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                                            EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÕES 2020/2021

Considerando que as eleições da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o mandato 2020/2021 datada para 
26/03/2020 foi suspensa, em razão da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) ocasionada pelo surto do novo coronavírus (Covid-19);
Considerando que, conforme artigo 37 do Estatuto, os mandatos atuais da Diretoria e Conselho Fiscal se prorroga-
ram por tempo indeterminado até a possibilidade de se conceber os trâmites necessários às eleições;
O Presidente da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba – AELO-TAP, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados, de acordo com o art. 
24 do Estatuto Social da AELO-TAP, para as ELEIÇÕES da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o mandato 
2020/2021.
A votação acontecerá no dia 22/12/2020, das 16h00min às 17h00min, via videoconferência a ser realizada por 
meio do sítio eletrônico a ser disponibilizado e encaminhado aos associados mediante e-mail.
O prazo para o registro das chapas concorrentes ao pleito será de 15 dias úteis contados a partir da publicação 
deste edital.
A chapa concorrente a Diretoria Executiva deverá ser composta por 06 (seis) membros, quais sejam Diretor 
Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor de Relações Internacionais, Diretor 
de Assuntos Regionais e Diretor de Assuntos de Meio Ambiente.
A chapa concorrente ao Conselho Fiscal, por sua vez, deverá ser composta por 02 (dois) membros efetivos e 02 
(dois) suplentes.
As inscrições serão realizadas na Rua Professor Mário Porto, nº 493, bairro Lídice, das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min, estando à disposição de todos uma pessoa habilitada para prestar informações 
referentes ao processo eleitoral.
Os pedidos de registros de Chapas deverão ser apresentados em chapas completas, com todos os membros da 
Diretoria e Conselho Fiscal, em três vias, acompanhados dos seguintes documentos: 1) Ficha de quali�cação do 
candidato (nome, �liação, estado civil, endereço, nº CPF, RG, contrato social e/ou comprovação de vínculo com 
pessoa jurídica e cargo que concorre); 2) Cópias (duas vias) do RG e CPF dos candidatos e 3) Cópia do contrato 
social ou condição de preposto da empresa.

Uberlândia, 18 de novembro de 2020
José Eduardo Ferreira

Presidente

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 18 de Novembro de 2020
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, EMERSON GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 03971330657, POLYANA 
BORGES ROSA DA SILVA, CPF/CNPJ nº 10087014670, 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 
ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 78.552,16, em 12/11/2020, 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 144440793534-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 77201, 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 ECONÔMI-
CA FEDERAL, 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
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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 18 de Novembro de 2020
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, CLECIO BARBOSA, CPF/CNPJ nº 68380615620, GLORIA LUCIA 
TEIXEIRA BARBOSA, CPF/CNPJ nº 44582722687, 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 
ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 101.769,47, em 17/11/2020, 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 144440191287-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 57060, 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 ECONÔMI-
CA FEDERAL, 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 
47/2020. Será realizado no  dia 03 de Dezembro de 2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório 
de n° 187/2020, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 047/2020, do Tipo Menor 
Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de eletrodomésticos, mobiliários, equipamentos 
de informática, equipamentos médico hospitalares e odontológicos, persianas, aparelhos 
celulares, materiais médico hospitalares, colchonetes e aparelhos de ar condicionado, 
para atender a Unidade de Atenção Especializada, o Setor de Controle e Avaliação, as UBS 
do município e da Secretaria Municipal de Saúde, recursos de Emendas Parlamentares 
de n° 12157.30700/1170-01,12157.307000/1170-10, 12157.307000/1170-12 e 
12157.307000/1180-02, Resolução SES/MG n° 5978 de 23/11/2017, Convênio 
1491001233/2019- SEGOV/AGE e Termo de Compromisso n° 3119301712201433411 
do Ministério da Saúde.  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, 16 de 
Novembro de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCA 
PUBLICA 02/2020. Será realizado no dia  21 de Dezembro de 2020 às 9:00 hs o Processo 
Licitatório de n° 186/2020, na Modalidade de Concorrência Pública de n° 02/2020, do 
Tipo Menor Maior Oferta, cujo objeto é a doação com encargos de bens imóveis públicos, 
de propriedade do município, para fomento da atividade econômica, em conformidade 
com a Lei Complementar n° 154 de 17 de Novembro de 2017 e Lei Complementar n° 
162 de 18 de Setembro de 2018, nos termos constantes do instrumento convocatório 
e seus anexos. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.
coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura 
municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 16 de Novembro de 2020. 
Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Presidente da CPL. 

Por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Aquisição de materiais (apagador para quadro branco, pincel marcador para quadro
branco e outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até as 09:00 horas do dia 03/12/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 18 de novembro de 2020.TANIA
MARIA DE SOUZA TOLEDO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 732/2020
CRITÉRIO DE JULGAMENTO
"MENOR PREÇO POR ITEM"

SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS DE UBERLÂNDIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS DE UBERLÂNDIA, 
localizado à Praça Cesar Lathes nº 184, sala 1- Bairro Presidente Roosevelt, Uberlândia – Minas 
Gerais, por seu Presidente, convoca todos os associados do Sindicato para uma ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 30 de Novembro de 2020, às 15,00 horas, em primeira 
convocação, no endereço acima, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: : a) Leitura da ata da 
assembleia geral anterior; b) Prestação de Contas da Diretoria referente ao exercício de 2019, 
com o respectivo parecer do Conselho Fiscal; c) Previsão Orçamentária para o exercício de 2021, 
com o respectivo parecer do Conselho Fiscal. Caso não seja obtido quorum em primeira convoca

-

ção, a AGO em segunda convocação se realizará no mesmo dia e local, uma hora após, com 
qualquer número de associados presentes. Uberlândia, 19 de Novembro de 2020.

Arcilio Rodrigues
Presidente.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
19 DE NOVEMBRO DE 2020
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