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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, FREDERICO SILVEIRA CALABRIA OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
07039251647, 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) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ou ao 
endereço do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 
38400-124, 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$ 11.398,14, em 
31/08/2021, 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 0733422300012821 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 47528, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de 
o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório 
Uberlândia - 2° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento 
perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo 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 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 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.

Uberlândia, 01 de Setembro de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

A  CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, CNPJ 08.331.318/0001-67, vem através deste formalizar a 
rescisão do  contrato de trabalho do colaborador LUIZ GUSTAVO MEDEIROS GOMES CTPS: 001740821 / 0050, 
conforme pedido de desligamento realizado ao gestor no dia 24/08/2021, assim, o contrato se encerrou, a 
partir desta data, nos termos do Art. 487, da CLT. No que tange à noti�cação extrajudicial recebida em 
27/08/2021, o contrato de trabalho à título de experiência fora �nalizado em 21/08/21, neste sentido, 
considerando a data do pedido de desligamento, não há o que se falar em término antecipado do contrato. 
Ademais, resta esclarecer que, embora seja citado na noti�cação extrajudicial, a empresa não recebeu 
qualquer documento, tampouco a CTPS para baixa, visto que o colaborador informou que a mesma não seria 
entregue. Assim, �ca o funcionário comunicado que deverá apresentar sua CTPS (carteira de trabalho) 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, no dia  02/09/2021 às 14:00, no seguinte endereço: Rua 
Niterói, nº 1771, Bairro: Tibery.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 25/2021. A Prefeitura Municipal de Coromandel torna 
publico aos interessados que o certame em referencia, que estava suspenso, terá sua reabertura 
programada para o dia  21 de setembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 090/2021, 
na Modalidade de Pregão Presencial de n° 25/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a 
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva 
com peças inclusas e emissão de laudos de calibração nos equipamentos da Secretaria Municipal de 
Saúde e estabelecimentos de Saúde da Zona Urbana e Rural 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,  31  
de agosto  de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO  nº 38/2021. Será realizado 
no dia 17 de setembro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 115/2021, na 
Modalidade de Pregão Eletrônico de n° 38/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo 
objeto é a aquisição de equipamentos para montagem de serraria portátil, para atender 
as necessidades da Administração Municipal e de Produtores Rurais do Município De 
Coromandel – MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, nos sites 
www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  31  de 
agosto  de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Pela presente Declaração de Propósito, firmada nos termos do artigo 5o, I, Anexo I da Resolução CNSP 
330/15, as pessoas jurídicas abaixo subscritas, na condição de acionistas, por intermédio do presente 
instrumento: 
DECLARAM
1. Sua intenção de constituir sociedade com as características abaixo especificadas: 
Denominação Social: CICLLOS SEGURADORA S/A
Local e Sede: Rua Jamil Tannus, 301, Lídice, Uberlândia-MG CEP 38.400-234, Sala B. 
Capital Inicial: R$8.000.000,00 (oito milhões de reais)
Composição Societária: 
ESPERANCA INVESTIMENTOS LTDA., empresa regularmente constituída, inscrita no CNPJ/MF sob n. 
42.335.812/0001-38, com sede no Município de Uberlândia/MG, na Rua Jamil Tannus, número 523, 
Bairro/Distrito Lidice - CEP 38.400-134, representada nos termos de seu Contrato Social, pela sócia 
administradora, GLEYSE CAVASSAN MASSA CUNHA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade 
RG n. 44.222.971-9-SSP, SP, inscrita no CPF/MF sob o nº do CPF 223.488.258-30, residente e 
domiciliada no Município de Uberlândia/MG e 
SEGURANÇA INVESTIMENTOS LTDA., empresa regularmente constituída, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n. 42.346.259/0001-39, com sede na Rua Professor Pedro Bernardo, n. 252, loja 03, Bairro/Distrito 
Centro, Município Uberlândia - MG, CEP 38.400-172., representada nos termos de seu Contrato Social, 
pela sócia administradora VALERIA APARECIDA MORAES DA CUNHA, brasileira, portadora da Cédula 
de Identidade MG-818.335, PC, MG, inscrita no CPF/MF sob o n. 539.599.816-00, residente e domicilia-
da no Município de Uberlândia/MG.
Objeto Social: Operação e comercialização no grupamento de seguros de pessoas e danos, 
Controladores: 
ESPERANÇA INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/MF 42.335.812/0001-38, com participação societária de 
66,67% (sessenta e seis ponto sesssenta e sete por cento) e 
SEGURANÇA INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ/MF 42.346.259/0001-39, com participação societária de 
33,33% (trinta e três ponto trinta e três por cento). 
 Administração: Valeria Aparecida Moraes da Cunha, CPF/MF 539.599.816-00.
2. Que não possuem quaisquer restrições cadastrais, desfrutam de reputação ilibada que não foram 
condenados por crime incompatível com atividade econômico-financeira e, ainda, que não foram nem 
estão sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto ao Poder Público. 
3. ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente 
declaração deverão ser comunicadas diretamente a Superintendência de Seguros Privados – Susep, 
Avenida Presidente Vargas 730, 9º andar – Rio de Janeiro, no prazo máximo de quinze dias, contados 
da data desta publicação, por meio de documento em que os autores estejam devidamente identifica-
dos, acompanhado da documentação comprobatória, observado que o(s) declarante(s) poderá(ão), na 
forma da legislação em vigor, ter direito a vista do respectivo processo.

Uberlândia-MG, 19 de Agosto de 2.021

ESPERANÇA INVESTIMENTOS LTDA
SEGURANÇA INVESTIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 

 
O Município de Sacramento torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução 
dos serviços de construção de pista de caminhada com piso em 
pavimentação asfáltica, a ser construída na Rodovia Antenor Duarte Vilela 
(Estrada da Gruta dos Palhares – AMG – 0725), numa extensão de 2.600m 
(dois mil e seiscentos metros) e com largura de 2,50m (dois metros e 
cinquenta centímetros), conforme projeto básico e anexos, cujo valor 
estimado global é de R$ 1.014.631,27 (um milhão, quatorze mil, seiscentos 
e trinta e um reais e vinte e sete centavos). Abertura: às 09:15 horas do dia 
20 de setembro do ano de 2021. Fundamento: Lei Federal nº. 8.666/93 e 
alterações. O edital encontra-se à disposição dos interessados no horário 
das 7h às 16h no Departamento de Licitações desta Prefeitura, situado na 
Praça Monsenhor Saul Amaral, nº. 512 – Centro – Sala 12, no site 
www.sacramento.mg.gov.br ou solicitação através do e-mail 
(editais@sacramento.mg.gov.br). 

Sacramento, 31 de agosto de 2021. 
Wesley De Santi de Melo – Prefeito. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores associados quites com suas contribuições para eleição de nova 
diretoria do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Uberlândia a realizar-se no dia 22 
de outubro de 2021 das 12:00 ás 18:00hs em sua sede, a rua Ernesto Vicentini, 245 Bairro Roosevelt.
O prazo para registro de chapas e de 20 (vinte) dias, a contar da data da publicação desde edital e o 
prazo para impugnação das candidaturas é de 5 (cinco) dias, a contar do encerramento do registro das 
chapas. Horários da secretaria do sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Uberlândia: 
09h00min ás 11h00min e 13h00min as 17h00min. Havendo chapa única, as eleições poderão ser 
realizadas duas horas após a 1° convocação.

Milton Inhaquitti
Presidente Sindipan
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