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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro

Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 07 de Agosto de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, ACTUAL AGRICOLA COMERCIO E REPRESENT, CPF/CNPJ nº 
06203837000114, ANDRE RODRIGUES STRACK, CPF/CNPJ nº 04677634610, LETICIA FERREIRA 
STRACK, CPF/CNPJ nº 07546087600, 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) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário 
Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 342.457,69, em 06/08/2019, 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 155552841631-0 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 149 381, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo 
deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado 
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrati-
vo 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, solicita 
o comparecimento do(a) colaborador RENATA FREITAS GOMES  
CTPS: 000013630 / 0148 data em 31/03/2005 à empresa no prazo 
de 48 horas para retomada de suas atividades profissionais, sob 
pena de aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 094/2019, na
modalidade “Pregão Eletrônico” do tipo “Menor Valor Global Estimado”, via site da Caixa
- CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00
horas do dia 23 de agosto de 2019, horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para
recebimento dos lances das 10:00 horas até às 11:00 horas do dia 23 de agosto de 2019. O
processo licitatório visa  a contratação de empresa para fornecimento de monitor de pressão
eletrônico e cabo para ligação de monitor de pressão, estando o Edital à disposição no
endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas
ao credenciamento no site até as 23:59 horas do dia 21 de agosto de 2019. Os interessados
poderão obter informações através do telefone (34) 3233-0872. Uberlândia, MG, 06 de agosto
de 2019. Paulo Sérgio Ferreira - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL D E  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2019 – PREGÃO

ELETRÔNICO “MENOR VALOR GLOBAL ESTIMADO”

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 505/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM”
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS,  EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS. PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DISTRITOS, por meio da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição
de gêneros alimentícios (sal refinado, óleo de soja e outros), em atendimento à
Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
es tará aberta até as  09:00 horas do dia  02/092019,  no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 31 de julho de 2019.PAULO V. A. P.
SCALDAFERRI.Secretário Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos -
Interino

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 280/2019
OBJETO:Fornecimento de uniformes (camiseta, calça jeans, jaleco, colete entre
outros).O pregoeiro, em caráter excepc ional,  e tendo em vista os pedidos de
esclarecimentos , cons iderando a necessidade de analisar os  apontamentos
aventados,DECIDE SUSPENDER a refer ida l ic i tação.Deve-se dar amplo
conhecimento desta decisão, mediante publicação, de que a mesma foi SUSPENSA,
sine die e que, oportunamente, será marcada nova data para Sessão Pública para
recebimento de propos ta.Uberlândia, 07 de agosto de 2019.JAIRO REIS DE
FARIA.PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 390/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM”

LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de Materiais
Hospitalares (lâmina para bisturi, pinça anatômica, detector fetal e outros). A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas
do dia 02/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-
MG, 06 de agosto de 2019. GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário
Municipal de SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 522/2019
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – através da DIRETORIA DE COMPRAS –
Fará realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa
para executar obras de reforma e restauração da Oficina Cultural, situada na Praça
Clarimundo Carneiro nº 204, bairro Fundinho, Uberlândia/MG, com fornecimento de
material e mão de obra.  A visita ao local onde serão executados,  poderá ocorrer em
qualquer dia ou horário, que preceda o dia da abertura do envelope de habilitação,
desde que previamente marcado com setor de Assessoria Técnica de Engenharia da
Secretaria Municipal de Obras, através do telefone (34) 3239 – 2550 ou pelo e-mail
smo@uberlandia.mg.gov.br. Os  documentos  que integram o edita l serão
disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia,
no endereço eletrônico <https://goo.gl/ho2JED>. A Sessão Pública para entrega dos
Envelopes das propostas e documentação será no dia: _04/09/2019, às _13:00_horas,
na Diretoria de Compras.   Uberlândia/MG,  07 de agosto de 2019.MONICA DEBS
DINIZ .Secretária Municipal  de Cultura.NORBERT O CARLOS NUNES DE
PAULA.Secretário Municipal de Obras

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvim ento Social,  T rabalho e Habitação,  torna público o interesse em
aderir à Ata de Registro de Preços nº 752/2017-E, oriunda do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 752/2017, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, para
aquisição de materiais hospitalares, conforme estabelecido abaixo: Item 18 – Ácidos
Graxos Essenciais, FR, Marca: Nutriex, Quant:1.152,00, V. Unit.: R$2,20 (dois reais
e vinte centavos).Uberlândia, 06 de agosto de 2019. IRACEMA BARBOSA
MARQUES.Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação

CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM” – SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Locação de banheiros químicos (Standard) e de pias
móveis, com serviço de deslocamento, montagem, manutenção diária e desmontagem
com descarte de dejetos incluso. A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 04/09/2019, no endereço
www.comprasgovernamenta is .gov.br.  Uber lândia, MG 07 de junho de 2019.
NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 403/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM” – SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada -
Objeto: Aquisição de Medicamentos (clonazepam, imipramina e outros). A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 04/09/2019,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia-MG, 07 de agosto de 2019.
GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO - Secretário Municipal de saúde

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 352/2019

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 509/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM” LICITAÇÃO COM ITEM PARA
AMPLA CONCORRÊNCIA E ITEM RESERVADO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de Equipamentos
odontológicos (consultório odontológico). A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 03/09/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  07 de agosto de 2019.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO - Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 523/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS,  EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais (escova sanitária, vassoura, sabão
em pó e outros), em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00horas do dia 03/
09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 06 de agosto
de 2019.  IRACEMA BARBOSA MARQUES -  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 547/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR LOTE"

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS,  EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
TRABALHO E HABITAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais e gêneros alimentícios (refrigerante,
barra de cereais, sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, saco de lixo e
outros), em atendimento à Secretaria acima citada.  A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 23/08/2019, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.  Uberlândia, 06 de agosto de 2019
IRACEMA BARBOSA MARQUES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA   

Na qualidade de síndico do Condomínio Residencial Parque Udinese, em conjunto com o Conselho 
Fiscal do condomínio venho pelo presente convocar os senhores condôminos para a Assembléia 
Geral Extraordinária, que, realizar-se-á no dia 26 de Agosto de 2019, no espaço gourmet, próximo da 
portaria principal, local onde foram realizadas as últimas assembléias. Sendo que, a primeira 
convocação será às 19 horas, com 2/3 dos condôminos e/ou a segunda e última convocação, às 
19h30 com qualquer número de presentes para deliberarem sobre os seguintes itens:   
 1.Prestação de contas;
 2.Eleição para conselho fiscal;
 3.Eleição para síndico (a);
 4.Outros.
Informamos ainda, que somente terão direito a voto, os condôminos quites com suas obrigações 
condominiais, não podendo ter nenhuma cota condominial em atraso.   
Qualquer condômino poderá ser representado por procuração específica e com firma reconhecida.    

Uberlândia, 05 de Agosto de 2019.   
Ana Paula Oliveira - Síndica 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA-MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site www.rafa-
elleiloeiro.com.br com inicio dia 30/07/2019. E na sala de reuniões da Prefeitura – NO 
DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 ÁS 14:00HRS, (54) TERRENOS URBANOS DE 
DIFERENTES VALORES E TAMANHOS, CONFORME EDITAL.

Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.
Rafael Araújo Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL 5º VARA FEDERAL DE UBERLÂNDIA-MG - SOMENTE ON-LINE 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JOSÉ ALEXANDRE ESSADO, JUIZ FEDERAL DA 
5a VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA-MG, na forma da lei. Faz saber, a 
todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado LEILÃO 
JUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA, através do sítio www.rafaelleoloeiro.com.br, para 
alienação e arrematação de bem(ns) penhorado(s) (DUAS CARRETAS REBOQUE) nos autos 
da ação e de acordo com as regras expostas no edital de Leilão: PROCESSO N": 
2004.38.03.001780-1, CLASSE: 3300 - EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS. EXEQUENTE: 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU1TETURA E AGRONOMIA DE MINAS 
GERAIS - CREA/MG - CNPJ 17.254.509/0001-63.
EXECUTADO: ASA INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA - CNPJ 22.394.266/0001-07
PERÍODO DO LEILÃO ONLINE: 30 (TRINTA) DIAS - INÍCIO DIA 15/07/2019, ÀS 14:00 HORAS 
E TÉRMINO DIA 13/08/2019, ÀS 14:00 HORAS. TEL. (34) 3212-9939, CEL. (34) 99116-3933.

E-maÍl: contato@rafaelleiloeiro.com.br, rafaelleiloeiro@gmail.com,
sítio: www.rafaelleiloeiro.com.br,

Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941
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SÉRIE A

APENAS 5 TÉCNICOS TÊM 
mais de 1 ano no cargo

 | MANO MENEZES PEDIU 
DEMISSÃO APÓS DERROTA 
DO CRUZEIRO EM CASA 
PARA O INTER

 � FOLHAPRESS

Mano Menezes não re-
sistiu à derrota por 1 a 
0 do Cruzeiro para o 

Internacional, em jogo de ida 
das semifinais da Copa do 
Brasil. Ainda nos vestiários do 
Mineirão, em Belo Horizonte, 
ele anunciou sua saída e per-
deu o posto de treinador mais 
longevo entre os 20 clubes 
da Série A do Campeonato 
Brasileiro.

O gaúcho havia sido con-
tratado para sua segunda 
passagem pelo clube celeste 
em julho de 2016. Tinha, por-
tanto, acabado de completar 
três anos à frente da equipe, 
uma série interrompida por 
uma fase muito negativa, com 
uma vitória conquistada em 
18 jogos, número citado pelo 
próprio técnico ao divulgar os 
motivos de sua saída.

Agora, há na primeira divi-
são apenas cinco comandan-

tes com ao menos um ano em 
seu time. Renato Gaúcho, no 
Grêmio faz dois anos e dez 
meses, passou a ser o mais 
longevo. Rogério Ceni, do 
Fortaleza, Odair Hellmann, 
do Internacional, Tiago Nu-
nes, do Athletico-PR, e Luiz 
Felipe Scolari, do Palmeiras, 
completam a lista, todos con-
tratados entre um e dois anos 
atrás.

Mano tinha construído no 
Cruzeiro uma trajetória longa 
para padrões brasileiros com 
base especialmente em seu 
sucesso na Copa do Brasil, 
vencida em 2017 e 2018. O 
clube ainda defende o bicam-
peonato, mas ficou em situa-
ção difícil após a derrota que 
acabou custando o emprego 
do técnico.

“São 18 jogos e uma vi-
tória. E a gente sabe que no 
futebol isso não se sustenta. 
A decisão partiu de uma 
consciência de que as coisas 
podem piorar. E elas não po-

dem piorar”, disse o gaúcho, 
que foi chamado de “burro” 
por boa parte do público pre-
sente no Mineirão e reagiu 
ironicamente, fazendo sinal 
de positivo com as mãos.

“O ‘burro’ vem hoje aos 47 
minutos do segundo tempo, 
amanhã vem aos 30, e isso 
vai em uma continuidade 
que afeta a equipe dentro de 
campo. Tenho muito respeito 
pelo Cruzeiro e não vou per-
mitir que isso atrapalhe ainda 
mais nesse momento difícil 
que o clube e a equipe vêm 
atravessando”, acrescentou.

Mano fez questão de citar 
clube e equipe, porque a 
diretoria enfrenta uma inves-
tigação da Polícia Civil que 
apura denúncias sobre lava-
gem de dinheiro, falsidade 
de documentos e falsidade 
ideológica. O vice-presidente 
Itair Machado foi afastado 
do cargo pela Justiça, mas 
continua frequentando a sede 
administrativa e o centro de 

treinamento do time.
Nesse cenário, o Cruzeiro 

foi eliminado da Copa Liberta-
dores, complicou-se na Copa 
do Brasil e conquistou apenas 
dez pontos em 13 rodadas 
no Campeonato Brasileiro. 
O aproveitamento de 25,6% 
só é suficiente para o 18º 
lugar na tabela, na zona de 
rebaixamento para a Série B 
do Nacional.

 � INTERINO

A diretoria do Cruzeiro 
Esporte Clube confirmou que 
Ricardo Resende, técnico da 
equipe Sub-20, comandará 
o time profissional na partida 
de domingo, contra o Avaí, 
em Florianópolis, pelo Cam-
peonato Brasileiro. Segundo 
o diretor de futebol, Marcelo 
Djian, a diretoria vai trabalhar 
com calma para escolher o 
substituto do técnico Mano 
Menezes.

VINNICIUS SILVA/CRUZEIRO

Mano teve fase com apenas uma vitória em 18 partidas


