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LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, devidamente autorizado 
por CIDADE JARDIM- SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA, com sede nesta cidade, 
na Avenida dos Jardins, nº 260, sala 10, Bairro Nova Uberlândia, CNPJ 
15.522.298/0001-77 ,faz saber que levará a público faz saber, a todos quanto o 
presente edital vierem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA, através do site www.leiloesu-
berlandia.com.br onde os interessados deverão se habilitar com antecedência para 
efetuar LANCES ONLINE, LEILÃO na forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de 
novembro de 1.997, endereço: LEILOERIO PÚBLICO OFICIAL, Avenida Suíça n° 
30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG, pelos lanços mínimos abaixo, o 
seguinte imóvel localizado nesta cidade, no LOTEAMENTO CONVENCIONAL e 
fechado JARDIM VERSAILLES, com medidas e confrontações da respectiva 
matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

1ª PRAÇA: DIA DE 08 MARÇO DE 2021 as 10h00min com término as 11h00min
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ REALI-
ZADA 2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO, 
DESDE QUE NÃO INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO 
DEVEDOR DO IMÓVEL NA DATA DA PRAÇA.
2ª PRAÇA: DIA 08 DE MARÇO DE 2021 as 13h00min com término as 14h00min
O pagamento deverá ser feito à vista, acrescido de 5% (cinco por cento) a título de 
comissão ao leiloeiro, estando com o mesmo a documentação do imóvel para 
conhecimento de interessados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como 
as despesas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 02 de março de 2.020.

 
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES

Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO

LANÇO MÍNIMO
2º LEILÃO

22 04 447,00 m² 191.977 R$ 787.406,67 R$ 685.021,10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO AGRONEGÓCIO LTDA - PROCOOP - 

CNPJ/MF Nº 07.494.377/0001-93

A Cooperativa de Trabalho dos Profissionais do Agronegócio Ltda – PROCOOP, pessoa jurídica de 
direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.494.377/0001-93, com sede nesta cidade 
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Rivalino Pereira, nº 325 – Sala 02, Bairro Martins, 
convoca seus Cooperados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que realizar-se-á no dia 19 
(Dezenove) de Março de 2021, na Rua Rivalino Pereira, nº 325 – Sala 02, Bairro Martins , nesta cidade 
de Uberlândia/MG. Em primeira convocação às 16 (dezesseis) horas, com a presença de 2/3 (dois 
terços) do número dos cooperados, em segunda convocação às 17 (dezessete) horas, com a presença 
de metade mais um dos cooperados ou em terceira e última convocação às 18 (dezoito) horas, com a 
presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO – PAUTA
a) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho 
Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas dos administradores relativos ao 
exercício social em 31 de dezembro 2020;
b) Eleição e posse do conselho fiscal Gestão 2021/2022;
d) Assuntos de interesse geral;
Para fins de quorum na AGO, fica esclarecido que é de (30) o número de Cooperados com direito a voto.
Fica esclarecido que se encontram à disposição dos senhores cooperados, na sede social, os documen-
tos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Uberlândia/MG, 03 de Março de 2021.

Marivan da Silva
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Ata de Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de materiais médico-hospitalares (agulha aspiração ponta romba, atadura algodão,
cânula e outros), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 23/03/2021,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  04 de março de
2021.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 049/2021 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

dados ou de uma suposta 
gravação da vítima com algum 
comportamento cuja revelação 
poderia trazer impactos a sua 
imagem, como assistir vídeos 
com pornografia.

O relatório registrou casos 
de chantagem contra empresas 
também. Os golpistas exigiam 
pagamentos sob a ameaça de 
realizar ataques de negação 
de serviço (DDoS), indicando 
que teriam informações con-
fidenciais ou estratégicas das 
empresas.  

Os alvos mais frequentes 

dos ataques foram as lojas 
online, com 18,12%. Elas foram 
seguidas por portais globais 
de internet (15,9%), bancos 
(10,7%), redes sociais e blogs 
(10%) e sistemas de pagamen-
to (8,4%).

 � SPAM

O relatório também analisou 
a prática de envio de mensa-
gens em massa, conhecida 
como spam. Em 2020, este 
tipo de envio representou 50% 
do tráfego de e-mails. O resul-

tado, no entanto, indica queda 
de 6.14 pontos percentuais em 
relação a 2019. No total, foram 
enviados 183,4 milhões de ane-
xos maliciosos no ano passado.

O país que mais enviou 
spams foi a Rússia, com 
21,27%. Em seguida vêm Es-
tados Unidos (10,47%), Alema-
nha (10,97%) e China (6,21%). 
O Brasil foi responsável por 
3,26% de ataques do tipo.

 � CUIDADOS

Para evitar cair nestes gol-

pes é importante tomar alguns 
cuidados. O mais importante 
é evitar clicar em links de 
mensagens de e-mail, SMS ou 
redes sociais de pessoas ou 
organizações desconhecidas.

Caso vá clicar em algum 
link, é importante conferir o 
site para onde está sendo 
direcionado. Caso não tenha 
certeza de que o site é se-
guro, o aconselhável é não 
inserir informações pessoais, 
especialmente financeiras - 
número de cartão de crédito, 
por exemplo.
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