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MUNICÍPIO - UBERLANDIA - MG

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00010, de 29 de Novembro de 2018.

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar
de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do
artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196
/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado
[s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste
município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á
feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)

Nome Completo / Razão Social CPF/CNPJ Termo de Intimação Fiscal (ITR)

REVALDERE DE CASTRO 381.777.658-68 5403/00106/2018

ASSOCIACAO DE MORADORES RECANTO DO MIRANDA IV 02.931.440/0001-98 5403/00130/2018

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR

Nome: HENCKMAR BORGES NETO Matrícula: 00104299

Cargo/Portaria de Nomeação n° : SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS Assinatura:

Data de afixação:

Data de desafixação:

29/11/2018

14/12/2018

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio do Comitê Gestor de 
Parcerias Público-Privadas – CGP/Uberlândia, com sede na Avenida 
Anselmo Alves dos Santos, 600, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, 
torna público que fará realizar, em atendimento ao disposto no artigo 39 da 
Lei Federal nº 8.666/93, Audiência Pública para apresentação e discussão 
da licitação pública, tendo como objetivo a contratação de Parceria 
Público-Privada – PPP, na modalidade de concessão administrativa para 
a exploração dos serviços de modernização, eficientização, expansão, 
operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública 
do Município de Uberlândia.

A Audiência Pública será realizada no dia 21 de dezembro de 2018, no 
Auditório Cícero Diniz, localizado no Centro Administrativo Municipal, 
situado na Avenida Anselmo Alves dos Santos, 600, Bairro Santa Mônica, 
com início às 19 horas.

Estão convidados todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, 
no qual as informações pertinentes encontram-se disponíveis nos 
sítios eletrônicos: http://www.uberlandia.mg.gov.br/2014/secretaria-
pagina/40/3157/consulta_publica.html e no Centro Administrativo, na 
Av. Anselmo Alves dos Santos, 600, Bairro Santa Mônica, Secretaria 
Municipal de Gestão Estratégica.

Uberlândia, 05 de dezembro de 2018.

Raphael Leles
Presidente do CGP/Uberlândia

AVISO DE COTAÇÃO Nº 02/2018.
O Coordenador de Logística e Suprimentos da Missão Sal da Terra, 
no uso de suas atribuições, conforme previsto em seu Regulamento de 
Compras, torna público que fará realizar cotação de mercado, as propostas 
deverão ser encaminhadas, impreterivelmente, até o dia 12/12/2018. A 
Cotação visa à seleção de empresa para a prestação de serviços de guarda 
e gerenciamento de caixas de arquivo - 3 Kg/5Kg. O formulário de 
cotação para o devido preenchimento encontra-se à disposição no site 
www.missaosaldaterra.org.br ou no Centro Administrativo da Missão Sal 
da Terra, localizado na Alameda Uberaba, nº 60, Bairro Santa Mônica, 
CEP: 38.408-287 Uberlândia – MG, telefone (34) 3255-1240, no horário 
das 09:00 às 16:00 horas, onde as interessadas poderão obter maiores 
informações e esclarecer dúvidas. Uberlândia-MG, 06 de Dezembro 
de 2018. Arthur Guilherme Rocha Pereira Coordenador de Logística e 
Suprimentos. 

AVISO DE COTAÇÃO Nº 03/2018.
O Coordenador de Logística e Suprimentos da Missão Sal da Terra, no uso 
de suas atribuições, conforme previsto em seu Regulamento de Compras, 
torna público que fará realizar cotação de mercado, as propostas deverão 
ser encaminhadas, impreterivelmente, até o dia 12/12/2018. A Cotação 
visa à seleção de empresa para a prestação de serviços de manutenção 
corretiva e preventiva nos equipamentos de PABX . O formulário de 
cotação para o devido preenchimento encontra-se à disposição no site 
www.missaosaldaterra.org.br ou no Centro Administrativo da Missão Sal 
da Terra, localizado na Alameda Uberaba, nº 60, Bairro Santa Mônica, 
CEP: 38.408-287 Uberlândia – MG, telefone (34) 3255-1240, no horário 
das 09:00 às 16:00 horas, onde as interessadas poderão obter maiores 
informações e esclarecer dúvidas. Uberlândia-MG, 06 de Dezembro 
de 2018. Arthur Guilherme Rocha Pereira Coordenador de Logística e 
Suprimentos.

AVISO DE COTAÇÃO Nº 04/2018.
O Coordenador de Logística e Suprimentos da Missão Sal da Terra, 
no uso de suas atribuições, conforme previsto em seu Regulamento de 
Compras, torna público que fará realizar cotação de mercado, as propostas 
deverão ser encaminhadas, impreterivelmente, até o dia 12/12/2018. A 
Cotação visa à seleção de empresa para a prestação de serviços de 
Dosimetria Pessoal de Radiação Ionizante e concessão de direito de uso 
de dosímetros. O formulário de cotação para o devido preenchimento 
encontra-se à disposição no site www.missaosaldaterra.org.br ou no 
Centro Administrativo da Missão Sal da Terra, localizado na Alameda 
Uberaba, nº 60, Bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-287 Uberlândia – 
MG, telefone (34) 3255-1240, no horário das 09:00 às 16:00 horas, onde 
as interessadas poderão obter maiores informações e esclarecer dúvidas. 
Uberlândia-MG, 06 de Dezembro de 2018. Arthur Guilherme Rocha 
Pereira Coordenador de Logística e Suprimentos. 

AVISO DE COTAÇÃO Nº 05/2018.
O Coordenador de Logística e Suprimentos da Missão Sal da Terra, 
no uso de suas atribuições, conforme previsto em seu Regulamento de 
Compras, torna público que fará realizar cotação de mercado, as propostas 
deverão ser encaminhadas, impreterivelmente, até o dia 12/12/2018. A 
Cotação visa à seleção de empresa para a prestação de serviços de 
Vigilância Eletrônica 24 horas com apoio de Unidade Móvel, incluindo 
o monitoramento de todos os sinais (teste periódico de linha telefônica e 
energia elétrica). O formulário de cotação para o devido preenchimento 
encontra-se à disposição no site www.missaosaldaterra.org.br ou no 
Centro Administrativo da Missão Sal da Terra, localizado na Alameda 
Uberaba, nº 60, Bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-287 Uberlândia – 
MG, telefone (34) 3255-1240, no horário das 09:00 às 16:00 horas, onde 
as interessadas poderão obter maiores informações e esclarecer dúvidas. 
Uberlândia-MG, 06 de Dezembro de 2018. Arthur Guilherme Rocha 
Pereira Coordenador de Logística e Suprimentos.

MISSÃO SAL DA TERRA

AVISO DE COTAÇÃO Nº 01/2018.
O Coordenador de Logística e Suprimentos da Missão Sal da Terra, no uso 
de suas atribuições, conforme previsto em seu Regulamento de Compras, 
torna público que fará realizar cotação de mercado, as propostas deverão 
ser encaminhadas, impreterivelmente, até o dia 12/12/2018. A Cotação 
visa à seleção de empresa para a prestação de serviços de reprografia de 
documentos em geral, com fornecimento de suprimentos (toner e outros), 
exceto papel, a ser fornecido pela Contratada; englobando a instalação de 
todo o equipamento (copiadoras), a execução de manutenção preventiva e 
corretiva, inclusive com a disponibilização de mão de obra especializada 
e substituição de todas as peças e/ou equipamentos, aplicando-se um 
modelo de remuneração por cópia impressa. O formulário de cotação 
para o devido preenchimento encontra-se à disposição no site www.
missaosaldaterra.org.br ou no Centro Administrativo da Missão Sal 
da Terra, localizado na Alameda Uberaba, nº 60, Bairro Santa Mônica, 
CEP: 38.408-287 Uberlândia – MG, telefone (34) 3255-1240, no horário 
das 09:00 às 16:00 horas, onde as interessadas poderão obter maiores 
informações e esclarecer dúvidas. Uberlândia-MG, 06 de Dezembro 
de 2018. Arthur Guilherme Rocha Pereira Coordenador de Logística e 
Suprimentos.


