
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÃO Nº 001/2021 

O Município de Sacramento torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de LEILÃO, do tipo MAIOR PREÇO OFERTADO POR 
ITEM, que tem por objeto a Alienação de Bens Móveis de propriedade 
do Município de Sacramento, relacionados no Decreto nº. 392 de 16 
de setembro de 2021. O Leilão realizar-se-á às 09:00 horas do dia 13 
de dezembro do ano de 2021, no Departamento de Licitações desta 
Prefeitura, situado na Praça Monsenhor Saul Amaral, nº. 512, Centro – 
Sala 12. 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, 24 de novembro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo – Prefeito. 

 
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 

Conselho administrativo 
Rodrigo Borges Cunha     CPF:046.079.336-51
Charles Pimentel Martins    CPF: 325.136.558-42
Lincoln Pimentel Martins    CPF: 313.242.508-79
Carlos Henrique Endo     CPF:044.447.206-11
Juliana Moliner    CPF: 396.478.878-33

Diretoria Estatutária 
Rodrigo Borges Cunha    CPF: 046.079.336-51
Fernando Augusto Machado Guimarães Monteiro  CPF: 046.209.166-09
Luiz Renato Lacerda Ferrarese   CPF: 013.267.636.28
Tiago Lúcio Vasconcelos Agostinho   CPF: 047.820.726-35

DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de 
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no(a) Banco Capital 
S.A,CNPJ: 15.173.776/0001-80
ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documenta-
ção comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio 
do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da 
divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro DEORF
Gerência Técnica em Salvador - GTSAL
Processo n° 172212

Salvador, Bahia, 25 de novembro de 2021. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 068 /2021

TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM""
Autorizada pelo Diretor Geral, através do Núcleo De Compras E Licitações - fará realizar
licitação supramencionada - objeto: futura ou eventual contratação de empresa enquadrada na
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, contendo itens para ampla concorrência,
para a aquisição de materiais telas de alambrados e arame em atendimento a FUTEL. A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 HORAS do dia
09  DE DEZEMBRO DE 2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia,
23 de Novembro de 2021.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 23 de Novembro de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, LAND ROUVER DA SILVA, CPF/CNPJ nº 01032406674, 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) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 16.005,86, em 22/11/2021, 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 0010080239 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 229076, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo 
deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado diretamen-
te 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 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 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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COVID-19

Máscara em ambiente aberto será flexibilizada dia 11 de dezembro em SP
 � AGÊNCIA BRASIL

O governo paulista anun-
ciou nesta quarta-feira (24) a 
flexibilização do uso de más-
cara em áreas abertas no 
estado a partir de 11 de de-
zembro. A medida foi orien-
tada pelo Comitê Científico 
do estado a partir de dados 
do avanço da vacinação e 
do cenário epidemiológico. 
Em lugares fechados e no 
transporte público, o uso de 
máscara seguirá obrigatório.

Um novo decreto com as 
mudanças será editado e 
publicado no Diário Oficial 
de SP nas próximas sema-
nas, informou o governador 
João Doria. 

O Estado de São Paulo 
tem 74,5% da população 
com esquema vacinal com-
pleto.

“São mais de 34,4 mi-
lhões de pessoas ac ima 
de 12 anos completamente 

imunizadas, ou seja, com 
duas doses do imunizante 
do Butantan/CoronaVac, da 
Fiocruz/AstraZeneca/Oxford 
e Pfizer/BioNTech, além da 
dose única da Janssen”, in-
formou o governo, em nota.

A decisão foi amparada, 
também, em análise do im-
pacto da liberação de 100% 
da capacidade de público em 
eventos culturais, esportivos 
e de lazer. A lotação máxima 
está permitida desde 1º de 
novembro. De acordo com a 
secretaria de Saúde, as aná-
lises não indicaram aumento 
no cenário epidemiológico 
nos últimos 20 dias.

O secretário de Saúde, 
Jean Gorinchteyn, destacou 
a necessidade de que, quem 
ainda não tomou a segunda 
dose da vacina, retorne aos 
postos para se imunizar.

Um novo decreto com as mudanças 
será publicado no Diário Oficial de 
SP nas próximas semanas

ROVENA ROSA
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