
Comarca de Uberlândia-MG. Edital de Citação Com Prazo de Vinte Dias. O Dr. Carlos José Cordeiro, Mm. 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Juízo e respectiva 
Secretaria, processam-se os termos e atos da ação de Execução de Título Extrajudicial, autos nº 5006145-22. 
2016.8.13.0702 requerida por Banco Bradesco S/A em face de Daniela Felipe Costa, Odilon Rodrigues Costa e 
Estilo Materiais de Construção Ltda - EPP, inscrito(a) respectivamente nos CPF/MF e CNPJ/MF 042.833.816-
08,145.076.846-68 e 11.386.088/0001-48. Narra o(a) Exequente, na inicial, que é credor(a) do(a/s) Executado 
(a/s) da quantia de R$ 79.777,89, representado pela Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex - Pessoa Jurídica, 
com vencimento para o dia 28/03/2016, sendo que os executados não honraram o compromisso assumido. E 
como não foram encontrados para citação, é o presente Edital expedido com a finalidade de Citar e chamar 
Daniela Felipe Felix, Odilon Rodrigues Costa e Estilo Materiais de Construção Ltda-EPP, para os termos e atos 
da supracitada ação e para efetuar o pagamento da quantia de R$ 79.777,89 atualizado até 11/12/2020, referente 
ao principal, acessórios e 10% sobre o valor da execução, no prazo de 03 (três) dias. Sabendo que no caso de 
integral pagamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade. Poderá, ainda, caso 
queira, opor à execução por meio de Embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, 
o(s) executado(s) têm direito de parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do art. 745 A do CPC. Assim, 
para conhecimento de todos, especialmente do (a/s) interessado (a/s), expediu-se o presente edital que será 
afixado no lugar público de costume e publicado uma vez no "Diário do Judiciário - Minas Gerais". Uberlândia, 
06 de outubro de 2021. Eu, (a)(Maria Conceição Souza Cunha), Oficial de Apoio Judicial, o digitei. 
(a.digitalmente) Bel. CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito Titular. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 68/2021. Será realizado no dia 05 de 
novembro de 2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 184/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 68/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada  para a prestação de serviço de sanitização e 
desinfecção de ambientes para atender as necessidades da Secretaria Municipal da 
Gestão de Educação, Cultura e Turismo, do Município de Coromandel-MG. 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. Coromandel-MG,  20 de outubro  de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

Sr. Rufino Gonçalves Caixeta - CPF 266.995.676-91
“Em razão da falta de retorno de VsaS para tratar de assuntos de 
seu interesse, tentada de várias formas, serve a presente para 
informar que está rescindido seu contrato mantido com a empresa, 
sem qualquer indenização a ser paga por qualquer título.“

MINERTHAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 
CNPJ 43.578.699/0001-84

Comarca de Uberlândia. Edital de Citação e Intimação-Prazo de 20 Dias. O Dr. Carlos José Cordeiro, faz saber a 
todos quantos o presente Edital de Intimação virem e dele conhecimento tiverem, que perante a Secretaria e Juízo da 
2 ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, corre uma ação de Cumprimento de Sentença, autuada sob o nº5016847-
51.2021.8.13.0702, requerida por Banco Bradesco S/A. em face de Via Fort Implementos Rodoviários Ltda - ME, 
inscrita no CNPJ/MF 00.780.467/0001-00. Como o representante legal da Executada não foi localizado para 
intimação, é o presente para Intimar, Via Forte Implementos Rodoviários Ltda, para cumprir a sentença no prazo de 
quinze (15) dias, efetuando o pagamento da quantia de R$ 62.769,99, sob pena de não o fazendo, ser acrescida multa 
de 10% ao montante da condenação, bem como ser-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do 
crédito. Para conhecimento de todos especialmente dos interessados, publica-se o presente no "Diário do Judiciário", 
Órgão Oficial "Minas Gerais", intimado que os prazos fluem após o término do prazo fixado no edital. Uberlândia-
MG, aos 07 de outubro do ano de 2.021. Eu(a), Maria Conceição Souza Cunha, Oficial de Apoio Judicial, o digitei, 
subscrevi. (a) DR. Carlos José Cordeiro. MM. Juiz de Direito. 
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