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DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

09 DE NOVEMBRO DE 2021

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – IPREMU e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas
atribuições legais, tornam pública: I - O Resultado dos Recursos contra a nota
da prova de redação; II - O Ato Convocatório para os candidatos que efetuaram
sua inscrição nas vagas reservadas para candidatos negros (pretos e pardos),
a comparecer, para verificação da veracidade da autodeclaração por meio de
entrevista gravada em áudio e vídeo na forma do item 3.12.29 do Edital do
Concurso. A íntegra do resultado será divulgado nos endereços eletrônicos
www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.
Callink Serviços de Call Center Ltda, comunica a funcionária WESLANE CUSTODIO MORAES,
matrícula 41982 (CTPS 003271479 /série 0060 PA) que, considerando sua ausência injustificada ao
trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a
partir da presente data, 04/11/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I”
CLT. Fica a funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório,
junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá
entregar no prazo de 48 horas úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais
relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto,
cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica o funcionário comunicado que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, na data de 12/11/2021 às 17:00
no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771, Tibery.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO nº 74/2021 - SRP. Será realizado no
dia 24 novembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 195/2021, na
Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 74/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por
Item, cujo objeto é a aquisição de medicamentos e componentes para bomba de
insulina Minimed 640G para atender determinações judiciais, conforme termo de
referencia.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO nº 75/2021 - SRP. Será realizado no
dia 25 novembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 196/2021, na
Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 75/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por
Item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e material permanente, através de
Recursos do Programa Bolsa Família, SIGTV - Sistema de Gestão de Transferências
Voluntárias, Resolução SES/MG nº 6.820 de 30/08/2019 e Recurso Próprio, para
atender as secretarias e setores da Prefeitura de Coromandel-MG.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO nº 76/2021 - SRP. Será realizado
no dia 26 novembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 197/2021,
na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 76/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço
Global, cujo objeto é a aquisição de instrumentos musicais (kit banda), através de
Recurso do Convênio PAR/SIMEC, Termo de Compromisso PAR nº201700597, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal da Gestão de Educação, Cultura
E Turismo. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br no site www.
coromandel.mg.gov.br, www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 08
de novembro de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE COROMANDEL/MG
Oficial: Ari Álvares Pires Neto
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL – EDITAL PARA REGISTRO DE
USUCAPIÃO ADIMINISTRATIVA - Ari Álvares Pires Neto, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Coromandel na forma de lei, etc. Faz saber a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem
conhecimento, que por parte de LAERTE DE SOUZA, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob
o nº 170.420.206-00, C.I M-340.601 SSP/MG, e MARIA SUELI DA SILVA SOUSA, brasileira, casada,
comerciante, inscrita no CPF sob o nº 539.883.536-04, C.I MG-10.374.478, SSP/MG, ambos residentes e
domiciliados à Rua Rio Branco, nº 848, Centro, Coromandel-MG, CEP 38.550-000, neste ato representados por seu procurador advogado FELIPE JUNIO GONÇALVES, inscrito na OAB/MG sob o nº 201.450,
me foi requerido nos termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, e art. 1.018-A do Provimento
325/CGJ/2016 e demais legislações em vigor, o registro da Usucapião Administrativa Extraordinária do
Imóvel que se encontra na posse há mais de 15 (quinze) anos, sendo este imóvel rural denominado como:
Um lote de terreno de forma regular com uma casa de morada, situado à Rua Rio Branco, nº 848, Setor –
002, Quadra – 034, Lote – 109, Bairro Centro, Coromandel-MG. Mede 10,10m (dez metros e dez centímetros) de frente; 9,80m (nove metros e oitenta centímetros quadrados) pelos fundos; 41m (quarenta e um
metros) pela lateral esquerda; e 41m (quarenta e um metros) pela lateral direita, totalizando uma área de
407,95m² (quatrocentos e sete metros e noventa e cinco centímetros quadrados). Foi conosco depositada
toda a documentação exigida pelo art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, Provimento 325/CGJ/2016 e
Provimento 65/2017, sob o Protocolo nº. 95.372. As impugnações de todos aqueles que se julgarem
prejudicados deverão ser apresentadas neste Cartório, situado na Rua Travessa Abel Garcia, nº 46,
Centro, Coromandel – MG, até 15 dias contados da publicação deste edital. Findo o prazo, não havendo
impugnação será a Usucapião Administrativa registrada como determina a lei. Dado e passado nesta
cidade de Coromandel, aos 08 de novembro de 2.021. O Oficial. Ari Álvares Pires Neto, Oficial do Registro
de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG.

ANUNCIE

www.diariodeuberlandia.com.br

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório Nº 143/2021 - Pregão Eletrônico - "Menor Preço" - Global
-Estimado - Disputa Aberta. 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 143/2021, na
modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço" - Global - Estimado, via site da Caixa - CEF, perante
Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00 horas do dia 24 de novembro de
2021, horário de Brasília - DF, sendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 14:00 horas até às
14:10 horas do dia 24 de novembro de 2021, que visa o registro de preços para aquisição de 37.800 (trinta
e sete mil e oitocentos) quilos de cloro liquefeito, em cilindros de 900 kg, em atendimento à Diretoria
Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada
a participação das empresas ao credenciamento no site até as 18:00 horas do dia 23 de novembro de
2021.Uberlândia, 08 de novembro de 2021.Adicionaldo dos Reis Cardoso-Diretor Geral do DMAE

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS DA SRF PARANAÍBA – AFFP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO
TRIÊNIO 2022/2024
O presidente da Associação dos Funcionários Fazendários da SRF/Paranaíba- AFFP,
Marcos Antônio Ribeiro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados
da entidade para eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo para o
TRIÊNIO 2022/2024.
A eleição será realizada no dia 22 de novembro de 2021, no horário das 09:00 horas às
17:00 horas, de forma simultânea, nos edifícios sedes das Administrações Fazendárias
das cidades de Araguari, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Patrocínio e no
edifício sede da SRF Uberlândia, na Praça Tubal Vilela, 165 e na Sede da AFFEMG.
Uberlândia, 27 de outubro de 2021.
Marcos Antônio Ribeiro
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de
Uberlândia - SINTET-UFU, no uso de suas atribuições estatutárias, notadamente o artigo 21 e
parágrafos e artigo 22, VI do seu Estatuto Social, vem por meio deste edital, convocar todos os trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras técnico-administrativos da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia (RTU) e Fundação de
Desenvolvimento Agropecuário (FUNDAP), a participarem da ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL, a ser
realizada no dia 10 de novembro de 2021, com primeira convocação às 14:00 horas, com a presença
de 2/3 (dois terços) dos filiados, no mínimo, ou em 2ª convocação às 14:15 horas, com qualquer número
dos presentes, por meio da plataforma virtual Zoom Meeting, cujas instruções de acesso podem ser
encontradas no link http://www.sintetufu.org , dispondo esta Assembleia da seguinte pauta:
1.Informes locais e nacionais;
2.Análise da resposta da PROGEP ao Ofício do SINTET-UFU, relativo ao retorno ao
trabalho presencial;
3.Encaminhamentos
.
Uberlândia, 09 de outubro de 2021.

Coordenação Colegiada

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE COROMANDEL/MG
Oficial: Ari Álvares Pires Neto
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL – EDITAL PARA REGISTRO DE
USUCAPIÃO ADIMINISTRATIVA - Ari Álvares Pires Neto, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca
de Coromandel na forma de lei, etc. Faz saber a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem
conhecimento, que por parte de OZIRES DE MOURA RAMOS, brasileiro, solteiro, aposentado, inscrito
no CPF sob o nº 037.405.606-49, C.I M-293.521, SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Rui
Barbosa, nº 223, Bairro Centro, Coromandel-MG, CEP 38.550-000, representado, neste ato, por sua
procuradora advogada Dra. Ana Paula Borges, inscrita na OAB-MG sob o nº 172.768, me foi requerido
nos termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, e art. 1.018-A do Provimento 325/CGJ/2016 e demais
legislações em vigor, o registro da Usucapião Administrativa Extraordinária do Imóvel que se encontra
na posse há mais de 15 (quinze) anos, sendo este imóvel rural denominado como: Um lote de terreno
nº 327, Setor 002, Quadra 012, com 15,45m de frente para a Rua Clésio Eustáquio Migueleto; 19,95m
pelo lado esquerdo confrontando com a rua Rui Barbosa; 18,70m pelo lado direito; e 15,45m pelo
fundo; localizado na Rua Clésio Eustáquio Migueleto com esquina com a Rua Rui Barbosa, bairro
Centro, na cidade de Coromandel-MG, com a área superficial de 290,85m². Foi conosco depositada
toda a documentação exigida pelo art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, Provimento 325/CGJ/2016 e
Provimento 65/2017, sob o Protocolo nº. 95.385. As impugnações de todos aqueles que se julgarem
prejudicados deverão ser apresentadas neste Cartório, situado na Rua Travessa Abel Garcia, nº 46,
Centro, Coromandel – MG, até 15 dias contados da publicação deste edital. Findo o prazo, não
havendo impugnação será a Usucapião Administrativa registrada como determina a lei. Dado e
passado nesta cidade de Coromandel, aos 08 de novembro de 2.021. O Oficial. Ari Álvares Pires Neto,
Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG.
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