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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação Profissionalizante com Valores Educacionais e Humanos (APROVEH), em observância 
aos artigos 13, 14 e 15 de seu Estatuto, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal convoca 
todos os seus Associados para a Assembleia Geral Extraordinária, tendo como pauta a Eleição do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o Quadriênio 2020/2023, a realizar-se em sua 
sede situada na Rua Bernardo Cupertino, nº 1478, Bairro Osvaldo Rezende, dia 11 de dezembro de 
2019, no horário das 19 horas em 1º convocação com 2/3 dos Associados e 19h30min em 2º 
convocação com qualquer número. 

 1.O registro de chapas concorrentes se dará no período de 20 novembro à 29 de 
novembro de 2019, impreterivelmente até às 17 horas, em sua sede situada na Rua Bernardo 
Cupertino, nº 1478, Bairro Osvaldo Rezende.

 2.A votação para o Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o Quadriênio 
2020/2023, a realizar-se em sua sede situada na Rua Bernardo Cupertino, nº 1478, Bairro Osvaldo 
Rezende, dia 11 de dezembro de 2019, no horário das 19 horas em 1º convocação com 2/3 dos 
Associados e 19h30min em 2º convocação com qualquer número.

Uberlândia-(MG), 21 de novembro de 2019. 
Jondair Luiz da Silva 

Presidente

Concessão de Licença de Operação em Caráter Corretivo
BRF S.A. – Granja C, inscrita no CNPJ: 01.838.723/0454-90, por determinação do 
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que obteve, através 
do processo nº 3556/2009/003/2018, a concessão da LOC n° 338/2019, com validade 
até 25/10/2029, para as atividades de Suinocultura, Avicultura e Silvicultura, localizado 
na BR 365, Km 637 + 12 km, Zona Rural, Uberlândia – MG.

Cartório Araguari
Endereço: Avenida Tiradentes, 134, Centro, Araguari, MG - 38440-238

Horário de atendimento: De segunda à sexta, das 8:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:30

Araguari, 13 de Novembro de 2019
Maria das Graças Nunes Ribeiro

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Araguari, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, IVAN MARQUES CABRAL, CPF/CNPJ nº 10880644699, 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 ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do Cartório Araguari, 
Avenida Tiradentes, 134, Centro, Araguari, MG - 38440-238, 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$ 6.975,51, em 12/11/2019, 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 844441282117-7 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 66346, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Araguari . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser 
apresentado ao Cartório Araguari. 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 ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE ARAGUARI - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Extrato do Edital - Uberlândia
Fundação Presidente Antônio Carlos – FUPAC

1º Processo Seletivo para o 1º semestre de 2020
O Presidente em exercício da Fundação Presidente Antônio Carlos – FUPAC informa aos interessa-
dos que estão abertas as inscrições, no período de 04/11/2019 a 22/11/2019, para realização do 1° 
Processo Seletivo para o 1° Semestre de 2019 a realizar-se no dia 23 de novembro de 2019, com 
vistas ao preenchimento de vagas dos cursos de Administração – 160 vagas, Agronomia – 240 vagas, 
Biomedicina – 100 vagas, Ciências Contábeis – 120 vagas, Direito – 240 vagas, Educação Física 
(Licenciatura) – 120 vagas, Educação Física (Bacharel) – 120 vagas, Enfermagem – 120 vagas, 
Engenharia Ambiental e Sanitária – 80 vagas, Engenharia Civil – 80 vagas - Engenharia da Produção 
– 80 vagas - Engenharia Mecânica – 80 vagas - Engenharia Química – 80 vagas -  Farmácia – 80 
vagas, Medicina Veterinária – 120 vagas, Nutrição  - 80 vagas – Psicologia -  120 vagas - Serviço 
Social – 80 vagas, Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio – 80 vagas, Curso Superior de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 80 vagas, Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão de Recursos Humanos – 80 vagas, Curso Superior de Tecnologia em Logística – 100 vagas, 
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia. Após esse processo as Vagas Remanescentes 
serão ofertadas na forma de Processo Seletivo Agendado.
A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia, mantida pela FUPAC, pertence ao Sistema 
Federal de Educação, com base no Edital do MEC n.1, de 22 de janeiro de 2009, estando seus dados 
inseridos no sistema e-MEC, nos termos da Portaria Normativa n.40/2007.
           Observação: A íntegra deste Edital encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria da 
Faculdade e no site www.unipacuberlandia.com.br. As disposições contidas no presente Edital 
prevalecem face àquele acima referido, mantendo-se inalterável o conteúdo.

Uberlândia, 04 de novembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 830/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição Papel toalha, fardo contendo
pacotes de 200 ou 250 fls., totalizando 1.000 fls por fardo, papel interfolhado, com 02 dobras,
gofrado, branco macio, absorvente, isento de impurezas (não reciclado), 100% celulose
virgem, medindo aproximadamente 20 x 21 cm, pacotes acondicionados em plástico de
proteção devidamente lacrado, em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 06/12/
2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 19 de novembro
de 2019.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.Secretária Municipal de Administração

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 583/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
Objeto: Aquisição de dois grupos de geradores à diesel em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e para
conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que devido ao questionamento
apresentado pela empresa Multidiesel Geradores e a suspensão sine die do processo, a
data da sessão pública na Internet para recebimento das Propostas que estará aberta até
às 09:00 horas do dia 09/12/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 20 de novembro de 2019.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.PREGOEIRO

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 20 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, EDEVALDO BALTA CRUZ, CPF/CNPJ nº 04955885632, 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 ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 27.073,08, em 19/11/2019, 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 
101620000630-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 70878, 
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 ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 20 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, SUELEM DO SOCORRO GONCALVES CARDOSO, CPF/CNPJ 
nº 06730572671, 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 ECONOMICA FEDERAL 
- CEF, 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$ 6.761,40, em 
19/11/2019, 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 855551532613-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 99252, 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 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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.
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