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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 01/2022 DA
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLÂNDIA E REGIÃO - COOPERAF 
– COM SEDE NA RODOVIA BR 050, KM 76, CEASA MG, SALA 03, BAIRRO SEGISMUNDO 
PEREIRA, UBERLÂNDIA/MG, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.355.554/0001-16 E NIRE Nº 

3140005323-9

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLÃNDIA E 
REGIÃO, Osmar Fernandes Peixoto, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17 do Estatuto 
Social, CONVOCA todos os cooperados com direito a voto, que nesta data somam 193, para a 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizadas no dia 02 de junho de 2022, na sua 
sede, com endereço na BR 050, KM 76, CEASA, sala 03, bairro Segismundo Pereira, Uberlândia, 
MG, às 09 horas em primeira convocação, com o quórum do artigo 21 do Estatuto Social, qual seja, 
com a presença mínima de 2/3 dos cooperados, na falta de quorum, em segunda convocação às 10 
horas, com a presença mínima de metade mais um dos cooperados, e ainda assim, na falta de 
quorum, em terceira convocação, às 11 horas, com a presença mínima de 10 cooperados, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Em obediência ao artigo 31, III, do seu Estatuto, autorizar o Conselho de Administração/Diretoria 
da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Uberlândia e Região - COOPERAF, a adquirir um bem 
imóvel, especificamente um terreno situado nesta cidade de Uberlândia, MG, no bairro Loteamento 
Convencional Vida Nova, designado por lote 07 da quadra 10, com 500 metros quadros, conforme a 
designação e confrontações que constam da sua matricula de n. 153.000, do Cartório do Primeiro 
Ofício do RGI local, cujas condições e contrato que serão apresentados na reunião.

Uberlândia, MG, 16 de maio de 2022.
Cooperativa dos Agricultores Familiares de Uberlândia e Região

Presidente – Osmar Fernandes Peixoto.

 LEILÃO EXTRAJUDICIAL
LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

 RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, Mat. sobre o n° 613 jucemg, devi-
damente autorizado por Sociedade imobiliária Lago Azul SPA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado sediada nesta cidade de Uberlândia, MG, na Rua: Augusto Cesar, 620 sala 02 fundinho 
CNPJ, 23.542.920/0001-37, NIRE 3121051389-1, que será realizado LEILÃO EXTRAJUDI-
CIAL NA MODALIDADE  ELETRÔNICA, através do site www.leiloesuberlandia.com.br onde os 
interessados deverão se habilitar com antecedência para efetuar LANCES ONLINE, LEILÃO 
na forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1.997, endereço: LEILOEI-
RO PÚBLICO OFICIAL,  Avenida Suíça n° 30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG, 
pelos lanços mínimos abaixo, o seguinte imóvel localizado nesta cidade, no LOTEAMENTO 
CONVENCIONAL- Área 3ª2- RESIDENCIAL LAGO AZUL, com medidas e confrontações da 
respectiva matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber: 

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA 1º LEILÃO
LANÇO MÍNIMO

2º LEILÃO
LANÇO MÍNIMO

  35 09 250,00 m2      200.958    R$ 153.035,97  R$ 128.828,69 

1ª PRAÇA:  DIA: 19 MAIO DE 2.022.
HORÁRIO:   10:30 HORAS com término as 11h30min

SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ REALIZADA 
2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO, DESDE QUE NÃO 
INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL 
NA DATA DA PRAÇA.

2ª PRAÇA:  DIA: 20 MAIO DE 2.022.
HORÁRIO:   10:30 HORAS com término as 11h30min
O pagamento deverá ser feito à vista, acrescido de 5% (cinco por cento) a título de comissão 
ao leiloeiro, estando com o mesmo a documentação do imóvel para conhecimento de interes-
sados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como as despe-
sas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 12 de maio de 2.022.

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES
Leiloeiro Público Oficial

Mat. Jucemg nº 613

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 5009443-80.2020.8.13.0702 requerida por Polico Comercial de Alimentos 
Ltda em face de Distribuidora de Produtos Institucionais Ltda – CNPJ/MF 03.244.455/0001-40. Narra a 
Exequente, na inicial, que é credora da Executada da quantia de R$ 3.262,00, representada por 
Duplicatas mercantis juntadas nos autos e como o (a/s) executado(a/s) não foi(ram) encontrado(a/s) para 
citação, é o presente edital expedido com a finalidade de CITAR e chamar Distribuidora de Produtos 
Institucionais Ltda para os termos e atos da supracitada ação e para efetuar o pagamento da quantia de 
R$ 5.251,07, atualizado até 17/06/2021, 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, 02 de 
fevereiro de 2022. Eu, (a)(Maria Conceição Souza Cunha), Oficial de Apoio Judicial, o digitei. (a.digital-
mente) Dr. CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito Titular

                  AVISO DE  ALTERAÇÃO DE EDITAL
                 CHAMADA PÚBLICA Nº 193/2022

Através  do Secretário Municipal de Saúde, torna público que houve alteração do EDITAL DE
CHAMADA PÚBLICA Nº 193/2022, a fim de modificar as condições para credenciamento,
especificamente em relação à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - item 10.5.1 e 10.5.2,  e que a
alteração encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.uberlândia.mg.gov.br, ficando
mantidas as demais disposições e a entrega dos envelopes com documentação inerente à
habilitação até o dia 30 de dezembro de 2022.Uberlândia, 13 de maio de 2022.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 231/2022

A Diretora de Compras, no uso de suas atribuições legais, comunica as seguintes alterações
no edital de Concorrência Pública acima referenciado:Inclusão do arquivo digital: "Projeto
Estrutural parte 08", contendo as pranchas nº 24/32 do Projeto Estrutural parte 05" e da
prancha nº 29/32, do mesmo projeto, referente à pasta "Projeto Estrutural parte 06".Informamos
ainda que a data de abertura da licitação será mantida, pois o prazo de 30 (trinta) dias entre
a modificação e o dia da sessão permanece respeitado, nos termos do art. 21, §2º, inciso II,
alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/1993.Dê-se ciência a todas as interessadas no presente
certame.Uberlândia-MG, 16 de maio de 2022.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras
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