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ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.006.181/0001-42 - NIRE Nº 31300102971

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRADINÁRIA
Ao 1/7/2020, às 10 horas, na sede, Uberlândia/MG, dispensada 
convocação e com 100% do capital social. Mesa: Presidente: 
Clésio Gomes da Silva; Secretário: Rodrigo do Nascimento Totoli. 
Deliberações unânimes aprovadas: 1. Aprovada eleição de Felipe 
Ferreira Falleiros - Diretor. 2. Reeleição da Diretoria (mandato de 2 
anos contados da presente data): Clésio Gomes da Silva - Diretor 
Geral; André Luís Escuiçato Bonifácio, Danilo Dalia Jorge e 
Felipe Ferreira Falleiros - Diretores. Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais nº 7980924 em 26/8/2020. Marinely de Paula 
Bomfi m - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO

O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, KÊNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ nº 
029.587.976-94, 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) SICOOB ARACOOP – 
Cooperativa de Crédito do Triangulo Mineiro e São Francisco LTDA, ou ao endereço do Cartório 
Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000, 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$ 7.779,68, em 11/05/2020, 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 
41435-44 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 25.306, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Coromandel . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Coromandel. 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 SICOOB ARACOOP – Cooperativa de Crédito do Triangulo Mineiro e São Francisco 
LTDA, 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.

Coromandel, 26 de Agosto de 2020
Ari Álvares Pires Neto

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO

O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, SILENE CÂNDIDA DE OLIVEIRA GONÇALVES 
CPF/CNPJ nº 446.249.056-87, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessí-
vel(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) SICOOB 
ARACOOP – Cooperativa de Crédito do Triangulo Mineiro e São Francisco LTDA, ou ao endereço 
do Cartório Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000, 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$ 7.779,68, em 
11/05/2020, 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 41435-44 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 25.306, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Coromandel . Na hipótese de o 
pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório 
Coromandel. 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 SICOOB ARACOOP – Cooperativa de Crédito do Triangulo 
Mineiro e São Francisco LTDA, 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.

Coromandel, 26 de Agosto de 2020
Ari Álvares Pires Neto

Oficial de Registro

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 10 de setembro de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 22 de setembro de 2020, às 14h30min *. *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a  
todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos 
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, 
nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 25/05/2014, cujo Fiduciante é ISABEL MEDEIROS MENDES, CPF/MF  
nº 039.991.916-35, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 182.049,30 (Cento e Oitenta e Dois Mil 
Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Casa nº86, com área privativa 
principal de 46,7200m², área privativa total de 100,8000m², área real total de 143,8573m², área de terreno exclusivo 100,8000m², área de terreno 
total  - 201,3974m², do Condomínio Terra Nova Uberlândia I, localizado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, no Loteamento Condomínio Terra Nova 
Uberlândia 1, 2 e 3, antiga Fazenda São José, Uberlândia/MG”, melhor descrito na matrícula nº 159.555 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Uberlândia/MG. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 97.873,45 
(Noventa e Sete Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.
com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais 
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5507_04 Sc).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 10 de setembro de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 22 de setembro de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos 
quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos 
do instrumento particular com força de escritura pública de 28/06/2013, cujo Fiduciante é WEVERTON JOSÉ TERRA, CPF/MF nº 986.732.206-10, em 
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 196.583,62 (Cento e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Oitenta e 
Três Reais e Sessenta e Dois Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Casa 675, possuindo a unidade área 
privativa principal de 58,6400m², área privativa acessória de 36,2400m², área privativa principal total de 94,8800m², área de uso comum  de 49,1405m², 
área real total de 144,0205m², no Loteamento Condomínio Terra Nova 1, 2 e 3, antiga Fazenda São José, do Condomínio Terra Nova Uberlândia I, 
localizado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, Uberlândia/MG, melhor descrito na matrícula nº 159.798 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Uberlândia/MG. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 128.773,06 
(Cento e Vinte Oito Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Seis Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá 
no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5507_14 Sc).

VIAÇÃO SORRISO DE MINAS S/A Nire Nº 3130009514-2 CNPJ MF Nº 12.463.689/0001-70 Ata da Décima
Oitava Assembleia Geral Ordinária  01.Forma: Lavrada nos termos do parágrafo 1º do Art. 130, da Lei 6.404/76.
02.Data/Horário/Local: 04 de agosto de 2.020, às 10:00 horas, Avenida Pinho Nº 895, nesta cidade de Uberlândia - MG.
03.Publicações: Dispensadas, de acordo com o disposto no art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6.404/76.  04.Presenças:
Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas. 05.
Composição da Mesa: Presidente da Mesa Sr. Juliano Gulin Ribeiro e Secretária Sra. Denny Gulin Crivellaro Soares .
06. Ordem do Dia em Assembleia Geral Ordinária: a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e
Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado em 31.12.2019. 07. Deliberações: Dando início aos trabalhos
o Sr. Presidente da  Mesa determinou a mim Secretário,  que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra
“a”, da Ordem do Dia da Carta Convite, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, no dia 31 de julho de 2.020, às
páginas 09 e 10, e no Jornal Diário de Uberlândia no dia 31 de julho de 2.020, às páginas 5 e 6. Concluída a leitura, o
Sr. Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame,
recomendando a assembleia a aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras referente ao exercício
encerrado em 31/12/2019. Após considerações, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votação os documentos e a
proposição referente ao lucro líquido apresentado, matéria esta, toda constante da letra “a”, da Ordem do Dia, a qual foi
aprovada por unanimidade de votos sem reservas ou restrições, mantendo o lucro na conta Lucros Acumulados a
distribuir. 08. Quorum Deliberativo: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. 09.
Encerramento: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme foi por todos os
presentes assinada. 10. Acionistas Presentes: Senestra Participações Ltda (Thiago Carvalho Gulin e Mauricio Gulin -
(Administradores) e VCS-Group Participações Ltda(Mauricio Gulin e Thiago Carvalho Gulin - Administradores).
11.Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias da
companhia. Uberlândia/MG., 04 de agosto de 2.020. Juliano Gulin Ribeiro Presidente da Mesa  Denny Gulin Crivellaro
Soares Secretária. Jucemg Certifico registro sob o nº 7970140 em 19/08/2020 da Empresa Viação Sorriso de Minas S/
A Nire 31300095142 Protocolo 20/476.613-3. Autenticação: 991E2C62AEAE3F9B02263FDC41F3BFB6370EB4C.
e o código de Segurança qfnb Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
Chamada Pública para credenciamento das empresas especializadas interessadas em
prestar serviços de reabilitação em deficiência intelectual como componente da rede municipal
de cuidados à pessoa com deficiência para atender a Rede Municipal de Saúde, de acordo
com as diretrizes do Sistema Único de Saúde- SUS, procedimentos estes disponíveis
através do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS (endereço
eletrônico: http://sigtap.datasus.gov.br). O Edital encontra-se a disposição no sítio do Município
www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos Envelopes com documentação inerente à habilitação
deverá ser feita diretamente na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia,
situada nesta cidade na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, CEP:
38.408-150, telefone 0xx 34-3239-2488, até o dia 30/12/2020. Uberlândia-MG, 26 de agosto
de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº 560/2020

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº 559/2020
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
Chamada Pública para credenciamento das empresas especializadas interessadas em
prestar serviços na especialidade de Medicina Física e Reabilitação (motora e sensório
motora) e oficina ortopédica às pessoas portadoras de deficiência física nos níveis de
média e alta complexidade pertencentes ao Grupo 07: Subgrupo 01 e Grupo 03: Subgrupo
01 da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS, de acordo com as diretrizes
do Sistema Único de Saúde- SUS, procedimentos estes disponíveis através do SIGTAP -
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses
e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS (endereço eletrônico: http:/
/sigtap.datasus.gov.br).  O Edital encontra-se a disposição no sít io do Município
www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos Envelopes com documentação inerente à
habilitação deverá ser feita diretamente na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de
Uberlândia, situada nesta cidade na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa
Mônica, CEP: 38.408-150, telefone 0xx 34-3239-2488, até o dia 30/12/2020. Uberlândia-
MG, 26 de agosto de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário
Municipal de Saúde
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