exercida por um representante da empresa, sendo ele profissional técnico, devidamente cadastrado 
no CREA. A visita aos locais de instalação deverá ser realizada pelo responsável da licitante até o 
dia imediatamente anterior à data de realização da licitação. As visitas deverão ser precedidas de 
agendamento junto a Diretoria Técnica - Gerência de Tratamento de Esgoto, pelo telefone (034) 
3233-4390, em horário comercial. Uberlândia-MG, 05 de outubro de 2021. Adicionaldo dos Reis 
Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  19/10/2021 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  22/10/2021 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do 
presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-
12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na 
forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, 
Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro Ofi cial: www.megaleiloes.com.br.
Serão adotadas todas as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. 
Localização do imóvel: Uberlândia-MG. Jardim Inconfi dência. Loteamento Fechado Santa Paula Royal Park Residence. 
Alameda Mar Vermelho, nº 230 (Lt. interno nº 27-Qd. nº 07). CASA EM CONDOMÍNIO. Áreas totais: terr. 346,80m² e constr. 
318,00m² (estimada no local). Matr. 109.581 do 1º do RI local. Obs.: (i) Regularização e encargos perante os órgãos 
competentes para averbação do nome da rua, numeração predial e área construída apurada no local, correrão por conta 
do comprador; (ii) Na AV-3 da matrícula consta que o imóvel está sujeito às restrições urbanísticas e condições especiais 
de uso do loteamento; (iii) Consta Ação de Prestação de Contas com Pedido de Tutela de Urgência em trâmite perante a 
8ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, processo nº 5022777-26.2016.8.13.0702. O Vendedor reponde pelo resultado 
da ação de acordo com os critérios e limites estabelecidos no edital. (iv) Ocupada (AF). 1º Leilão: 19/10/2021, às 15:00 
hs. Lance mínimo: R$ 1.606.811,85. 2º Leilão: 22/10/2021, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 994.073,78. Condição 
de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das 
datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição 
do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do 
artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.Os interessados devem consultar as condições de 
pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.com.br. Para 
mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Pela presente Declaração de Propósito, firmada nos termos do artigo 5o, I, Anexo I da Resolução CNSP 
330/15, as pessoas jurídicas abaixo subscritas, na condição de acionistas, por intermédio do presente 
instrumento: 
DECLARAM
1. Sua intenção de constituir sociedade com as características abaixo especificadas: 
Denominação Social: CICLLOS SEGURADORA S/A
Local e Sede: Rua Jamil Tannus, 301, Lidice, Uberlândia-MG, CEP 38.400-234, Sala B.
Capital Inicial: R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais)
Composição Societária: 
ESPERANCA INVESTIMENTOS LTDA., empresa regularmente constituída, inscrita no CNPJ/MF sob n. 
42.335.812/0001-38, com sede no Município de Uberlândia/MG, na Rua Jamil Tannus, número 523, 
Bairro/Distrito Lidice - CEP 38.400-134, representada nos termos de seu Contrato Social, pela sócia 
administradora, GLEYSE CAVASSAN MASSA CUNHA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG 
n. 44.222.971-9-SSP, SP, inscrita no CPF/MF sob o nº do CPF 223.488.258-30, residente e domiciliada 
no Município de Uberlândia/MG e 
SEGURANÇA INVESTIMENTOS LTDA., empresa regularmente constituída, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n. 42.346.259/0001-39, com sede na Rua Professor Pedro Bernardo, n. 252, loja 03, Bairro/Distrito 
Centro, Município Uberlândia - MG, CEP 38.400-172., representada nos termos de seu Contrato Social, 
pela sócia administradora VALERIA APARECIDA MORAES DA CUNHA, brasileira, portadora da Cédula 
de Identidade MG-818.335, PC, MG, inscrita no CPF/MF sob o n. 539.599.816-00, residente e domiciliada 
no Município de Uberlândia/MG.
Objeto Social: Operação e comercialização no grupamento de seguros de pessoas e danos, 
Controladores: 
ESPERANÇA INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/MF 42.335.812/0001-38, com participação societária de 
66,67% (sessenta e seis ponto sesssenta e sete por cento) e 
SEGURANÇA INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/MF 42.346.259/0001-39, com participação societária de 
33,33% (trinta e três ponto trinta e três por cento). 
 Administração: Valeria Aparecida Moraes da Cunha, CPF/MF 539.599.816-00.
2. Que não possuem quaisquer restrições cadastrais, desfrutam de reputação ilibada que não foram 
condenados por crime incompatível com atividade econômico-financeira e, ainda, que não foram nem 
estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao Poder Público. 
3. ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente 
declaração deverão ser comunicadas diretamente a Superintendência de Seguros Privados – Susep, 
Avenida Presidente Vargas 730, 9º andar – Rio de Janeiro, no prazo máximo de quinze dias, contados da 
data desta publicação, por meio de documento em que os autores estejam devidamente identificados, 
acompanhado da documentação comprobatória, observado que o(s) declarante(s) poderá(ão), na forma 
da legislação em vigor, ter direito a vista do respectivo processo.

São Paulo, 01 de Outubro de 2.021
ESPERANÇA INVESTIMENTOS LTDA
SEGURANÇA INVESTIMENTOS LTDA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
Aviso Edital De Licitação - Processo Licitatório nº 117/2021 - Pregão Presencial - “Menor Preço’’- 
Global - 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 117/2021, 
na modalidade “Pregão Presencial” do tipo “Menor Preço’’- Global - Estimado, dia 22 de outubro 
de 2021 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 exclusiva de Microempresa, Empresa 
de Pequeno Porte ou equiparadas para realização de 2 (duas) manutenções no plantio realizado 
de 40.000 mudas, nas Áreas de Preservação Permanente situadas nas Bacia Hidrográfica do Rios 
Uberabinha, Ribeirão Bom Jardim e Rio Araguari, 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, de 05 de outubro 2021. Adicionaldo dos Reis 
Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

FUNDAÇÃO  UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER- FUTEL
PREGÃO ELETRÔNICO 062 /2021 - Tipo “Menor Preço Por Item” - A Fundação 
Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer - FUTEL, autorizada pelo Diretor Geral, através 
do Núcleo de Compras e Licitações – fará realizar licitação supramencionada – objeto: 
Futura ou eventual contratação de empresa enquadrada na condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, para o fornecimento de instrumentos musicais artesanais 
e material esportivo, em atendimento a FUTEL. A sessão pública na Internet para 
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 21 de outubro de 
2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 05 de Outubro de 
2021. Edson Cezar Zanatta - Diretor Geral da FUTEL
TOMADA DE PREÇOS Nº 059 /2021 - Tipo “Menor Valor Global por Item” - A Fundação 
Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer - Futel, autorizada pelo Diretor Geral, através 
do Núcleo DE Compras e Licitações – fará realizar licitação supramencionada – objeto: 
Seleção e contratação de empresa, enquadrada na condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, para realização de obra de engenharia, sob o regime de empreitada 
global, com execução por preço unitário, compreendendo material e  mão de obra, para 
execução de obra de construção de sanitários situados no parque do sabiá, em uberlândia/
mg, em atendimento a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer-FUTEL. O 
Edital encontra-se à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José 
Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 / 
(34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mail: licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.
br ou pela internet https://www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes 
e-contratos/. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 25 de outubro 
de 2021, ÀS 09:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras e Licitações 
da FUTEL – na Sede Administrativa em frente à Arena “Sabiazinho”. Uberlândia, 05 de 
Outubro de 2021. Edson Cezar Zanatta - Diretor Geral da FUTEL.

SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – COMISSÃO 
NEGOCIAL E INTERESSADOS – O Sindicato do Comércio de Uberlândia, no uso de suas 
atribuições legais, seguindo os preceitos do art. 4º da Lei 14.010/20, pelo seu Presidente em 
exercício, convida todos os interessados e convoca todos os associados, representantes legais 
das empresas, quites com a contribuição sindical exercício 2017 e com as contribuições 
negociais exercícios 2019À 2021e ainda no gozo de seus direitos sindicais, para a Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada, de forma virtual pela plataforma “Google Meet”, no dia 14 
(quatorze) de outubro de 2.021 (dois mil e vinte), às 09H00 (nove horas) em primeira convocação 
e às 09h30 (nove horas e trinta minutos), do mesmo dia, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de presentes. A dinâmica para participação observará os seguintes preceitos: 
1) os representados que desejarem participar da assembleia, bem como exercer o direito de 
voto, deverão ostentar a qualidade de associados, bem como estar quites com as contribuições 
acima referidas, devendo encaminhar, por e-mail, ao jurídico do sindicato com cópia para a 
própria entidade (endereços eletrônicos: ericodt.adv@gmail.com e sindicomercio@sindicomer-
cioudi.com.br), documentos que comprovem a condição de representante legal da empresa que 
irá defender no processo negocial (cópia da última alteração contratual/ata de eleição do 
Conselho de Administração/Diretoria ou certidão simplificada da junta comercial e/ou procuração 
atualizada autenticada ou certificada digitalmente com poderes específicos para o ato), 
indicando o representante da empresa (nome completo e CPF), com o respectivo telefone celular 
com acesso ao aplicativo WhatsApp; 2) Os documentos deverão ser encaminhados no formato 
“.pdf” em arquivos com, no máximo, 2 Mb (dois)megabytes cada; 3) O prazo para envio dos 
documentos será de 06 (seis) de outubro de 2021 à 08 (oito) de outubro de 2021, não sendo 
aceito credenciamento posterior; 4) O Jurídico do Sindicato responderá, por e-mail, no até o dia 
11 (onze) de outubro se o credenciamento da empresa para a Assembleia foi aprovadoou se há 
alguma pendência a ser solucionada; 5) As empresas que não concordarem com eventual 
descredenciamento terão os dias 12 (doze) e 13 (treze) de outubropara apresentar eventual 
impugnação ou regularizar sua situação; 6) Após o credenciamento de todas as empresas, no 
dia 14 (quatorze) de outubro de 2021, até uma hora antes do ato, os representantes das 
empresas, devidamente credenciadas, serão comunicadas pelo aplicativo WhatsApp, pelo 
telefone (34) 99239-5721,por meio de grupo a ser criado para esta finalidade,do link de participa-
ção da Assembleia pelo aplicativo Google Meet.  Serão tratados os seguintes assuntos na 
Assembleia: a) renovação da Comissão Negocial que irá participar da Convenção Coletiva; 
b)Apresentação aos presentes da pauta de reivindicações entregue pelo Sindicato dos 
Empregados do Comércio de Uberlândia e Araguari, com discussão de metodologia e 
estratégias de negociação, bem como sobre as pautas que serão apresentadas pelos Sindicatos 
dos Práticos de Farmácia, dos Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos 
Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais, Sindicatos dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Uberlândia e demais entidades laborais; c) Examinar discutir e deliberar sobre a 
delegação de poderes à Diretoria do Sindicato para entabular Negociações Coletivas de 
Trabalho e Termos Aditivos até 30 de novembro de 2023, autorizando o ajuizamento de Dissídio 
Coletivo e outras medidas judiciais e extrajudiciais necessárias; d) Examinar, discutir e deliberar 
sobre outorga de poderes à Diretoria, em especial ao Presidente do Sindicato para negociar com 
as Entidades Profissionais os horários de funcionamento do comércio nas datas especiais para 
o período de 1º de dezembro de 2021 a 30 de novembro de 2023; e) Deliberar sobre contribui-
ções devidas ao Sindicato; f) homologação de atos da diretoria. – IMPORTANTE: Por se tratar 
de assembleia virtual, a mesma será gravada e a ata da mesma somente será assinada pelo 
Presidente do Sindicato. 06 de outubro de 2021. Robson Batista. Presidente do Sindicato.

Faça a assinatura digital.
www.diariodeuberlandia.com.br/diariodigital
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