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

Uberlândia, 24 de Setembro de 2019
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, DANILO MANOEL DOS REIS, CPF/CNPJ nº 05608337689, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 3.713,38, em 01/09/2019, 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 
855551912299-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
151350, 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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 - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 25 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, GIZELE FERREIRA SILVA, CPF/CNPJ nº 07297213616, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 2.927,78, em 24/09/2019, 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 
855552617768-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
100129, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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 - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 25 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, MAXWELL BORGES SILVA, CPF/CNPJ nº 07975025640, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 3.382,41, em 24/09/2019, 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 
801610010123-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 88010, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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 - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 25 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, RENATA BATISTA DE SOUSA, CPF/CNPJ nº 05492805614, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 534,73, em 24/09/2019, 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 
855551430676-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 99548, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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, 24 de Setembro de 2019
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, RICARDO LUIZ FERREIRA, CPF/CNPJ nº 95136894687, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 77.525,00, em 23/09/2019, 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 
155553222189-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 86883, 
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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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, 25 de Setembro de 2019
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, RICARDO LUIZ FERREIRA, CPF/CNPJ nº 95136894687, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 25.727,68, em 24/09/2019, 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 
144440105963-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
149380, 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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, 24 de Setembro de 2019
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, VANESSA DANIELA CORREIA DE MACEDO, CPF/CNPJ nº 
11736830899, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 2.687,74, em 
23/09/2019, 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 801610009474-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 124376, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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

GRÊMIO SOCIAL CESAG
CNPJ/MF: 19.455.765/0001-44
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do art. 24, parágrafo único, do Estatuto Social do GRÊMIO SOCIAL CESAG, ficam convocados os 
senhores sócios para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 09 de outubro de 2019, às 10:00 (dez) 
horas, em sua sede social, localizada na rua Maria Augusta de Morais, nº. 04, bairro Conjunto Alvorada, CEP nº. 38.407-
069, nesta cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Acatar o pedido 
de renúncia, da condição de sócia benemérita, apresentado à Associação pela CIA DE TELEFONES DO BRASIL 
CENTRAL, atual ALGAR TELECOM. 2. Aprovar a condição de sócia benemérita da SPACE EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº. 07.625.772-0001-68, pela relevante ajuda prestada à 
Associação. 3. Aprovar as alterações dos §§ 1º e 2º do art. 7º do Estatuto Social. INSTRUÇÕES GERAIS – Os sócios 
poderão ser representados, mediante procuração por instrumento público, e que seja apresentada antes do início da 
Assembleia. Uberlândia, 26 de setembro de 2018. 

GRÊMIO SOCIAL CESAG - André Luiz Fructuoso

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 10 de outubro de 2019 às 09h30min *. 2º LEILÃO: 22 de outubro de 2019 às 09h30min *. - *(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 23/09/2011, cujos Fiduciantes são 
DANILO NUNES DE PAULA, CPF/MF nº 744.684.136-20, e sua mulher ROSE MARY EVANGELISTA DE PAULA, CPF/MF nº 828.227.356-
20, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 252.961,30 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil 
Novecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Prédio 
Residencial, com área construída de 111,46m², e área total de 252,50m², situado na Rua Coronel Antonio Alves Pereira, nº 3.390,  Uberlândia/
MG, melhor descrito na matrícula nº 75.280 do 1º Cartório 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$ 166.707,04 (Cento e Sessenta e Seis Mil 
Setecentos e Sete Reais e Quatro 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 (5113_12 Sc).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMARCA DE UBERLâNDIA 

4ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia 
 Avenida Rondon Pacheco, 6130, - lado par, Tibery, UBERLâNDIA - MG - CEP: 38405-142

  
PROCESSO Nº: 5002913-02.2016.8.13.0702 
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
EXEQUENTE: AUTO POSTO CLARO LTDA
EXECUTADO: WORLD EXPRESS TRANSPORTES E COLETAS LTDA - ME
COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG - EDITAL DE CITAÇÃO DE WORLD EXPRESS TRANSPORTES 
E COLETAS LTDA-ME. Prazo: 30 dias. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível. Juiz: DR. WALNER 
BARBOSA MILWARD DE AZEVEDO. Autos nº.
5002913-02.2016.8.13.0702. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida por 
AUTO POSTO CLARO LTDA em desfavor de WORLD EXPRESS TRANSPORTES E COLETAS 
LTDA-ME. Faz saber que, em estando tramitando neste Foro os autos em epígrafe, pelo presente, 
CITA a ré, WORLD EXPRESS TRANSPORTES E COLETAS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, portadora do CNPJ nº 14.529.943/0001-10, que se encontra em lugar incerto e não sabido, 
para que efetue o pagamento da quantia de R$3.828,25 (três mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e cinco centavos), no prazo de 3 dias (art. 827, parágrafo I, do CPC), caso em que a verba honorária 
devida será reduzida pela metade. O prazo para pagamento começará a fluir no primeiro dia útil 
seguinte ao término do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste edital, quando o réu será 
considerado citado. Decorrido este prazo sem que tenha sido pago o valor constante do presente 
edital será procedida a penhora ou, sendo o caso, o ARRESTO de tantos bens quantos bastem para 
a satisfação da dívida e acréscimos. Por fim, por meio do presente edital ficará a parte executada 
ciente do prazo de 15 dias para oferecer embargos, contados da data em que se efetivar a citação, na 
forma deste edital, com advertência de que aos embargos do executado não se aplica o disposto no 
artigo 229 do CPC. E, para que não se alegue ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado pelo prazo de 30 dias, sob pena de nulidade da citação, uma vez no órgão oficial. Em caso 
de revelia será nomeado curador especial. Tudo nos termos do art. 257 do CPC. Ressalte-se que os
prazos marcados iniciam-se após o término do prazo deste edital. Uberlândia, 10 de julho de 2019. 

Eu________________ Liana Rodrigues da Cunha Diniz, Oficial de Apoio Judicial, o digitei e 
subscrevo.

 Walner Barbosa Milward de Azevedo
Juiz de Direito titular da 4ª Vara Cível

 
 CERTIDÃO

Certifico que enviei nesta data o edital supra para publicação no Diário do Judiciário Eletrônico, a ser 
disponibilizado no site do TJMG em ___/___/2019 e publicado em ___/___/2019.

 
Uberlândia, ___ de __________ de 2019

 

O Presidente da CPL, no uso de suas atribuições legais informa que no aviso de nova
data de abertura deverá ser desconsiderado a publicação no si te compras
governamentais, uma vez que se trata de Tomada de Preços.Uberlândia, 26 de
setembro de 2019.Daniel de Almeida.Presidente da CPL.

ERRATA
LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº 598/2019

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária,
Abastecimento e Distritos, torna público o interesse em aderir à Ata de Registro de
Preços nº 028/2019 A e G, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
028/2019, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, para fornecimento de materiais
odontológicos.Quantidade: Item: 65 - Escova Dental Infantil - Marca: Floppy, Qtd.:
15.000, UN, Valor Unitário: R$0,39; Item: 09 - Escova dental Adulto Macia - Marca:
Ultra, Qtd.: 110.000, UN, Valor Unitário: R$0,41. Valor Total: R$9.950,00 (nove mil
novecentos e cinquenta reais).Uberlândia/MG, 12 de agosto de 2019.Walkiria Borges
Naves LorenoSecretária Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO
 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de uniformes  para o SIATE O Pregoeiro, no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa,
que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas
do dia 18/10/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o
detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no
link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com
as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia,
26 de setembro de 2019.JAIRO REIS DE FARIA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 622/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A
TABELA L INEAR DE CADA LOTE"LIC ITAÇÃO  COM LOTES PAR A AMPLA
CONCORRÊNCIA E LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE E E QUIPARADAS.PRE FEITURA MUNIC IPAL DE
UBERLÂ NDIA -  SECRE TARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO,  por  meio da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará l ic i tação supramencionada - Objeto:
Fornecimento de peças e manutenção preventiva e corret iva de equipamentos
(fogão, freezer e outros), em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00
horas do d ia 31/10/2019,  no endereço www.comprasgovernamenta is .gov.br.
Uber lâ ndia,  26 de setembro de 2019. TANIA MARIA DE SOUZA
TOLEDO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 628/2019

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de 
Uberlândia, com base territorial em Uberlândia, Abadia dos 
Dourados, Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Douradoquara, 
Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Irai de Minas, Monte 
Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, 
Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, por seu Presidente, 
convoca todos os trabalhadores da empresa Aliança de Ouro 
Transportes e Turismo Ltda., pertencentes à categoria profissio-
nal, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
03 (três) de outubro de 2.019, quinta-feira, às 08h00min (oito 
horas), em primeira convocação, na Avenida Fernando Vilela nº 
1.449, Bairro Martins, Uberlândia-MG, para tratar da seguinte 
ordem do dia: a) – Discussão e deliberação quanto à aprovação 
ou não da paralisação dos trabalhadores da empresa Aliança de 
Ouro Transportes e Turismo Ltda. Não havendo número legal 
para a realização da Assembleia em primeira convocação, a 
mesma será realizada uma hora após, no mesmo local e data, 
com qualquer número de presentes. Uberlândia, 26 de setembro 
de 2.019. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de 
Uberlândia, com base territorial em Uberlândia, Abadia dos 
Dourados, Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Douradoquara, 
Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Irai de Minas, Monte 
Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, 
Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, por seu Presidente, 
convoca todos os trabalhadores da empresa Vina Equipamentos 
e Construções Ltda., pertencentes à categoria profissional, para 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 02 (dois) 
de outubro de 2.019, quarta-feira, às 05h30min (cinco horas e 
trinta minutos), em primeira convocação, na Avenida José 
Andraus Gassani nº 5.155, Distrito Industrial, Uberlândia-MG 
(porta da referida empresa), para tratar da seguinte ordem do 
dia: a) – Discussão e deliberação quanto à aprovação ou não da 
paralisação dos trabalhadores da empresa Vina Equipamentos e 
Construções Ltda. Não havendo número legal para a realização 
da Assembleia em primeira convocação, a mesma será realiza-
da uma hora após, no mesmo local e data, com qualquer número 
de presentes. Uberlândia, 26 de setembro de 2.019. CÉLIO 
MOREIRA DA SILVA – Presidente.
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APRESENTAÇÃO

Diniz se vê no auge em chegada ao São Paulo
Apresentado no São Paulo 

ontem, o técnico Fernando Di-
niz, 45, citou em sua primeira 
entrevista coletiva nomes de 
treinadores históricos do clube 
e afirmou que seu estilo de jogo 
tem o “DNA” da equipe tricolor.

“Quando fala-se de São 
Paulo, lembra-se muito do 
time do seu Telê [Santana], 
que jogava bonito e ganhava”, 
disse o novo comandante, que 
relembrou os títulos mundiais 
conquistados pelo clube em 
1992 e 1993.

O time de 92 tinha Raí, hoje 
diretor de futebol e que estava 
sentado ao lado de Diniz nesta 
sexta. O treinador também 
enumerou as conquistas do 

Brasileiro sob o comando de 
Muricy Ramalho.

O recém-chegado para 
substituir Cuca, que deixou o 
cargo na quinta (26) citando 
incompatibilidade entre seu 
estilo de trabalho e o do 
elenco, defendeu sua visão 
de jogo ofensivo e marcado 
pela valorização da posse de 
bola: “Quanto mais chances 
você consegue criar, desde 
que as aproveite, tem mais 
chance de vencer. Acredito 
que se você jogar bem tem 
mais chance de vencer os 
jogos, não o contrário”.

Ele vê evolução em sua 
carreira desde que, dez 
anos atrás, era treinador 

na terceira divisão nacional. 
Após chegar à elite no ano 
passado, quando treinou o 
Athletico-PR, nela perma-
neceu ao comandar o Flu-
minense nesta temporada. 
“O São Paulo é o auge da 
minha carreira até agora”, 
disse o treinador, que é da 
região de Patos de Minas, 
no Triângulo Mineiro.

Para Diniz, no Brasil há uma 
cultura de passagens curtas 
de treinadores pelos clubes. 
Desde o final de 2015, o São 
Paulo troca seu comandante 
uma vez a cada quatro me-
ses, em média. A gestão do 
presidente Carlos Augusto de 
Barros e Silva, o Leco, acumula 
14 trocas de treinadores. Leco 
não estava ao lado do novo 
contratado durante a entrevista.

Raí disse que consultou 
pessoas de dentro e fora do clu-
be para trazer o profissional, e 
que elas criaram um consenso 
em torno do nome do treinador.

Ontem, Diniz já trabalhou 
com o grupo no gramado do 
Centro de Treinamento da Bar-
ra Funda. Teve uma conversa 
com o elenco para explicar 
seus planos no clube e depois 
comandou treino sem a presen-
ça da imprensa.

A equipe embarcaria na 
sequência para o Rio, onde 
enfrentará o Flamengo, líder 
do Campeonato Brasileiro. A 
partida está marcada para as 
19h deste sábado, no estádio 
do Maracanã. O São Paulo 
busca melhorar seu retrospec-
to recente, com apenas uma 
vitória nos últimos seis jogos.

Em sexto na tabela, com 
35 pontos (13 atrás do primeiro 
lugar), o clube tem Grêmio e 
Bahia um ponto atrás e pode 
terminar a rodada fora da zona 
de classificação para a Liberta-
dores em caso de tropeço.

 � FOLHAPRESS

TOCA DA RAPOSA

Cruzeiro confirma
contratação de Abel

Um dia depois de demitir 
Rogério Ceni, o Cruzeiro 
já está de técnico novo. O 
clube mineiro oficializou a 
contratação de Abel Braga, 
que estava desempregado 
desde o final de maio, quan-
do anunciou que deixaria o 
Flamengo. A contratação foi 
confirmada por Itair Macha-
do, vice-presidente do clube 
mineiro, em entrevista na 
Toca da Raposa.

Abel deverá desembar-
car em Belo Horizonte em 
breve para assinar um con-
trato até dezembro de 2020, 
quanto termina o mandato 

da atual gestão de Wagner 
Pires de Sá.

Antes de Abel Braga, o 
Cruzeiro também procurou 
para saber a situação de 
Dorival Júnior e Luiz Felipe 
Scolari. O primeiro descar-
tou a possibilidade de ir para 
qualquer clube no momento 
porque está cuidando da 
saúde e deverá ser subme-
tido a uma cirurgia no início 
de outubro. Quanto a Sco-
lari, ele tem planos de voltar 
a trabalhar no exterior, e a 
tendência é que vá para a 
China, onde morou de 2015 
a 2017.


