
SEXTA-FEIRA
11 DE OUTUBRO DE 2019

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, CELIO LUIZ SOBRINHO, CPF/CNPJ nº 
1110253672, ERICA CRISTINA ANTONIO SOBRINHO, CPF/CNPJ nº 95208801604, 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) GAIA SECURITIZADORA S.A - GAIA, 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$ 65.818,03, em 06/10/2019, 
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 155550654292-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 27656, 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 GAIA SECURITIZADORA S.A - GAIA, 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.

Uberlândia, 07 de Outubro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
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Uberlândia, 09 de Outubro 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, BRUNA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
01872291635, 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$ 3.587,36, em 
08/10/2019, 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 878770399636-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 212230, 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

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

Uberlândia, 09 de Outubro 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, DANIELA DA SILVA GUIMARAES, CPF/CNPJ nº 01518123651, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, 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$ 1.816,74, em 08/10/2019, 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 
855552332453-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 99225, 
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, 09 de Outubro 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, HUGO VIEIRA PANNUNZIO, CPF/CNPJ nº 08691672609, 
EDUARDO AZEVEDO PANNUNZIO, CPF/CNPJ nº 49767143653, 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$ 1.340.741,82, em 08/10/2019, 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 272494737000000367 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 97984, 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, 09 de Outubro 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, LEANDRO HENRIQUE DA SILVA, CPF/CNPJ nº 01889866695, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, 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$ 2.564,86, em 08/10/2019, 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 
878770362982-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
207413, 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, 09 de Outubro 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, PEDRO HENRIQUE SILVA DE LIMA, CPF/CNPJ nº 
11030661618, 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$ 3.274,74, em 
08/10/2019, 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 855553724588-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 191033, 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

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

Uberlândia, 09 de Outubro 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, THIAGO FERNANDES MORAES DIAS, CPF/CNPJ nº 
06026536655, 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 Cesá rio 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$ 4.652,38, em 
08/10/2019, 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 855553807132-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 198515, 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

A Diretora Geral Interina do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 127/2019, na modalidade
"Pregão Eletrônico" do tipo "Menor Valor Global", via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro
designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00 horas do dia 29 de outubro de 2019,
horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até às
11:00 horas do dia 29 de outubro de 2019. O processo licitatório visa a contratação de empresa para
fornecimento de 10.000.000 KG (Dez milhões de quilos) de policloreto de alumínio líquido e
respectivas bombas dosadoras, a serem utilizadas na coagulação de efluentes dos reatores
anaeróbicos de fluxo ascendente em setor de flotação das ETE's Aclimação, Ipanema e Uberabinha,
em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao credenciamento no site
até as 23:59 horas do dia 24 de outubro de 2019. Os interessados poderão obter informações através
do telefone (34) 3233-0872. Uberlândia, MG, 10 de outubro de 2019. Edina Franco Gouveia -
Diretora Geral Interina do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 127/2019 - PREGÃO

ELETRÔNICO "MENOR VALOR GLOBAL"

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS DE UBERLÂNDIA - 
SINDICARNES

REGISTRO DE CHAPAS - De acordo com as disposições contidas faço saber aos que 
este edital virem ou dele tomarem conhecimento, que uma única chapa concorrente na 
eleição a ser realizada no dia 22 (Vinte e dois) de Outubro de 2019, foi registrada na 
secretaria deste Sindicato, e assim está constituída a Cédula Única: - DIRETORIA: 
Everton Magalhães Siqueira – Presidente, Onofre Siqueira – 1º Vice-Presidente, 
Sandro Marcio Pires de Oliveira – 2º Vice-Presidente, Onilson Pedro de Souza – 3º 
Vice-Presidente, Adriana Borges Pereira Siqueira – 1º Diretora Administrativa, Décio 
Gonzaga Simões Junior – 2º Diretor Administrativo, Cleuza Maria Magalhães Siqueira 
– 1º Diretora Financeira, José Reinaldo gomes – 2º Diretor Financeiro; CONSELHO 
FISCAL - EFETIVOS: Sandro Marcio de Oliveira Filho, Guilherme Pereira Siqueira, 
Deibe Maria de Oliveira; SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: Arteiza Mello de 
Mattos, Fernando Fernandes Miranda; DELEGADOS JUNTO À FIEMG - EFETIVOS: 
Everton Magalhães Siqueira, Onofre Siqueira; DELEGADOS SUPLENTES: Onilson 
Pedro de Souza, Décio Gonzaga Simões Junior. Fica aberto o prazo de 5 (Cinco) dias 
para impugnação, a contar da data de publicação deste aviso. Uberlândia, 11 de 
Outubro de 2019. – EVERTON MAGALHÃES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora 
alguns telefones fixos da localidade de Uberlândia - MG tiveram seu funcionamento 
prejudicado no dia 30/09/2019 das 09h32 às 03h00 de 01/10/19. Assim que houve 
a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado 
foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora 

alguns telefones fixos da localidade de Uberlândia - MG tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 04/10/2019 das 02h26 às 05h00. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

E D I T A L - CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Em conformidade com as disposições da Convenção do Condomínio do Residencial Parque das 
Árvores, convoco os senhores condôminos (proprietários) a participarem da Vigésima Nona 
Assembleia Geral  Extraordinária, que será realizada no salão de festas do condomínio,  às19:00h do 
dia 17 de outubro de 2019, em primeira convocação com um mínimo de 2/3 dos condôminos, ou em 
segunda convocação às 19h30  do mesmo dia, com qualquer número de condôminos, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Extinguir a comissão de administração da obra, criada na 26ª AGE de 20 de março de 2019;
2 - Definir o valor da chamada de caixa para a troca do telhado dos prédios deste residencial;
3 - Definir os critérios para a cobrança dos condôminos inadimplentes;
4 - Definir o uso do espaço da área comum, e autorização da entrada de pessoas no condomínio;
5 - Assuntos gerais de interesse do condomínio. 
A presente convocação, em cumprimento às exigências legais, encontra-se publicada no Jornal Diário 
do Comércio, edição de 11/10/2019. 
Por força do artigo 1.335, III do Código Civil, os inadimplentes não podem participar das assembleias, 
pois não participam das votações. 

Ass.Vilma Paula de Castro – Síndico/Uberlândia, 11 de outubro de 2019

A Diretora Geral  Interina do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de
suas atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 30 de outubro de 2019 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 126/2019, na Modalidade "Tomada de Preços", do tipo "Menor Preço Global". O Processo
Licitatório tem como objeto contratar empresa para prestar serviços de reforma e manutenção
do Parque Linear Uberabinha nas duas margens do Rio Uberabinha entre o final da
Avenida Rondon Pacheco até a Avenida Fernando Vilela, durante o ano de 2019, por execução
indireta sob regime de empreitada por preço unitário, em atendimento à Diretoria Técnica. O
Edital poderá ser adquirido mediante o pagamento de R$ 0,26 (vinte e seis centavos) a folha
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 - A
visita técnica é facultativa, porém, ao fazê-la deverá ser exercida por um representante da empresa,
sendo ele profissional técnico, devidamente cadastrado no CREA. A visita aos locais de
instalação deverá ser realizada pelo responsável da licitante até o dia imediatamente anterior
à data de realização da licitação. A empresa que optar por não efetuar a visita técnica,
DEVERÁ nesta mesma data apresentar uma DECLARAÇÃO de que conhece o local e os
tipos de serviços a serem executados, de forma que, se a licitante vencedora não fez a visita
técnica, será responsabilizada pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão,
na verificação dos locais de instalação e execução da obra. As visitas deverão ser precedidas
de agendamento junto a Diretoria Técnica - Gerência Ambiental, pelo telefone (034) 3233-
2564, em horário comercial. Uberlândia (MG), 10 de outubro de 2019. Edina Franco Gouveia
- Diretora Geral Interina

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2019 - TOMADA DE

PREÇOS "MENOR PREÇO GLOBAL"

A Diretora Geral Interina do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 125/2019, na
modalidade "TOMADA DE PREÇOS" do tipo "Menor Preço por Item", dia 05 de novembro
de 2019 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº
6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, a contratar empresa de engenharia para manutenção
em redes de água potável e manutenção de redes de esgotos em  Uberlândia e nos Distritos
(Mão de Obra, Máquinas e Equipamentos),  sob regime de empreitada por preço unitário, durante
o ano de 2020, para atender a Diretoria Técnica, o edital à disposição de interessados no endereço
eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas.
Uberlândia (MG), 10 de outubro de 2019. Edina Franco Gouveia - Diretora Geral Interina.

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2019 - TOMADA DE

PREÇOS "MENOR PREÇO POR ITEM"

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG. SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE VINTE (20) DIAS. O Dr. Carlos José Cordeiro, Mm. Juiz de Direito da  2ª Vara Cível da 
Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc... Faz saber a todos quantos o  
presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo e respectiva 
Secretaria, processam-se os atos e termos da Ação Ordinária (Procedimento Comum), autos nº 
5003700-94.2017.8.13.0702, movido por Jesus Antonio Caldeira em face de Alfredo Alves R Junior – 
ME. Narra o autor na inicial que locou um imóvel para o(a) requerido(a) que tornou-se inadimplente 
no valor de R$ 28.706,74 relativo a IPTU e outros. E como o(s) requerido(a/s) está(ão) em lugar 
incerto e não sabido, é o presente edital expedido para CITAR: Alfredo Alves R Junior – ME, inscrito 
no CNPJ/MF 12.526.736/0001-87, para os termos e atos da presente ação, para no prazo de 15 
(quinze) dias, contestar a ação, sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos como verdadeiros  
os fatos articulados pelo autor com as advertências do art. 344 do CPC. Observe-se que os prazos 
fluirão após o término do prazo fixado no edital. Para conhecimento de todos, especialmente do (a,s) 
interessado (a,s), expediu-se o presente edital que será afixado em lugar público de costume e 
publicado no “Diário do Judiciário ” e no jornal local, na forma da lei. Uberlândia-MG, 25 de setembro 
de 2.019. Eu, (a)(Maria Conceição Souza Cunha), Oficial de Apoio Judicial, o digitei, subscrevi. (a) 
Bel. CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito Titular.

Objeto: Aquisição de 02 (dois) geradores à diesel em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.O Pregoeiro, em caráter excepcional e  tendo em vista o pedido de esclarecimento ao
Edital Pregão Eletrônico nº 583/2019 interposta pela empresa Geraforte Grupos Geradores e,
considerando a necessidade de analisar os questionamentos aventados nesta impugnação e,
eventualmente, promover modificações no edital, DECIDE SUSPENDER, "sine die", a referida
Licitação.Deve-se dar amplo conhecimento dessa decisão mediante publicação de que a
mesma foi SUSPENSA, sine die e que, oportunamente será marcada nova data para Sessão
Pública para recebimento de proposta.Uberlândia, 09 de outubro de 2019.Roger Wudson
Rodrigues Dias.Pregoeiro

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 583/2019

ATIVO: Circulante Disponível
Caixa Geral     1.404,36
Banco c/ Movimento   56.951,63
Aplicação Financeiras   825.747,20  
Adiantamento de 13º  salário  1.642,00  885.745,19
Realizável a Longo Prazo
Não Circulante
Cotas de Capital Cooperbant  3.297,41                   
Aplicações Financeiras   3.000,00  6.297,41
Imobilizado
Terrenos    10.883,29
Instalações    4.400,00
Edifício Sede Social    75.586,48
Edifício Sede Recreativa    146.140,48
Móveis e Utensílios   73.224,57
Máquinas e Equipamentos   42.241,29
Equipamentos Comunicação   12.462,32
Equipamentos Informática   40.310,52
Equipamentos de Som e Video   14.622,87             
Equipamentos de telecomunicação   10.725,29     
Equipamentos de climatização  1.298,90  431.896,01
(-) Depreciações   105.928,34        
TOTAL DO ATIVO:   1.218.010,27
PASSIVO – Circulante – Obrigações Operacionais
Contas diversas a Pagar    115.410,63
Obrigações Trabalhistas   4.514,59  119.925,22 
Patrimônio Líquido – Acervo Patrimonial
Bens Patrimoniais   702.223,66  702.223,66             
Resultados Acumulados   
Superavit/ Deficit Acumulados  207.506,06  
Resultado do Exercício   188.355,33  395.861,39             
TOTAL DO PASSIVO:   1.218.010,27     

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do período de 30 de
Setembro de 2019
Edivaldo Dias Cunha  – Presidente.
Hélcio Tadachi Kaminice - Tesoureiro.
José Silva Barbosa – Técnico Contábil – CRC 67.199
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL DO DIA 09/10/2019.

S E E B – Sindicato dos Emp. Estabelecimentos Bancários de Uberlândia.
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO
Encerrado em 30 de Setembro de 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, Iraí de Minas, Monte Alegre de 
Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Santa Juliana e Tupaci-
guara, convoca todos os sócios e interessados (Motoristas, Ajudantes de Motoristas, 
Motociclistas, Operadores de Máquinas e demais empregados da categoria), 
empregados das empresas do comércio atacadista e varejista das cidades acima 
referidas, para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 17 (dezessete) 
de outubro de 2.019, quinta-feira, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em 
primeira convocação, na sede do Sindicato, à Av: Fernando Vilela nº 1.449, bairro 
Martins, Uberlândia/MG.,  para tratarem da seguinte ordem do dia: a) -–Leitura do 
Edital de Convocação; b) – Elaboração da pauta de reivindicações 2019/2020  a ser 
pleiteada, respectivamente, junto aos Sindicato Patronal e Federação Patronal; c) – 
Autorização à Diretoria para formalizar Convenção Coletiva de Trabalho e na inviabili-
dade, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo; d) – Autorização à Diretoria para 
negociar e formalizar acordo direto e individualmente com as empresas quando 
viável; e) –Deliberar sobre contribuições à entidade, observado o disposto nos Artigos 
8º, III, IV, VI, 7º, VI, XXVI da Constituição Federal, combinado com o disposto nos 
artigos 545, 513, alínea “e”, e 462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo com observância do 
que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também, com o disposto no art. 8º da Convenção 95 
da OIT; f) – Palavra Franca; g) – Encerramento. Não havendo na hora acima indicada 
número legal para instalação da Assembléia em primeira convocação, os trabalhos 
serão iniciados uma hora após, em segunda convocação, no mesmo dia e local, com 
qualquer número de presentes, e, as decisões prevalecerão para todos os efeitos. 
Uberlândia, 10 de outubro de 2019. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.
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