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BOLETIM

Uberlândia registra 6 mortes
e 125 casos de Covid em 24h
|

140 PESSOAS ESTÃO HOSPITALIZADAS COM SINTOMAS DO CORONAVÍRUS
AGÊNCIA BRASIL

 DA REDAÇÃO

U

berlândia registrou seis
mortes em decorrência
da Covid-19 nesta quinta-feira (7), segundo o boletim
epidemiológico divulgado pela
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS). O número de mortes no
município chegou a 3.113. Ainda
segundo o boletim epidemiológico, foram confirmados mais 125
casos nas últimas 24h, totalizando 126.183 casos desde o início
da pandemia.
Com relação à ocupação dos
leitos de Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) destinados à Covid-19 a taxa está em 52%. Já a
ocupação geral dos leitos de UTI
fechou em 72% de ocupação.
Também de acordo com o
informe, 140 pacientes estão
hospitalizados com sintomas do
coronavírus, nas redes pública
e privada da cidade. Destes, 62
estão internados em Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs) e 78
em leitos de enfermaria.
O boletim também informa
que outros 16 casos suspeitos
seguem sob investigação pelas
autoridades de saúde.

Taxa de ocupação dos
leitos de UTIs destinados
à Covid-19 está em 52%

O número de mortes
no município chegou
a 3.113

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 57/2021 - SRP. A Prefeitura
Municipal de Coromandel torna público aos interessados a prorrogação do Processo Licitatório
de n° 159/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 57/2021 - SRP, do Tipo Menor
Preço Por Item, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de guincho
de veículos e máquinas, para atender a Prefeitura Municipal de Coromandel – MG, com
participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor
Individual para o dia 22/10/2021 ás 14:00 horas. Motivo: Licitação Deserta. Editais e inf. no
e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone
34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. CoromandelMG, 07 de outubro de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 119/2021 - Pregão Presencial - “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 119/2021, na modalidade “Pregão Presencial” do tipo “Menor Preço” Item - Estimado, no dia
25 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 de empresa
para locação de caminhões, motocicletas e retroescavadeiras, sem motoristas, motociclistas
e operadores de máquinas, 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-MG, 06 de Outubro de 2021. Adicionaldo
dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COROMANDEL
AVISO DE RETIFICAÇÃO. Na matéria do
dia 18/09/2021 publicada na página 10,
Aviso de Licitação - Processo licitatório
156/2021 – Pregão Eletrônico 56/2021.
Onde se lê: Convênio 908090/2020.
Passa a ler: Convênio 908091/2020.
Coromandel-MG, 05 de outubro de 2021.
Patrick César Sucupira - Pregoeiro

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO SR. JOSE ELIAS DOS SANTOS
Tendo V.Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 06/09/2021 sem apresentar qualquer
justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, que
lhe fica consignado o prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta, para que reinicie suas
atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento.
Caso contrário, consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª demitido por
abandono do emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho.
Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro,
Uberlândia, MG - 38400-124
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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, AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº
64539741691, CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 87321068668, 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 11.371,82, em 03/10/2021, 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
144440181256-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 36325,
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 ECONÔMICA
FEDERAL, 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.
Uberlândia, 06 de Outubro de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca
Oficial de Registro
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