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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
25/2020. Será realizado no  dia  27 de Agosto de 2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório de 
n° 123/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 25/2020, do Tipo Menor Preço 
Por Item, cujo objeto é a aquisição de materiais esportivos para atender a Secretaria 
Municipal de Esportes para propiciar uma melhor qualidade de vida e socialização 
dos atletas do município, com recursos de Emenda Parlamentar Estadual, convênio 
n° 1671001524/2019. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 10 de 
Agosto de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

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

Uberlândia, 12 de Agosto 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, PAULLA CRISTINA PARANHOS, CPF/CNPJ nº 02134750146, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, 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$ 6.595,52, em 11/08/2020, 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 
074436230003080 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
159885, 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

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

Uberlândia, 11 de Agosto 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, PAULO DE TASSI FORTUNATO, CPF/CNPJ nº 95231102687, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO INTER 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$ 13.611,84, em 10/08/2020, 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 
201519010 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 177259-R, 
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 INTER 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

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– HOSPITAL UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 006/2020, a ser realizado para a contratação de empresa para prestação 
de serviços de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas nas unidades  de 
atendimento integrado (UAIs) e sede administrativa de Uberlândia/MG. Para informações 
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– HOSPITAL UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 012/2020, a ser realizado para a contratação de empresa para prestação de 
serviços de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas nas UBS da Família, 
CAPS Infantil, SIATE e Oficina de Manutenção de Uberlândia/MG. Para informações e 
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado. 

Cooperativa dos Cafeicultores do
Cerrado de Monte Carmelo Ltda.

Rodovia MG-190, Km 3,9, S/N
Zona Rural. CEP:38500-000

Monte Carmelo - MG
 COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO MONTE CARMELO LTDA – 
MONTECCER – RODOVIA MG 190, KM, 3,9, ZONA RURAL – MONTE CARMELO – MG. CNPJ/MF 
00.650.386/0001-87 – NIRE: 314.0000985-0

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO 
CERRADO DE MONTE CARMELO LTDA; monteCCer – no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo artigo 38, letra K do Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são 
de número 121 (cento e vinte e um) em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 25 de agosto de 2020, na Av. Dona Clara, 715, 
Centro, Monte Carmelo, MG, no Salão de Eventos Pelicano, - às 17:00 horas em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 18:00 horas em 
segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última 
convocação às 19:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: Ordem do dia: 1. 
Alteração no Capítulo II do Objetivo Social e Artigo 2º, acrescentar a letra N com o seguinte objetivo: 
Realizar o Cultivo de café, em propriedades próprias ou arrendadas.
OBS.:
1) A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se à em local diverso da sede 
social, por não possuir espaço físico em sua sede.
2) Em razão da pandemia e como medida de segurança nos termos do Decreto Municipal número 
2.307, de 07 de agosto de 2020, informamos que:
a) Será exigido o uso de máscara;
b) O prazo máximo de duração da assembleia será de uma hora;
c) Será adotado distanciamento entre as cadeiras com espaçamento de 2 metros entre os 
participantes;
d) A entrada será permitida, somente aos cooperados em condições de votar.

Monte Carmelo, 11 de agosto de 2020.

Francisco Sérgio de Assis

Presidente do Conselho de Administração.

SEXTA-FEIRA
14 DE AGOSTO DE 2020

Manifestação de policiais 
civis paralisa atendimento
 | CATEGORIA REALIZOU ATO DE REPÚDIO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL

 � BRUNA MERLIN

Os atendimentos na 
Delegacia de Trânsito 
e Acidente (Detran) em 

Uberlândia foram paralisados, 
na manhã de quinta-feira (13), 
em razão de uma nova man-
ifestação dos policiais civis 
contra a Reforma da Prev-

idência Estadual. Diversos 
servidores da categoria se 
reuniram em frente ao prédio 
e realizaram ato de repúdio 
contra as propostas do gover-
nador Romeu Zema.

Segundo a delegada Ga-
briela Damasceno, a mani-
festação teve como objetivo, 
mais uma vez, mostrar o de-

DETRAN

scontentamento dos policiais 
em relação às mudanças es-
tabelecidas nos projetos de 
leis que afetam os salários, o 
tempo mínimo de aposenta-
doria e o aumento da alíquota 
de contribuição de todos os 
servidores estaduais efetivos, 
ativos e inativos. “O Governo 
está vendendo essa reforma 
como se fosse um corte de 
regalias, mas eles estão quer-
endo tirar os nossos direitos”, 
ressaltou.

Damasceno explicou que 
os policiais civis de Minas 
Gerais recebem o pior salário 
de todo o país. Além disso, a 
delegada lembrou que a classe 
não recebe por horas extras de 
trabalho, adicional noturno e 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).

“Nós não temos hora para 
começar e nem terminar nosso 

serviço, e não recebemos por 
isso. Estamos lutando pelas 
condições mínimas de tra-
balho. Atualmente, estamos 
recebendo nossos salários at-
rasados ou parcelados em até 
três vezes. Há 11 anos que não 
tenho correção de salário sob 
a inflação. Então tudo isso que 
o governador quer implantar é 
um absurdo”, complementou.

Durante a manifestação, os 
policiais utilizaram cartazes e 
faixas com frases contra as 
propostas da reforma prev-
idenciária. Além do Detran, 
outras delegacias da cidade 
tiveram uma diminuição de 
atendimentos devido à paral-
isação. A expectativa é de que 
as atividades voltem ao normal 
no período da tarde.

“Não queremos prejudicar 
a população, mas precisamos 
ser ouvidos para continuarmos 
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