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GRANDE LEILÃO (on-line)

DATA:10 /09/2020 (quinta-feira), ás 15:00 horas

GLENER BRASIL CASSIANO - Leiloeiro Oficial - Mat. Jucemg 470
(34)3229-6161 e (34)99988-1611

WWW.LEILOESBRASILUBERLANDIA.COM.BR

• APROXIMADAMENTE 30.000 KILOS
  DE MATERIAIS (RECICLÁVEIS).

5% DE COMISSÃO P/ O LEILOEIRO + DESPESA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DISTRITOS,
por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Prestação de serviço de transporte automotivo (diárias) veículos tipo van para transporte
das urnas eletrônicas e dos fiscais nos dias da eleição municipal de 2020, em atendimento
à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas do dia 25/09/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 04 de setembro de
2020.WALKÍRIA BORGES NAVES LORENO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DISTRITOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 596/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

LEILÃO EXTRAJUDICIAL
LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

 RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, devidamente autorizado por 
CIDADE JARDIM- SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA, com sede nesta cidade, na Avenida dos 
Jardins, nº 260, sala 09, Bairro Nova Uberlândia, CNPJ 15.522.298/0001-77, faz saber que levará a 
público faz saber, a todos quanto o presente edital vierem ou dele tiverem conhecimento, que será 
realizado LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE  ELETRÔNICA, através do site www.leiloe-
suberlandia.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: LEILOERIO 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 e fechado JARDIM VERSALLES, com medidas e confrontações 
da respectiva matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

1“ PRAÇA:   DIA DE 15 SETEMBRO DE 2020 as 10h00min com término as 11h00min 
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 21 DE SETEMBRO DE 2020 as 10h00min com término as 11h00min
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 interessados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como as despesas de 
escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 04 de setembro de 2.020.

 

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES
Leiloeiro Público Oficial

Mat. Jucemg nº 613

LOTE QUADRA ÁREA

14 03 425,79m² 191.652 R$ 681.026,66 R$ 527.963,58

MATRÍCULA LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO

LANÇO MÍNIMO
2º LEILÃO

Uberlândia, 08 de setembro de 2020.
Edital de Convocação da 60ª Reunião Ordinária do Conselho 

Curador da Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia
Prezado(a) Senhor(a),
Na qualidade de vice-presidente do Conselho Curador da Fundação 
Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia, convoco V. Sa. para 
participar da 60ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da RTU, a 
se realizar no dia 09 de setembro de 2020 às 10 horas em primeira 
convocação com a presença mínima da metade dos integrantes, ou, 
às 10h15 em segunda convocação, caso não haja quórum na 
primeira.

A pauta do trabalho é a seguinte:

1.Prestação de contas do 6º bimestre de 2019 e acumulado de 2019 
considerando o relatório da auditoria independente e parecer do 
Conselho Fiscal com Ata de aprovação do exercício de 2019;
2.Apreciação do orçamento de 2020 e prestação de contas do 1º e 2º 
bimestre de 2020;
3.Assuntos Gerais.

Elaine Saraiva Calderari
Vice-Presidente do Conselho Curador RTU

Edital de Convocação
Convenção PTB - Uberlândia

O Presidente da Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do Município de 
Uberlândia-Minas Gerais, cuja vigência é 31.12.2020, na forma da legislação eleitoral vigente, do 
Estatuto desta Agremiação Partidária e no teor da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do 
TRE-MG no feito 0601258-29.2020.6.13.0000 (07.09.2020), CONVOCA os Convencionais 
devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do PTB de
Uberlândia, a ser realizada no dia 16 de Setembro de 2020, com início às 9 horas e término às 11 
horas, no formato exclusivamente virtual, via plataforma Zoom com transmissão da Executiva a partir 
da Rua Barão de Camargos, 476 – Centro de Uberlândia-MG e link enviado aos mesmos, para 
deliberarem e decidirem a seguinte pauta:
ORDEM DO DIA
1. Escolha dos candidatos do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Uberlândia aos cargos de 
Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de novembro;
2. Escolha dos candidatos do Partido Trabalhista Brasileiro PTB de Uberlândia ao cargo de Vereador 
nas eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro;
3. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias;
4. Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador do PTB de Uberlândia;
5. Aprovar autorização para a Executiva Municipal decidir sobre questões referente as coligações e 
candidaturas no período logo após as convenções até a data do registro.
6. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Uberlândia, MG, 08 de setembro de 2020.
FRANCISCO HUMBERTO DE FREITAS AZEVEDO – CHICO HUMBERTO

Presidente Municipal do PTB de Uberlândia

Pelo presente edital de convocação, Dr. RICARDO MANOEL LOU-
RENÇO, presidente da UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA 
ODONTOLÓGICA LTDA, convoca todos os seus cooperados para 
a 37ª Assembleia Geral Extraordinária; mediante participação e 
votação à distância (sem participação presencial), via sistema 
eletrônico e transmissão simultânea da sede da cooperativa, situa-
da na Avenida João XXIII, nº 697, na cidade de Uberlândia, consi-
derando as atuais circunstâncias devido a pandemia do novo 
Coronavírus COVID-19 e em conformidade com a lei 14.030 de 
28 de julho de 2020 nos moldes do artigo 5º da 14.010/2020, no 
dia 24 de setembro de 2020, em primeira convocação às 07h com 
quórum do artigo 22º do Estatuto Social, qual seja, com presença 
mínima de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; na falta de 
quórum, em Segunda convocação às 08h, com presença mínima 
de metade mais um dos cooperados com direito a voto; e ainda na 
falta de quórum, em terceira convocação às 09h, com presença 
mínima de dez cooperados com direito a voto, esclarecendo-se 
que o número de cooperados é de 440 com direito a voto conforme 
Art. 5 do Estatuto Social da Uniodonto Regional, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:             I) Alterações a serem realizadas no 
Estatuto Social conforme expresso pelo Conselho de Administra-
ção nos seguintes artigos: Art. 7º - alteração alínea “a” e inclusão 
da alínea “o”, Art. 8º - alteração do § 2º, Art. 11º - alteração do § 
único, Art. 12º - alteração do § 2º, Art. 14º - alteração do caput, Art. 
17º - inclusão do § único, Art. 30º - alteração do caput, da alínea “g”, 
Art. 32º - alteração da alínea “a”, Art. 33º - alteração do caput e § 1º, 
alterações dos Artigos 35º ao 39º e 39º A e B. ; II) Autorização para 
realização de estudo, definição de locação de área e implementa-
ção de Sistema Gerador Solar Fotovoltaico. III) Estipula-se o prazo 
de 10 dias da Assembleia, para o cooperado manifestar o interesse 
em locar o espaço na forma definida pela Assembleia, no que tange 
ao item anterior.

Uberlândia, 09 de setembro de 2020.
RICARDO MANOEL LOURENÇO

Diretor Presidente
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