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PROCESSO Nº: 5016933-61.2017.8.13.0702
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CELIO SERATO
RÉU: AMANDA MABIA DE JESUS FREITAS e outros (4)
COMARCA DE UBERLÂNDIA - MG – SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL COM PRAZO DE 
VINTE (20) DIAS. O Dr. CARLOS JOSÉ CORDEIRO, MM. Juiz de Direito na Secretaria da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Uberlândia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
de Citação virem e dele conhecimento tiverem que perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlân-
dia, corre uma ação de PROCEDIMENTO COMUM, registrada sob o nº 5016933-61.2017.8.13.0702 
, requerida por CELIO SERATO. A Requerente firmou contrato de locação devidamente formalizado 
em 27/03/2016, os requeridos assumiram a responsabilidade solidária pelo pagamento de todos os 
débitos da locação relativa ao imóvel situado nesta cidade na Rua Mateus Lucas Martins, 09, Bairro 
Santa Mônica. As chaves do imóvel locado foram restituídas em 14/03/2017, sem que houvesse o 
pagamento dos débitos locatícios. E como o requerido não foi encontrado para receber a citação, 
determinou o Mm. Juiz que se expedisse o presente edital através do qual CITA e chama o requerido, 
CLELITON DE OLIVEIRA VERISSIMO, para, querendo, em 15 dias contestar a presente, sob pena 
de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC), observando, 
para tanto, a lição apresentada pelo artigo 231, do CPC. Observe-se que os prazos fluem após o 
prazo do edital. Para conhecimento de todos, especialmente do(as) interessado(as), expediu-se o 
presente edital que será publicado uma vez no “Diário do Judiciário”MG, devendo o referido edital ser
publicado pela parte autora em jornal local, a teor do art. 257, parágrafo único, do CPC.

Uberlândia, 14 de maio de 2020. Eu, (Michele Boaventura Oliveira), Oficial de Apoio Judicial, o
digitei, subscrevo.(a) CARLOS JOSE CORDEIRO Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE UBERLâNDIA

2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Avenida Rondon Pacheco, 6130, - lado par, Tibery, UBERLâNDIA - MG - CEP: 38405-142

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DA REGIÃO METROPO-
LITANA DE CURITIBA - FORO CENTRAL DE CURITIBA 22ª VARA CÍVEL DE CURITI-
BA - PROJUDI Rua Mateus Leme, 1142 - 11º andar - Centro Cívico - Curitiba/PR - CEP: 
80.530-010 - Fone: 3352-6636 - E-mail: cahu@tjpr.jus.br. JUIZO DE DIREITO DA 
VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CIVEL FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA/PR. EDITAL DE CITAÇÃO  DE MATTOS MARTINS 
CONSTRUTORA LTDA. ME (CPF/CNPJ: 11.741.285/0001-38) LEONARDO MATTOS 
MARTINS - 056.878.941-52 representada pelos sócios e  DANNER SILVA MARTINS - 
030.937.732-37 , com prazo de 40 dias.  FAZ SABER  a todos  que o presente edital  
virem ou dele conhecimento  tiverem, expedidos nos autos de  Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária registrados sob nº 0033326-39.2014.8.16.0001 BANCO VOLVO 
(BRASIL) S.A (CPF/CNPJ: proposta pelo 58.017.179/0001-70) contra  MATTOS 
MARTINS CONSTRUTORA LTDA. ME (CPF/CNPJ: 11.741.285/0001-38)     em local 
incerto, ficam citados dos termos  da e, estando os requeridos refere-se à apreensão 
do bem: a) CAMINHÃO RÍGIDO, MARCA VOLVOação :A presente ação  DO BRASIL 
VEÍCULOS LTDA., MOD. VM 270 6X2 EURO 5, ANO MOD 2013, CHASSI/SÉRIE N° 
93KP0 R1C9DE144635, COR PRATA- PLACA - OWQ-4493, alienado fiduciariamente 
em razão do contrato de nº 319014/001, cuja dívida quando do ajuizamento em 
12/09/2014 era de R$ 163.056,31 (cento e sessenta e três mil, cinquenta e seis reais e 
trinta e um centavos). Após a apreensão efetiva do bem alienado fiduciariamente não 
foi possível realizar a citação do réu em que pesem inúmeras tentativas. Outrossim, fica 
a requerida citada dos termos da ação e, qeu o bem objeto dos presentes autos foi 
apreendido e,  para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da 
dívida, e/ou, CONTESTAR a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, por intermédio de 
advogado, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria alegada pelo autor e, bem 
como, fica avertida   que será nomeado curador especial em caso de revelia.  DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, 
21/5/2020  . Eu,          Marlene Romeiro Coleta, empregada juramentada, que o digitei 
e subscrevi. -assinado digitalmente. Paulo B Tourinho. Juiz  de Direito

UNIMED UBERLÂNDIA - COOPERATIVA REGIONAL DE
TRABALHO MÉDICO LIMITADA

CNPJ 17.790.718/0001-21  - REGISTRO ANS Nº 384.577

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da UNIMED UBERLÂNDIA-CO-
OPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO LTDA, atendendo a 
deliberação do Conselho de Administração, no uso das atribuições conferidas 
pelo Estatuto Social (artigo 85, inciso II), tendo em vista a não realização da 
assembleia geral ordinária que aconteceria em 30 de março de 2.020, adiada 
em razão das restrições decorrentes da pandemia do Coronavírus, reconvo-
ca os senhores(as) sócios(as) cooperados(as) com direito a voto, os quais 
nesta data somam novecentos e vinte e sete (927), para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 20 de junho de 
2.020 (sábado), no auditório da sede da Unimed Uberlândia, situado na 
Avenida João Pinheiro, nº 639, Centro, na cidade de Uberlândia, em primei-
ra convocação às 08:00 horas, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
dos sócios com direito a voto, em segunda convocação às 09:00 horas, com a 
presença de metade dos sócios mais um; e, em terceira e última convocação, 
às 10:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) sócios, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
2. Prestação de contas do conselho de administração relativa ao exercí-
cio social encerrado em 31 de dezembro de 2.019, acompanhada dos 
pareceres do Conselho Fiscal e auditoria independente; 
3. Deliberação sobre as sobras ou perdas do exercício de 2.019;
4. Apresentação e votação da proposta orçamentária para o ano de 
2.020, bem como do plano de trabalho;
5. Fixação de honorários e cédulas de presença dos membros dos 
Conselhos de Administração e Fiscal.

E, na forma da lei e do estatuto social, determina que se publique o presente 
edital de convocação para que ninguém alegue ignorância, cientificando a 
todos que a assembleia funcionará cumprindo todas as exigências 
sanitárias previstas no Decreto Municipal nº 18.553, alterado pelo Decre-
to Municipal 18.592.

Uberlândia-MG, 09 de junho de 2.020.

Sávio de Moraes
Presidente do Conselho de Administração

Observação: 1) A eleição dos membros do Conselho Fiscal ocorrerá na sede 
da Unimed Uberlândia com entrada pela Rua Machado de Assis, nº 245, 
Centro, mediante votação nominal e secreta no período compreendido entre 
10 e 16 horas.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 061/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global - Estimado”, dia 25
de junho de 2020 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon
Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação exclusiva de
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para planejamento,
organização e realização de cursos profissionalizantes, a serem oferecidos à comunidade
do entorno da obra da  Estação de Tratamento de Água Capim Branco, através do Projeto
de trabalho Social – PTS/ e Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST, inseridos
no Programa Saneamento para todos, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o edital
à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria
de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 08 de junho de 2020. Adicionaldo
dos Reis Cardoso-Diretor Geral do DMAE

AVISO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO  LICITATÓRIO  Nº 061/2020 - PREGÃO  PRESENCIAL

"MENOR  PREÇO  GLOBAL - ESTIMADO"

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 060/2020, na
modalidade “Pregão Eletrônico” do tipo “Menor Preço Item” – Disputa Aberta, via site da
Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos
de Habilitação até às 09:00 horas do dia 25 de junho de 2020, horário de Brasília - DF, tendo a
Sessão Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até às 10:10 horas do dia 25 de
junho de 2020. O processo licitatório visa a contratação de empresa para aquisição de tampão
em ferro fundido ductil, classe 400, diâmetro 600 mm, com e sem furos, articulado e não
articulado, para uso em manutenções de poços de visitas (PV) e em redes de esgoto, em
atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao credenciamento no
site até as 08:00 horas do dia 24 de junho de 2020. Os interessados poderão obter informações
através do telefone (34) 3233-0872. Uberlândia- MG, 08 de junho de 2020.Adicionaldo dos
Reis Cardoso-Diretor Geral do DMAE

AVISO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO  LICITATÓRIO  Nº 060/2020 - PREGÃO  ELETRÔNICO

"MENOR  PREÇO ITEM"

TERÇA-FEIRA
09 DE JUNHO DE 2020
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