
Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária LETICIA ISABELA SOLEDADE - 32920 
(CTPS 008353640 / série 0050 DF) que, considerando que a colaboradora apresentou atestado na 
empresa datados de 23/12/2020 (com afastamento para 01 (um) dia), 31/12/2020 (com afastamento 
para 01 (um) dia) e  08/01/2021 (com afastamento para 02 (dois) dias), e estes foram objetos de 
investigação interna por parte da Callink, onde foram constatadas a inveracidade dos mesmos, a 
colaboradora está dispensada, a partir da data 29/01/2021, em virtude da falta grave cometida, 
caracterizada como ato de improbidade, mau procedimento, desídia e ato de indisciplina, com fulcro 
no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da CLT. Fica a funcionária comunicada que deverá apresentar 
sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas 
anotações e baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos 
os equipamentos e materiais relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão 
Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. 
Fica a funcionária comunicada que o acerto rescisório/homologação será 08/02/2021 ás 14:00 no 
Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária NATALIA MEDEIROS MEZA (CTPS 
001134871/série 0050 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por mais de 
30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da presente 
data, 01/02/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  Fica a 
funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório 09/02/2021, 
junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá 
entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais 
relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodon-
to, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a funcionária 
comunicada que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771.

ICASU - Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia
Unid. 1 - Av. Nicomedes Alves dos Santos, 3900 - Jd. Karaíba
CEP: 38411-106 - Uberlândia/MG
Tel./Fax: (34) 3214-9088/ (34) 3236-4040
Reconhecida da Utilidade Pública Estadual- Lei nº 5218 de 10/07/69
Reconhecida da Utilidade Pública Municipal- Lei nº 1727 de 21/06/68
Reconhecida da Utilidade Pública Federal- Lei nº 91108 de 12/03/85

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos do Estatuto, a INSTITUIÇÃO CRISTÃ DE ATENÇÃO SOCIOTERAPEUTICA DE UBERLÂN-
DIA, CNPJ/MF n. 74.026.030/0001-03, através de seu administrador e representante legal ANTÔNIO 
NAVES DE OLIVEIRA, CONVOCA todos os demais associados para a Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada na Av. dos Vinhedos no 91 , bairro Morada da Colina, nesta cidade de Uberlândia-MG, 
no dia 09 de março de 2021 às 17:30 horasem primeira convocação e às 18:00 horas em segunda 
convocação, com a seguinte ordem do dia: Convalidar as deliberações aprovadas pela Assembleia Geral 
Extraordinária realizada no dia 07 de janeiro de 2020,que tratou da eleição e posse da Diretoria, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal para o mandato de 03 (três) anos; em razão de erro material ocorrido no 
edital de convocação da assembleia, relativo à denominação da Instituição.
OBS.: Será observado o uso de máscaras, o distanciamento entre os participantes e a utilização de álcool 
gel para higienização das mãos.

Uberlândia, 01 de fevereiro de 2021.

Instituição Cristã de Atenção Socioterapeutica de Uberlândia

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - (de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)
CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: RENER APARECIDO CAIXETA, empresário, RG MG-5.043.625-SSP/MG, 
CPF 741.232.206-06 e sua esposa ELIANE DE CACIA SANTOS CAIXETA, empresária, RG 
MG-10.723.109-SSP/MG, CPF 579.418.821-91, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial 
de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados em Uberlândia -MG, (“o devedor 
fiduciante”).

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, da 
Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado na 
JUCEMG, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, teve 
a propriedade consolidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6-153.272 de 20/01/2021, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora fiduciária 
promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 19 de fevereiro de 2021, às 10:15 horas. Será aceito 
lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 
241.647,62 (Duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois 
centavos).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 05 de março de 2021, 
às 10:15 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas com a 
realização do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 149.527,22 (Cento e quarenta 
e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos).
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de Uberlândia
-MG, na Rua Machado de Assis, nº 1.354, Bairro Lídice.
b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua Machado de 
Assis, nº 1.354, Bairro Lídice. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 0xx34-99116-3933.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, designado por lote n° 35 da quadra n° 
18, no loteamento Convencional Vida Nova, medindo doze (12,00) metros de frente e aos fundos, por 
vinte e cinco (25,00) metros de extensão dos lados, com a área de 300,00m², confrontado pela frente 
com a Rua 10, pelo lado direito com o lote n° 36, pelos fundos com o lote n° 08, e pelo lado esquerdo com 
o lote n° 34. Matriculado no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 153.272 
do L° 2-RG, constando no referido imóvel a construção de um muro na parte da frente e aos fundos, 
sendo que a extensão da construção, incorpora também os lotes 32, 33, 34, 36 e 37”. O imóvel é ofertado 
no estado de ocupação e conservação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em de R$ 241.647,62 (Duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e 
qua-renta e sete reais e sessenta e dois centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão do 
leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e em 
moeda nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, implicará 
na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a qualquer 
tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a cargo e ônus do adquiren-
te a sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas 
enunciativas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em que 
se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas 
quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso, 
arcando o adquirente com as despesas decorrentes.
c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos necessários 
para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os custos 
necessários para a transferência.
d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais mensalidades devidas 
à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do IPTU e outras 
contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair 
sobre o imóvel.
e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente intimado(a)(s) do dia, 
hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento Particular de Compra 
e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária em Garantia, 
firmado com a CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA.
Uberlândia, 01 de fevereiro de 2021, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG 
– JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, 
www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES
ITV URBANISMO LTDA

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - (de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)
CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: RENER APARECIDO CAIXETA, empresário, RG MG-5.043.625-SSP/MG, 
CPF 741.232.206-06 e sua esposa ELIANE DE CACIA SANTOS CAIXETA, empresária, RG 
MG-10.723.109-SSP/MG, CPF 579.418.821-91, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial 
de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados em Uberlândia-MG, (“o devedor 
fiduciante”).

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, da 
Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado na 
JUCEMG, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, teve 
a propriedade consolidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6-153.269 de 20/01/2021, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora fiduciária 
promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 19 de fevereiro de 2021, às 09:30 horas. Será aceito 
lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 
245.513,62 (Duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e treze reais e sessenta e dois centavos).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 05 de março de 2021, 
às 09:30 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas com a 
realização do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 153.439,13 (Cento e cinquenta 
e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e treze centavos).
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de Uberlândia
-MG, na Rua Machado de Assis, nº 1.354, Bairro Lídice.
b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua Machado de 
Assis, nº 1.354, Bairro Lídice. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 0xx34-99116-3933.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, designado por lote n° 32 da quadra n° 
18, no loteamento Convencional Vida Nova, medindo doze (12,00) metros de frente e aos fundos, por 
vinte e cinco (25,00) metros de extensão dos lados, com a área de 300,00m², confrontado pela frente 
com a Rua 10, pelo lado direito com o lote n° 33, pelos fundos com o lote n° 11, e pelo lado esquerdo com 
o lote n° 31. Matriculado no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 153.269 
do L° 2-RG, constando no referido imóvel a construção de um muro na parte da frente, ao lado esquerdo 
e aos fundos, sendo que a extensão da construção, incorpora também os lotes 33, 34, 35, 36 e 37”. O 
imó-vel é ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 245.513,62 (Duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e treze 
reais e sessenta e dois centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão do 
leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e em 
moeda nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, implicará 
na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a qualquer 
tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a cargo e ônus do adquiren-
te a sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas 
enunciativas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em que 
se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas 
quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso, 
arcando o adquirente com as despesas decorrentes.
c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos necessários 
para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os custos 
necessários para a transferência.
d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais mensalidades devidas 
à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do IPTU e outras 
contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair 
sobre o imóvel.
e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente intimado(a)(s) do dia, 
hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento Particular de Compra 
e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária em Garantia, 
firmado com a CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA.
Uberlândia, 01 de fevereiro de 2021, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG 
– JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, 
www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES
ITV URBANISMO LTDA

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 24 de fevereiro de 2021 às 09:00
horas, no Auditório da Autarquia, situado nesta cidade de Uberlândia - MG, à Av. Rondon
Pacheco nº 6400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, em ato público, o Processo Licitatório
nº 013/2021, na Modalidade “Tomada de Preços”, do tipo “Menor Preço Global” - Estimado.
O Processo Licitatório tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para prestação
de serviços técnicos especializados para reforma, recuperação, reforço e adequação de
estruturas na Estação de Tratamento de Água Sucupira, no Município de Uberlândia/
MG, a serem realizados por execução indireta sob regime de empreitada por preço unitário, em
atendimento à Diretoria Técnica. O Edital poderá ser adquirido em mídia eletrônica, ao preço
de R$ 10,00 (dez reais) cada cópia de “CD” contendo todas as informações disponíveis, no
horário 09:00 e 16:00 horas de segunda à sexta na Diretoria de Suprimentos ou via internet
pelo endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA - É
facultado e recomendável às licitantes realizarem vistoria no local onde serão executados os
serviços, ocasião em que serão sanadas as dúvidas porventura existentes, não cabendo
qualquer alegação posterior por desconhecimento das condições e peculiaridades inerentes
à natureza dos serviços. Uberlândia, 03 de fevereiro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso
- Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 - TOMADA DE PREÇOS

"MENOR PREÇO GLOBAL" - ESTIMADO

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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