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COMARCA DE ARAGUARI /MG - EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Araguari/MG com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o devedor fiduciante, DANILO SOUSA MONTES, CPF/CNPJ n° 051.319.816-46, que está em lugar 
ignorado, incerto ou inacessível, para se dirigir, preferencialmente, ao endereço da credora fiduciária COOPERATIVA 
DE CRÉDITO ARACOOP – SICOOB ARACOOP, ou ao endereço desta Serventia, situada na Avenida Tiradentes, 
134, Centro, Araguari, MG – CEP: 38440-238, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última 
publicação deste edital, que será publicado em três dias consecutivos, o encargo no valor de R$289,426,73, em 
01/09/2021, 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 659933 com garantia 
de alienação fiduciária registrada na matrícula nº 17.739, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Araguari/MG . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente a credora, o recibo deverá ser apresentado ao 
Cartório de Registro de Imóveis de Araguari/MG. Caso o pagamento não seja realizado diretamente a credora, o 
pagamento perante esta Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à 
ordem”, nominal a credora fiduciária 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 da credora fiduciária COOPERATIVA 
DE CRÉDITO ARACOOP LTDA – SICOOB ARACOOP, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que 
chegue ao conhecimento dos devedores, expediu-se este edital.

Araguari/MG, 02 de Setembro de 2021.
Documento assinado digitalmente por: 

Maria das Graças Nunes Ribeiro - Oficial de Registro

OBJETO: Seleção de empresas especializada para a outorga de permissão remunerada de
vagas no Mercado 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 para abertura
no dia 03/11/2021 às 13:00 horas, na Av. Anselmo Alves dos Santos, 600, térreo, Uberlândia/
MG, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993. Será, facultativa, visita para
conhecimento do espaço e esclarecimentos de dúvidas, mediante prévio agendamento
que ocorrerá até o dia 27/10/2021 às 12:00 horas, no Mercado Municipal de Uberlândia, que
deverá ser realizada até o dia útil anterior à sessão pública do certame, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h.Informa ainda, que o detalhamento das alterações
encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações.Uberlândia, 09
de setembro de 2021.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 468/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MELHOR TÉCNICA" O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria

nº 46.141, publicada no Diário Oficial do Município em 03/05/2019, no uso de suas
atribuições, com fundamento no art. 214 da Lei Complementar nº 040/92, CITA o servidor
público municipal Wilton de Moura Farago, matrícula nº 4.566-7, pelo presente edital, por se
encontrar em local incerto e não sabido, após diversas tentativas, não sendo encontrado
no endereço residencial e domiciliar registrado em seus assentamentos funcionais, da
decisão exarada no Processo Administrativo Disciplinar nº 38/2019, publicada no Diário
Oficial do Município nº 6176 de 06/08/2021para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente
sua defesa. A não apresentação de defesa por parte do servidor citado implicará em
revelia, com o prosseguimento do processo nos termos da Súmula Vinculante nº 5 do
Supremo Tribunal Federal, por esta Comissão. Uberlândia, 01 de setembro de 2021.Ana
Cláudia Alvarenga Melo Baron

EDITAL DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
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