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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

“CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA, por determinação do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM, torna público que solicitou por meio da solicitação via Eco Sistemas 
n° 2020.05.01.003.0003007, Licença de Operação Corretiva, para a atividade de: Culturas 
anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultu-
ra; Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas 
medicinais e aromáticas); Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis de aviação e 
Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura, localizada na Fazenda São 
Vicente e Goiabal, Capão da Caça e Capão da Caça e Buriti - Matrículas 3.192, 3.193, 
3.194, 9.258 e 128.179, Zona Rural, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.” PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 04/2021 - SRP. A Prefeitura Municipal de 
Coromandel-MG, torna publico a prorrogação do Processo Licitatório de n° 022/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 004/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição 
de recargas de cilindro de oxigênio comum e medicinal e recargas de acetileno, cilindro para oxigeno, 
com fornecimento de cilindros em comodato, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, de 
Obras, Serviços Públicos e Transporte e a de Infra Estrutura Rural do município de Coromandel-MG, 
com reserva de itens para participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno porte e 
Microempreendedor Individual, para o dia 18/03/2021 as 09:00 hs. MOTIVO: Retificação do Edital. 
Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo 
telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-
MG, 05 de março de 2021. Cairon Dairel Silva – Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro Ltda. – Sicoob Credicopa

CNPJ Nº 71.297.899/0001-02 - NIRE Nº: 31400006966
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste 
Mineiro Ltda. — Sicoob Credicopa, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os associados 
desta cooperativa, que nesta data são de número 12.801 (doze mil, oitocentos e um), em pleno gozo 
de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 06 de abril de 2021 e 
por sua sede não comportar, se realizará no Salão de Festas House Fest, situado à Avenida Fátima 
Porto nº 4750, bairro Cônego Getúlio, em Patos de Minas-MG, em primeira convocação às 17h, com a 
presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não haja número legal para 
instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação, às 18h, no mesmo dia e local, com 
a presença de metade mais 1 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “Quorum 
Legal” a Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 19h, com 
a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Pauta da Assembleia Geral Ordinária:
a) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do 
Conselho Fiscal, balanço geral, demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020;
b) Destinação do resultado do exercício de 2020;
c) Uso e aplicação do FATES;
d) Eleição para os Conselhos de Administração e Fiscal;
e) Alteração no Plano de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria 
Executiva;
f) Fixação das metas financeiras para o exercício 2021 e aprovação do pagamento de Participação nos 
Lucros e Resultados aos funcionários e gratificação ao Conselho de Administração e Diretoria 
Executiva;
g) Fixação dos honorários e gratificações do presidente e vice-presidente do Conselho de Administra-
ção; cédula de presença e gratificações dos conselheiros administrativos e fiscais;
h) Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e encargos sociais dos 
membros da Diretoria Executiva;
i) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.
Observações:
 1. A eleição realizar-se-á, por sua sede não comportar, no Salão de Festas House Fest, 
situado na Avenida Fátima Porto nº 4750, bairro Cônego Getúlio, na cidade de Patos de Minas/MG, no 
dia 06 de abril de 2021, com início às 20h (vinte horas) e com duração máxima de 2 (duas) horas 
ininterruptas no dia marcado para a realização da eleição, podendo ser encerrada num prazo menor, 
desde que todos associados presentes e com direito a voto tenham votado ou, no caso do registro de 
apenas uma chapa, a eleição será dada por aclamação.
 2. De acordo com Deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19 n° 130 e 131, de 3 
de março de 2021 publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 04 de março de 2021, 
a cidade de Patos de Patos de Minas está com reuniões suspensas com objetivo de garantir segurança, 
evitando-se aglomerações que possam disseminar o COVID-19. Diante disso, a Assembleia Geral 
Ordinária do Sicoob Credicopa que seria realizada em 15 de março de 2021 conforme edital de 
convocação publicado no dia 19 de dezembro de 2020 nos jornais O Tempo, Folha Patense, Jornal de 
Patrocínio, Jornal de Uberaba e Diário de Uberlândia, foi adiada até a normalização da atual situação. 
Sendo a mesma remarcada para o dia 06 de abril de 2021 no endereço Avenida Fátima Porto nº 4750, 
bairro Cônego Getúlio, em Patos de Minas-MG em 1ª, 2ª 3ª chamadas nos seguintes horários: primeira 
às 17h; segunda às 18h e terceira e última chamada às 19h.

Patos de Minas - MG, 06 de março de 2021. 
Ronaldo Siqueira Santos

Presidente do Conselho de Administração

OBJETO: Aquisição de matérias de expediente (pasta suspensa. Caixa para arquivo,
cl ips, envelopes , fi ta adesiva, lápis, caneta esferográfica e outros) para
desenvolvimento das atividades operacionais da Prefeitura Municipal de Uberlândia.A
Diretoria de Compras, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem
mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na
elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
es tará aberta até às 09:00 horas do dia 24/03/2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o detalhamento das
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações
e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com as devidas
alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia, 04
de março de 2021.Monica Maria Costa.Mat. 10.473-6.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2021

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 e insumos (sets de infusão
ACCU check flexlink 10/60 c/10 cânulas + 10 cateters; álcool swab 70%; cânula
flexlink 6mm ACCU check, caixa com 10 unidades e outros), para cumprimento de
decisões judiciais, 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
24/03/2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  05
de março de 2021.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 043/2021 PARA AMPLA CONCORRÊNCIA CRITÉRIO DE JULGAMENTO

"MENOR PREÇO POR ITEM"

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA

Doce Mineiro Ltda, torna público que obteve do Conselho Estadual de Política Ambiental - 
COPAM, por meio do Processo Administrativo nº 2046/2005/004/2014, Licença de 
Operação Corretiva, para as atividades Fabricação de produtos de laticínios, exceto 
envase de leite fluído, resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais e/ou 
envase de leite fluído e Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revende-
dores de combustíveis de aviação no município de Canapolis/MG, válida pelo prazo de 08 
anos, condicionada ao cumprimento do Plano de Controle Ambiental.
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