
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICANTE: FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
NOTIFICADOS: MARCOS BATISTA DE CARVALHO E SILVIA LETICIA DA SILVA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
A FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na forma da lei, faz saber a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA os senhores MARCOS 
BATISTA DE CARVALHO e SILVIA LETICIA DA SILVA nos seguintes termos.
Os NOTIFICADOS celebraram junto à NOTIFICANTE dois contratos de promessa de compra e venda 
tendo por objeto o lote 36 da quadra 05-E3 do empreendimento LOTEAMENTO CONVENCIONAL 
RESIDENCIAL LUIZOTE DE FREITAS IV.
Ocorre que a NOTIFICADA se encontra em mora quanto ao pagamento das prestações do preço do 
imóvel, totalizando a quantia de R$ 17.984,97 (dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 
noventa e sete centavos), cujos demonstrativos se encontram à disposição em nosso escritório.
Assim sendo, ficam os NOTIFICADOS expressamente constituída em mora, quanto aos débitos
supra mencionados relativos às prestações vencidas.
Posto isso, notificamos e solicitamos da NOTIFICADA que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuem o 
pagamento das prestações vencidas sob pena de rescisão de pleno direito do negócio nos termos do 
contrato e artigo 1º do Decreto Lei 745/69 com a redação alterada pelo artigo 62 da Lei 13.097/15.

Uberlândia,04 de Novembro de 2021
FRATELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 
O Município de Sacramento torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, em regime de MAIOR 
PREÇO OFERTADO, que tem por objeto a Concessão de Serviço 
Público destinado à exploração dos serviços cemiteriais e 
administração do Cemitério Público Municipal São Francisco de Assis, 
Município de Sacramento-MG. Abertura: às 09:15 horas do dia 05 de 
janeiro do ano de 2022. Fundamento: Lei Federal nº. 8.666/93 e 
alterações. O edital encontra-se à disposição dos interessados no 
horário das 7h às 16h no Departamento de Licitações desta Prefeitura, 
situado na Praça Monsenhor Saul Amaral, nº. 512, Centro – Sala 12, 
no site www.sacramento.mg.gov.br ou solicitação através do e-mail 
(editais@sacramento.mg.gov.br). 

Sacramento, 12 de novembro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo – Prefeito. 

 
 

SINDICATO DO COMÉRCIO DE UBERLÂNDIA
AVISO RESUMIDO DO EDITAL – ASSEMBLEIA GERAL

ELEIÇÕES SINDICAIS 
Em obediência ao Estatuto do Sindicato do Comércio de Uberlândia, através do presente Aviso Resumido 
do Edital, ficam convocados todos os associados quites, aptos e no gozo de seus direitos sindicais, para 
eleição, designada para o dia 24 de Janeiro de 2022, a ser realizada em sua sede, situada na Rua Atílio 
Valentini, nº. 30, no Bairro Santa Mônica, Uberlândia -MG,consistente em Assembléia Geral,com primeira 
convocação no horário de 08h:00min às 18h:00mim , e segunda convocação 08h:30min  às 18h:00min , 
garantindo o direito de voto a todos que cumpram os requisitos abaixo delineados, para composição do 
quadro dos membros, efetivos e suplentes, da Diretoria Administrativa, Conselho Fiscal e Delegados 
Federativos Representantes do Sindicato junto ao Conselho de Representantes da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. O prazo para o registro de chapas 
será de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação deste Aviso Resumido do Edital e far-se-á, 
exclusivamente, na Secretaria do Sindicato, nos dias úteis, no seu horário de funcionamento de 08h00min 
as 12h00min  e das 13h00min às 17h00min , devendo, em razão da pandemia da COVID-19, o 
atendimento ser agendado previamente, via WhatsApp – 34 99942-3622.  Para o associado, votar e ser 
votado deverá comprovar a adimplência das Contribuições Confederativa e Negociais patronais 
referentes ao exercício 2021, sem prejuízo dos demais requisitos estatutários e legais. O prazo para 
impugnação de eventual candidato em chapa registrada é de 3(três) dias a contar da data da afixação da 
relação das chapas registradas na sede da Entidade.O edital de convocação da eleição encontra-se 
afixado na sede desta Entidade.

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 066 /2021.TIPO "MENOR PREÇO POR
ITEM".Autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará
realizar licitação supramencionada - objeto: seleção e contratação de empresa visando o
fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos, máquinas, tratores e
tobatas da FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DE 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: 01 DE DEZEMBRO 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, 11 de novembro de 2021.EDSON
CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL
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