
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Na qualidade de O�ciala da Serventia de Registro de Imóveis de Prata/MG, Patrícia Pelissari Rizzo Tristão. Faz 
saber que foi protocolado nesta Serventia sob n° 75.692, em 28/01/2021 requerimento pelo qual SERGIO LUIZ 
NUNES FELISBINO, brasileiro, comerciante, portador da CIRG nº M-3.511.438/SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 190.928.656-72 e sua esposa MARIA APARECIDA GOMES NUNES, brasileira, professora, portadora da CIRG n° 
M-3.639.387/SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n° 671.753.256-49, casados sob o regime de comunhão universal 
de bens, na vigência da Lei 6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado sob n° 4368, do Livro 3 Registro 
Auxiliar, desta Serventia, residentes e domiciliados na Rua Nazário Fagundes de Freitas, nº 141, Centro, em 
Prata/MG, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião Extrajudicial, na 
modalidade Extraordinária, nos termos do art. 1.238, do Código Civil, considerando que o requerente é 
possuidor do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, autuado sob protocolo nº 75.692 de 28/01/2021, de um lote 
de terreno, situado nesta cidade de Prata/MG, Bairro Centro, medindo frente 8,88+4,70+3,00+4,70+3,20 metros 
confrontando com Praça XV de Novembro e Eder Bueno Arantes; pelo lado direito mede 10,70 metros, 
confrontando com Fúlvio Silva Alves; pelo lado esquerdo mede 10,70 metros, confrontando com a Rua João 
Pinheiro; e, aos fundos mede 15,08 metros, confrontando com o Fúlvio Silva Alves, com a área total de 147,25 m², 
tendo o cadastrado na Prefeitura Municipal de Prata/MG  sob o nº 01.01.015.0073.001, onde se encontra 
edi�cado no referido imóvel, um Prédio com 02 pavimentos, sendo: Pavimento térreo: Para �ns comerciais, 
emplacado pela Praça XV de Novembro, com o n° 695 – Pavimento térreo, com a área construída de 147,25 m², 
composto de 05 dependências e 03 Banheiros, com forro de laje, piso de cerâmicas e Pavimento Superior: Para 
�ns comerciais: sendo emplacado pela Praça XV de Novembro, com o n° 695 – Pavimento Superior, com a área 
construída de 161,35 m², composto de 04 dependências, com piso de cerâmicas, forro de PVC, cobertura de 
telhas de cimento amianto e telhas de barro, com instalações de água, luz e esgoto, com benfeitorias de passeio, 
pavimentação, etc... perfazendo a área total construída de 308,60 m². Tudo conforme mapa e memorial 
descritivo elaborados pelo engenheiro civil Alessandro Lima Evangelista, inscrito no CREA sob nº 63.155, ART: 
14202000000006437460, que se encontram arquivados nesta Serventia. Assim sendo, �cam intimados terceiros 
eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando 
impugnação escrita perante a O�ciala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância no prazo legal 
de 15 (quinze) dias, corridos a contar da publicação deste, cientes de que, caso não contestado presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, na 
modalidade Extraordinária com o competente registro, conforme determina a Lei. Segue abaixo croqui de 
localização da área.

Prata/MG, em 08 de março de 2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 061/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS (SMMASU) -
por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada -
Objeto: Prestadora de serviço contínuo de engenharia sanitária para recebimento, triagem,
gestão, destinação, e disposição final ambientalmente adequada de resíduos de construção
civil com ou sem lixo entremeado, com fornecimento de aterro licenciado, mão de obra,
equipamentos e maquinários, pelo período máximo de 60 (sessenta) meses, exceto
período excepcional, devidamente justificado, em atendimento à necessidade da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. A visita técnica será até 02 (dois) dias
antes da abertura dos envelopes, conforme consta no edital. O Edital encontra-se à
disposição na Diretoria de Compras, na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº. 600, bairro
Santa Mônica, fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas, bem como, disponível
no sítio www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura
no dia 16/04/2021 às 13:00 horas na Galeria Ido Finotti, situada na Av. Anselmo Alves dos
Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG.Uberlândia/MG, 11 de março de 2021.
JOÃO BATISTA FERREIRA JÚNIOR.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SERVIÇOS URBANOS

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 759/2021
OBJETO: contratação de empresa para a prestação de serviço de exames laboratoriais e
complementares e avaliações médico clínica.O Pregoeiro,  no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa
que devido a não publicidade do edital no portal Comprasnet, alterará a data da sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas que estará aberta até às 09:00 horas
do dia 15/03/2021 no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 25 de
fevereiro de 2021.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro
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SEXTA-FEIRA
12 DE MARÇO DE 2021

Sem acordo, transporte  
público entra em greve
 | TRABALHADORES MANIFESTAM CONTRA O PAGAMENTO PARCELADO DOS SALÁRIOS

 � DA REDAÇÃO

T rabalhadores do trans-
porte público de Uber-
lândia inic iaram, na 

madrugada desta quinta-feira 
(11), uma greve para mani-
festar contra o pagamento 
parcelado dos salários. A pa-
ralisação foi informada pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
no Transporte Coletivo Urba-
no (Sinttrurb) na noite desta 
quarta-feira (10).

Por meio das redes so-
ciais, o presidente do Sin-
dicato, Marcio Dulio de Oli-
veira, divulgou um vídeo 
informando sobre a greve. O 
representante ressaltou que 
tinha acabado de sair de uma 
reunião com as empresas 
responsáveis pelos ônibus 
para tentar negociar a situa-
ção dos salários.

“Mesmo com o encontro 
e apresentação de propos-
tas, nós percebemos que as 
empresas não têm intenção 
de acatar ou apresentar uma 
proposta descente aos nos-

sos trabalhadores”, explicou.
O presidente também pe-

diu a compreensão e apoio 
da população em relação 
à paralisação. “É um movi-
mento legítimo porque preci-
samos nos posicionar sobre 
essas condições”, finalizou 
ele.

Por meio de nota, o Sin-
d icato das Empresas de 
Transporte de Passageiros 
do Triângulo Mineiro (Sin-
dett) e empresas de trans-
porte urbano de Uberlândia 
lamenta o transtorno gerado 
pelo Sinttrurb, com o não 
cumprimento da liminar defe-
rida pela Justiça de Trabalho.

“A l iminar determinava 
que, ocorrendo a greve, o 
Sindicato dos Trabalhadores 
deveria garantir o funciona-
mento de, no mínimo, 60% 
da frota de transporte coleti-
vo em Uberlândia. No caso, 
com o não cumprimento da 
liminar, será aplicada ao Sin-
dicato a multa diária de R$ 
50.000,00. Além da multa, a 
greve passa a ser considera-
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da ilegal e abusiva, dando às 
empresas o direito de tomar 
medidas administrativas e 
legais cabíveis”, constou a 
nota.

As empresas informaram 
ainda que o não cumpri-
mento da l iminar,  nesse 
momento crítico, é um ato 
irresponsável, considerando 
que o transporte coletivo se 
mantém essencial para a 
locomoção de trabalhadores 
que estão na linha de frente e 
para os atuam em atividades 
essenciais.
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