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Uberlândia, 26 de Fevereiro de 2021
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, CHRISTIANE MEIRE DOS SANTOS BREDARIOL SOUZA, 
CPF/CNPJ nº 63541084634, 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) COOPERATIVA DE CREDITO 
DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, 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$ 18.423,19, em 25/02/2021, 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 292306 
e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 12791, 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 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2021 - SRP. Será realizado no dia 16 de março de 
2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 030/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 
09/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de material escolar para 
a formação do Kit Escolar para os alunos do Ensino Fundamental e dos Prés Escolares Municipais, 
com recursos QESE- Quota Estadual Salário Educação e aquisição de material de escrituração 
para atender as Escolas Municipais - Ensino Fundamental, com participação exclusiva de Micro 
Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. Editais e inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou 
pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 18 de fevereiro de 2021. Tanara Rotili Schwantes Porto – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2021. Será realizado no dia 16 de março de 
2021 às 8:00 hs o Processo Licitatório de n° 029/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico de 
n° 08/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a aquisição de testes para a realização 
de exames para detecção do covid-19, como medida de prevenção ao contágio  do coronavírus, 
para atender a secretaria municipal de saúde, com participação exclusiva de microempresas, 
empresas de pequeno porte e equiparadas. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.
mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone  
34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-
MG, 18 de fevereiro de 2021. Tanara Rotili Schwantes Porto - Pregoeira

O Secretário Municipal de Trânsito e Transportes torna público para conhecimento dos
licitantes e de quem mais possa interessar que a licitação supramencionada, que tem por
objeto a prestação de serviços de operacionalização de radar, suporte a fiscalização e
supervisão do sistema de fiscalização eletrônica foi REVOGADA por razões de interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme Ofício
nº 511/202/ASJUR/SETTRAN inserto no competente processo licitatório. Fica assegurado
o contraditório e a ampla defesa pela publicação oficial, em respeito à efetividade de tal
princípio e nos termos da legislação aplicável. Uberlândia, 01 de março de 2021.DIVONEI
GONÇALVES DOS SANTOS.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 606/2020

ABANDONO DE EMPREGO
VINA EQUIPAMENTOS E CONTRUÇÕES LTDA, solicita o comparecimento de PAULO 
SERGIO FERREIRA GANDA, portador da CTPS 0077723 - Serie: 00315, no prazo de 
48hs, no intuito de justificar suas faltas que vem ocorrendo desde 09/01/2021, sob pena de 
caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa de seu contrato de 
trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra “I” da CLT.
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