
EDITAL

COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG - EDITAL DE CITAÇÃO DE FERNANDA ROCHA DE 
OLIVEIRA. Prazo: 30 dias. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível. Juiz: DR. WALNER BARBO-
SA MILWARD DE AZEVEDO. Autos nº. 5028291-23.2017.8.13.0702. AÇÃO DE EXECU-
ÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida por EXEQUENTE: CONSORCIO EMPRE-
ENDEDOR DO CENTER SHOPPING UBERLÂNDIA em desfavor dos EXECUTADO: 
FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA. Faz saber que, em estando tramitando neste Foro os 
autos em epígrafe, pelo presente, CITA o réu, FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA, 
CPF:0363.346.216-30, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que efetue o 
pagamento da quantia de R$ 30.931,63 (trinta mil, novecentos e trinta e um reais e 
sessenta e três centavos), atualizada até 30/11/2017, no prazo de 3 dias (art. 827, parágra-
fo I, do CPC), caso em que a verba honorária devida será reduzida pela metade, e honorá-
rios advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 
701 do CPC (Lei 13.105/15), a serem acrescidos de juros e correção monetária até o 
efetivo pagamento. O prazo para pagamento começará a fluir no primeiro dia útil seguinte 
ao término do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste edital, quando o réu será 
considerado citado. Decorrido este prazo sem que tenha sido pago o valor constante do 
presente edital será procedida a penhora ou, sendo o caso, o ARRESTO de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida e acréscimos. Por fim, por meio do presente 
edital ficará a parte executada ciente do prazo de 15 dias para oferecer embargos, 
contados da data em que se efetivar a citação, na forma deste edital. E, para que não se 
alegue ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado pelo prazo de 30 
(trinta) dias, sob pena de nulidade da citação, uma vez no órgão oficial. Em caso de revelia 
será nomeado curador especial. Tudo nos termos do CPC. Ressalte-se que os prazos 
marcados iniciam-se após o término do prazo deste edital. Uberlândia, 14 de abril de 2021. 
Eu Nayara Guedes, Oficial de Apoio Judicial, o digitei e subscrevo.

Walner Barbosa Milward de Azevedo
Juiz de Direito titular da 4ª Vara Cível

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30) TRINTA 
DIAS. O Dr. Walner B. M. de Azevedo, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível desta Comarca 
de  Uberlândia-MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Secretaria processam-se os 
termos e atos da AÇÃO DE EXECUÇÃO, autos nº 5017510-39.2017.8.13.0702, promovida 
por CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CENTER SHOPPING UBERLANDIA, em face de 
NARAMOK ACESSORIOS LTDA - ME. A Exequente é credora do Executado da quantia 
líquida e certa de R$ 30.096,91 (trinta mil, noventa e seis reais e noventa e um centavos), 
atualizado até 30/06/2017, conforme planilha anexa nos autos. A parte exequente ingressou 
com a presente ação, contudo estando o executado em local incerto e não sabido, deferiu-se 
a citação editalícia. Assim, expediu-se o presente Edital que, publicado na forma da lei e 
afixado no local público de costume, CITA e CHAMA o executado NARAMOK ACESSORIOS 
LTDA - ME, CNPJ: 24.996.072/0001-07, para, querendo, em 03 (três) dias, efetuar o 
pagamento da dívida, no valor de de R$ 30.096,91 (trinta mil, noventa e seis reais e noventa 
e um centavos), atualizado até 30/06/2017, acrescida das custas e taxas processuais, e 
honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor do débito, ressalvado, no caso de 
integral pagamento, a redução pela metade da verba honorária. Ou, querendo, independente 
de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 
dias, ou requerer, no mesmo prazo, caso reconheça o crédito exeqüendo e comprove o 
pagamento de 30% (trinta por cento), do valor da execução, inclusive com custas e honorá-
rios de advogado, seja admitido a pagar o restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. Sob pena de CONVERTER-SE, automaticamente 
(após decurso do prazo) o ARRESTO em PENHORA, já considerando os Executados 
INTIMADOS da mesma. Fica, ainda, cientificado, o advogado a ser constituído, de que as 
intimações de despachos, decisões e demais atos, desta Comarca, são realizadas por 
publicações no Diário Judiciário Eletrônico, acesso através do site www.tjmg.gov.br. Observe-
-se que os prazos mencionados fluem a partir do término do prazo do edital. Uberlândia, 23 
de julho de 2020. Eu, Nayara Augusta de Souza Guedes, Oficial de Apoio Judicial, o digitei.

Walner Barbosa Milward de Azevedo
Juiz de Direito titular da 4ª Vara Cível

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica o funcionário MARLON GABRIEL FERREIRA DOS 
SANTOS - 39367,  (CTPS 006187604/série 0040 MG) que, considerando sua ausência injustifica-
da do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, o mesmo está 
dispensado, a partir da presente data, 25/05/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, 
alíneas “E” e “I” CLT.  Fica o funcionário  comunicado que deverá apresentar sua CTPS no dia do 
acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem 
como deverá entregar no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e 
materiais relativos à empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão 
Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica o 
funcionário comunicado que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, dia 
02/06/2021  às 14:00 horas no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 22/2021. A Prefeitura 
Municipal de Coromandel torna público aos interessados a prorrogação do Processo 
Licitatório de n° 081/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 22/2021, do 
Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços médicos, exames e serviços técnicos em medicina e segurança do 
trabalho, para atender a Administração Municipal para o dia 15/06/2021 ás 14:00 horas. 
Motivo: Retificação do edital.  Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.
br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  28 de maio de 
2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO  nº 02/2021. Será realizado 
no dia 25 de junho de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 092/2021, na 
Modalidade de Inexigibilidade/ Credenciamento de n° 02/2021, cujo objeto é o 
credenciamento de leiloeiro para realização de leilão de bens móveis e imóveis do 
Município de Coromandel/MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.
br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 28 de maio de 
2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO UBERLANDIA ESPORTE CLUBE

O Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube, de acordo com o Art. 222, letra ‘a’ do seu 
Estatuto, convoca os seus conselheiros para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA a ser realizada na data do 
dia 12 de junho de 2021, às 09 hs. da manhã, nas dependências do estúdio empresa HSom localizada 
na Rua Jataí, 875, bairro Brasil, em Uberlândia, MG., para deliberarem sobre as seguintes ordens do 
dia:
a) O Art. 27 do Estatuto da Vila Olímpica do Uberlândia Esporte Clube estabelece que cabe ao 
Conselho Deliberativo homologar a Diretoria-Presidência e Tesouraria do Clube, fato jurídico ainda 
pendente e que precisa ser deliberado.
b) Apresentação de projetos/consórcios para parceria e permuta com o Uberlândia Esporte Clube no 
objetivo de que sejam realizadas edificações de condomínios residenciais e/ou misto junto à área da 
Vila Olímpica do Uberlândia Esporte Clube.
c) Em sequencia do assunto a ser tratado na letra ‘b’ acima, a assembleia autorizar o início das 
negociações e seus limites.
d) Demais informes gerais e pertinentes.

Uberlândia/MG, 27 de maio de 2021.
LUIZ MARTINS NETTO

Presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube
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