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Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
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Uberlândia, 05 de Fevereiro de 2020
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, GEORGIANE GONTIJO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
06683366683, FÁBIO FAGUNDES PRECIOSO, CPF/CNPJ nº 04738767607, 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$ 6.665,85, em 04/02/2020, 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 07474723001038-3 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 146940, 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 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 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.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIÃO LTDA – SICOOB 
CREDIPATOS – Rua Major Gote, nº 1699, Centro – Patos de Minas/MG – CNPJ 

25.387.671/0001-88, NIRE 3140000315-1 – EDITAL DE 1ª(PRIMEIRA), 2ª 
(SEGUNDA) E 3ª (TERCEIRA) CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito do Alto 
Paranaíba e Região Ltda. - SICOOB CREDIPATOS, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, (artigo 38), convoca os associados, que nesta data são em 
número de 12.983 (doze mil, novecentos e oitenta e três), em condições de votar, para 
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar em 26 (vinte e seis) 
de março de 2020, no PAIOLÃO- Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas 
(Parque de Exposições), localizado na Rua Major Gote nº 1.158, Bairro Alto Caiçaras, 
Patos de Minas/MG, às 08 (oito) horas, em primeira convocação com a presença de, 
no mínimo, 2/3 (dois terços) do número de associados; às 09 (nove) horas, em segunda 
convocação com a presença de, no mínimo metade mais um do número de associados; 
ou em terceira e última convocação às 10 (dez) horas, com a presença de, no mínimo, 
10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Prestação de contas dos órgãos de 
administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) 
relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do 
exercício social encerrado em 31/12/2019; c) Relatório da Auditoria Externa CNAC – 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AUDITORIA COOPERATIVA; d) demonstrativo das 
sobras apuradas no exercício social encerrado em 31/12/2019. 2) Destinação das 
sobras líquidas apuradas, relativas ao exercício social de 2019, deduzidas as parcelas 
para os fundos obrigatórios; 3) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na 
distribuição das sobras, com base nas operações de cada associado, realizadas ou 
mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das cotas partes integralizadas; 4) 
Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal 
5) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 6) Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal; 7) Outros assuntos de interesse social. Observações: 1) A presente 
Assembleia Geral Ordinária será realizada em local diverso da sede social, por 
absoluta falta de espaço físico nesta Cooperativa; 2)  A eleição realizar-se-á no 
PAIOLÃO – Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas-MG ( Parque de 
Exposições), localizado na Rua Major Gote, nº 1.158, Bairro Alto Caiçaras, Patos de 
Minas-MG, no dia 26 de março de 2020 (quinta-feira), com início às 11:00 (onze) horas. 
A eleição terá duração máxima de 08 (oito) horas ininterruptas, no único dia marcado 
para eleição, podendo ser encerrada num prazo menor, desde que todos os associados 
com direito a voto presentes na fila para assinatura da lista de votação e na fila para 
votação, tenham votado, aguardando-se o prazo de 15 (quinze) minutos. a) O prazo 
para registro de chapas será de 05(cinco) dias úteis contados da publicação do Edital, 
ou seja, do dia 10/02/2020 ao dia 14/02/2020; b) O registro de chapa será feito no 
Sicoob Credipatos, localizado na Rua Major Gote, 1699, Centro, Patos de Minas-MG, 
junto ao Vice-Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credipatos ou junto 
à pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. 
c) Em caso de empate entre as chapas concorrentes à eleição, será declarada 
vencedora a chapa cuja soma do tempo de associação dos seus membros ao Sicoob 
Credipatos seja maior. Patos de Minas, 03 de Fevereiro de 2020. Edmilson Garcia de 
Magalhães - Presidente do Conselho de Administração – Sicoob Credipatos 

ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/ME: 05.510.654/0001-89 - NIRE: 313.001.098-95

Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada às 09 (nove) horas do dia 17 de fevereiro de 2020, 
em sua sede social, localizada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 
600, Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. 
Ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, realizada em 02 de dezembro de 
2019, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº. 7658554, que deliberou especialmente pela aprovação 
da operação de cisão da ALGAR TELECOM S/A, CNPJ sob o nº. 71.208.516.0001-74, com incorporação da parcela 
cindida pela Sociedade, sem abertura do capital social, bem como todas as demais deliberações aprovadas naquela 
assembleia; 2. Ratificar a composição acionária da Sociedade, visto ter decorrido o prazo de 30 (trinta) dias concedido aos 
acionistas para manifestação do interesse de permanecer na Sociedade, podendo em razão de referida ratificação realizar os 
ajustes necessários no capital social e na composição de ações da Sociedade; e Instruções Adicionais:  1. Os documentos 
e propostas relacionados às matérias da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede 
da Sociedade. 2. Os acionistas poderão ser representados na assembleia, mediante a apresentação do mandato de repre-
sentação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76.  Uberlândia - MG, 07 de fevereiro de 2020. 

Tatiane de Souza Lemes Panato - Diretora Presidente

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA  PARTICULAR
Á JRT AUTO-CENTER, pessoa jurídica do direito privado, torna público, que levará á LEILÃO 
PÚBLICO ON-LINE, Através do site www.rafaelleiloeiro.com.br com início dia 27/01/2.020 e 
encerramento NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2.020 ÁS 13:00HRS, (UM) 01 TORNO 
COPIADOR DE RODAS MONTECH TRR MAGNUM ARO 24 DIAMANTADOR, NOVO, SEM 
GARANTIA, CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. (34)-99116-3933.  
Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial – JUCEMG Nº 941

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL POR INSCRIÇÃO"PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio
da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Contratação de
empresa especializada para realização de processos seletivos para contratação temporária
pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 21/
02/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 06 de fevereiro
de 2020.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 045/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"LICITAÇÃO COM ITENS
EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS
E PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de Materiais Médicos (sonda uretral nº 8, seringa
10ml, tala, sonda endotraqueal com balão e outros). A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 05/03/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 06 de fevereiro de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 039/2020
TIPO "MAIOR DESCONTO"

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia
para obras de reforma de duas pontes e uma trincheira correlacionadas, localizadas na Avenida
Getúlio Vargas, em Uberlândia/MG, com fornecimento de mão de obra e materiais. Os documentos
que integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura
Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico <https://goo.gl/ho2JED> e no Comprasnet
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 06/03_/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 06 de fevereiro de 2020.NORBERTO
CARLOS NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

LIGA NACIONAL

PRAIA FECHA ELENCO 
PARA O TIME DE FUTSAL

 | DOS 20 ATLETAS CONTRATADOS, 
14 SÃO NASCIDOS E FORMADOS 
EM UBERLÂNDIA E SEIS VIERAM DE 
OUTRAS REGIÕES

 � SÍLVIO AZEVEDO

De volta à Liga Futsal 
depois de oito anos, o 
Praia Clube começou 

a anunciar os atletas que vão 
compor o elenco que disputa-
rá a principal competição da 
modalidade no país, sob o co-
mando do experiente técnico 
Marcelo Duarte, o ‘Morcego’. 
Dos 20 atletas contratados, 
14 são nascidos e formados 
em Uberlândia e seis vieram 
de outras regiões do país. A 
divulgação foi feita aos poucos 
pelo clube e os últimos nomes 
foram apresentados ontem.

Os jogadores foram apre-
sentados ao clube na segun-
da-feira (3) e ficarão até sába-
do (8) passando por exames 

médicos para confirmar as 
condições físicas para a com-
petição. Os treinos de prepara-
ção física e com bola somente 
a partir de segunda (10).

Foram confirmadas as 
contratações dos goleiros 
Flaviano, Gustavinho, Luiz 
Pego, os alas, Kiel, Pedrinho, 
Jhonny Kevin, Zazá, Hugo 
Henrique, Flávio Jr, Pábrio, os 
alas/fixos Edinho, Claudinho, 
Flavinho e Murilo, alas/pivôs 
Flávio Pere e Diogo, os fixos 
Neto e Rafa e os pivôs Mac-
dovall e Hugo Williams.

Empolgado com o retorno 
à Liga, que o clube disputou 
entre 2008 e 2011, o técnico 
Morcego tentou equilibrar a 
média de idade dos atletas 
mesclando jogadores expe-

rientes com mais jovens, mas 
que já rodaram por outros 
times da competição.

“Estou com muito entu-
siasmo por ser uma equipe 
experiente e ao mesmo tempo 
jovem. Mesclei metade do 
time com jogadores que já 
disputaram a Liga anterior-
mente com os atletas mais 
jovens. Os de fora são joga-
dores de 25, 26 anos, mas 
estou muito satisfeito com a 
equipe”.

Mesmo com o alto nível 
da competição, que reúne os 
melhores clubes de futsal do 
país, Morcego acredita que o 
time tem potencial para che-
gar entre os melhores. “Pes-
soal me pergunta se vamos 
ficar entre os 16 melhores. Eu 

afirmo que vamos chegar nas 
cabeças. Meu pensamento é 
para a gente chegar. Quando 
saímos foi com muito respei-
to. Então espero que a gente 
continue tendo esse respeito. 
Estou com muita fé de que vai 
dar muito certo”.

Entre os contratados está 
o campeão mundial com a 
Seleção Brasileira e melhor 
jogador do Mundo em 2012, 
Dovenir Neto. Cria da base 
do Praia Clube na segunda 
metade dos anos de 1990, o 
atleta volta da aposentadoria 
para jogar pela primeira vez 
com a camisa aurinegra pro-
fissionalmente.

“O Neto, em 1997, foi 
campeão comigo no sub-20 
dentro do Praia. Foi onde 

o Miltinho, do Atlético-MG, 
gostou dele e o levou embora. 
Dalí não voltou mais. É um 
cara que vai ajudar a gente 
demais. É sereno, disciplina-
díssimo, acima da média. Vai 
servir de exemplo para todo 
mundo, inclusive para a co-
missão técnica. Mesmo com 
a experiência que temos, ele 
vai agregar e vamos aprender 
muito com ele também”, disse 
Morcego.

Além da qualidade téc-
nica, Morcego acredita que 
Neto atrairá mais a atenção 
de quem gosta do futsal. “Ele 

vai conseguir trazer torcedo-
res, patrocinadores, pois é 
um atleta que foi campeão 
mundial, melhor jogador do 
mundo. Então o respeito por 
ele é muito grande. Dentro 
de quadra será a primeira 
vez que vou treiná-lo depois 
que saiu daqui e voltou como 
melhor do mundo”.

As definições sobre o início 
e quantidade de clubes que 
disputarão a Liga Futsal 2020 
serão conhecidas em uma 
reunião técnica que aconte-
cerá no próximo dia 18, em 
São Paulo.

RELAÇÃO DE ATLETAS DO PRAIA CLUBE PARA A 
DISPUTA DA LIGA FUTSAL 2020

Goleiros: Flaviano, Gustavinho, Luiz Pego
Alas: Kiel, Pedrinho, Jhonny Kevin, Zazá, Hugo Henrique, 
Flávio Jr, Pábrio
Ala/Fixo: Edinho, Claudinho, Flavinho, Murilo
Ala/Pivô: Flávio Pere, Diogo, 
Fixo: Neto, Rafa
Pivô: Macdovall, Hugo Williams

FOTOS PRAIA/DIVULGAÇÃO

Técnico Marcelo Duarte, o “Morcego”


