
QUINTA-FEIRA
14 DE NOVEMBRO DE 2019

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 07 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, ERNANDES LOPES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 04346274617, 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 - 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$ 43.049,49, em 06/11/2019, 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 
855553171980-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
101369, 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 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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 11 de Novembro 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, EUCLIDES NAVES DE SOUSA JUNIOR, CPF/CNPJ nº 
58476350600, ILANA HONORATO NAVES, CPF/CNPJ nº 58960694134, 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$ 19.872,54, em 10/11/2019, 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 855550921302-5 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 52310, 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 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997.

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

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 08 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, HERBERT DA SILVA ALVES PEREIRA, CPF/CNPJ nº 
26113740749, LINDA BATISTA VIEIRA ALVES, CPF/CNPJ nº 03246848602, 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$ 1.337.762,29, em 07/11/2019, 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 072041230000880 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 31217, 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.

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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 11 de Novembro 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, JOUBERT REZENDE MACHADO JR, CPF/CNPJ nº 
55101860620, 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 - 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$ 5.232,33, em 
10/11/2019, 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 073521230000645 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 93747, 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 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.

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

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 11 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, LUCIENE DOS REIS, CPF/CNPJ nº 71024441687, 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 - 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$ 2.701,26, em 04/11/2019, 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 855552701462-4 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 97091, 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 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

Cartório Iturama
Endereço: RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000

Horário de atendimento: segunda à sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00

Iturama, 11 de Novembro de 2019
Virma Morimotta Assis dos Santos

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Iturama, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, LUIZ CARLOS DE FREITAS, CPF/CNPJ nº 57405611672, 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 Iturama, 
RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000, 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$ 4.877,45, em 10/11/2019, 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 144440085167-1 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 28647, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Iturama . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o 
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Iturama. 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 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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 11 de Novembro 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, MARLENE ANTONIO HONORIO DA S ARANTES, CPF/CNPJ nº 
92821812604, 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$ 7.619,52, em 
07/11/2019, 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 144440790281-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 108047, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 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 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

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 07 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, MIRELA SOUZA FERRAREZI, CPF/CNPJ nº 03289979601, 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 - 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$ 20.574,96, em 06/11/2019, 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 
272494606000027366 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
56081, 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 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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 12 de Novembro 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, ALEX MENDES FERREIRA, CPF/CNPJ nº 66561817672, 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$ 13.233,58, em 11/11/2019, 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 
844441661532-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
196308, 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 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 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

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 12 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, ELISANGELA ALVES DE LIMA, CPF/CNPJ nº 04244459642, 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 - 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$ 3.079,38, em 11/11/2019, 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 
855551454549-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
105334, 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 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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 12 de Novembro 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, FERNANDA RODRIGUES LOPES, CPF/CNPJ nº 04932406320, 
que está(ão) em ugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmen-
te, 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$ 11.428,25, em 11/11/2019, 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 
844441472359-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
174954, 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 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 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

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

entro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 12 de Novembro 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, RUBRIA BARCELOS ALVES, CPF/CNPJ nº 13979443663, ANA 
VALERIA RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 02253598631, 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$ 3.011,82, em 11/11/2019, 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 878770369578-2 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 184336, 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

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 141/2019, na modalidade "PREGÃO
PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Global", dia 27 de novembro de 2019 às 09:00 horas, no
Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-
142, que visa a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia, sendo:
Serviço E1 para entroncamento digitais do Serviço Móvel Pessoal (SMP), serviço móvel pessoal
(SMS) Pós-Pagos de acesso à Rede Internet mundial, serviços de acesso à Internet Mundial através
de Mini modem (4G e ou superior), com fornecimento de chips, para o ano de 2019, estando o edital
à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de
Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 12 de novembro de 2019. Paulo Sérgio
Ferreira - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO GLOBAL"

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA , por determinação do Conselho 
Estadual de Política Ambiental – COPAM e Superintendência Regional de Meio 
Ambiente (nome da SUPRAM) / Superintendência de Projetos Prioritários, torna 
público que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº 00133/1988/005/2014, 
renovação da Licença de Operação, para atividade de Base de armazenamento e 
distribuição de lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool 
combustível e outros combustíveis automotivos, na cidade de UBERLÂNDIA/MG.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, 
devido decurso prazo para purgação de débito, a realização da 
hasta pública do IMÓVEL RUA MARIO AUGUSTO PINTO(ANTIGA 
RUA 53), Nº 812, LOTE 11, QUADRA 457, BAIRRO SANTA 
MONICA   UBERLANDIA  MG CEP 38408316
1º leilão 19/11/19 partir 12:00 horas
2º leilão 10/12/19 partir 09:15 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, 
CENTRO  UBERLANDIA  MG
Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Mutuarios: 
ANDERSON LUIZ DA SILVEIRA, CPF 04849209602
 e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo 
para venda no 1º Leilao
Informações tel 3438142286 ou   AVENIDA FRANCISCO DE 
PAULA FERREIRA, Nº 959 RESIDENCIAL GRAMADO PATOS DE 
MINAS MG CEP     38706209

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR
Leiloeiro Oficial

SED:1EF80

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, 
devido decurso prazo para purgação de débito, a realização da 
hasta pública do IMÓVEL AVENIDA MAESTRO VILLA LOBOS Nº 
615, APARTAMENTO 201, BLOCO I, TUBALINA   UBERLANDIA  
MG CEP 38412028
1º leilão 19/11/19 partir 12:00 horas
2º leilão 10/12/19 partir 09:15 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, 
CENTRO  UBERLANDIA  MG
Agente Financeiro: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuarios: 
EDILSON BARBOSA SILVA, CPF 49835858691
SANDRA QUIRINO MACHADO SILVA, CPF 98704079604 
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo 
para venda no 1º Leilao
Informações tel 3438142286 ou   AVENIDA FRANCISCO DE 
PAULA FERREIRA, Nº 959 RESIDENCIAL GRAMADO PATOS DE 
MINAS MG CEP     38706209

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR
Leiloeiro Oficial

SED:1EEBD

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 733/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E ITENS RESERVADOS PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE através da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de
Equipamentos hospitalares (bisturi eletrônico). A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 16/12/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 12 de novembro de 2019.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHOSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 786/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Fornecimento de fórmulas alimentares (fórmula infantil para lactentes, fórmulas infantil de
seguimento, fórmula infantil polimérica entre outros). A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 16/12/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br,  Uberlândia, MG, 12 de novembro de 2019.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 809/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Aquisição de Medicamentos (citalopram, memantina, mirtazapina, tizanidida e outros). A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas
do dia 18/12/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia-
MG,.Uberlândia/MG, novembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº. 1.636 - Uberlândia(MG), 08 de novembro de 2019.
EDITAL DE LOTEAMENTO

(Lei Federal nº . 6.766 de 19/12/1979)
O REGISTRADOR DO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA/MG, na forma da 
Lei: FAZ SABER, a todos os interessados, que a empresa RESIDENCIAL OASIS UBERLÂNDIA 
EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede nesta cidade, na Rua Jamil Tannus, 131, Bairro Lídice, 
inscrita no CNPJ sob o nº 23.809.337/0001-40, NIRE 3121054083-0, depositou nesta Serventia, 
situada na Avenida Cesário Alvim, nº 356, no dia 24/10/2019, sob a prenotação nº 566397, reapresen-
tado em 06/11/2019, os documentos exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para o registro de Projeto Urbanístico de Loteamento, a ser implantado no imóvel 
localizado na Zona de Expansão Urbana, na Fazenda Bom Jardim, lugar denominado "Lageado ou 
Lageadinho", constituído pela Gleba A, contendo a área de 58,9389 hectares, com as seguintes 
divisas e confrontações: A descrição deste perímetro inicia-se no vértice 09, com coordenadas 
E=784.815,30m e N= 7.896.988,55m, localizado no ponto mais ao norte desta área na cerca de divisa 
da propriedade e deste segue confrontando com a Gleba B com o seguinte azimute e distância: 
112°02'41" e 517,30m, até o vértice M29, coordenadas E= 785.294,78m e N= 7.896.794,39m; 
localizado no limite desta gleba e deste segue confrontando agora com a Gleba E com o seguinte 
azimute e distância: 221°58'49" e 733,90m, até o vértice M30, coordenadas E= 784.803,90m e N= 
7.896.248,83m; localizado no limite da propriedade e deste segue por cerca confrontando com a 
propriedade pertencente a Agostinho Mansano Peres, mat 51.119 do 1° CRI com os seguinte azimute 
e distância: 270°43'30" e 941,15m, até o vértice 02, coordenadas E= 783.862,91m e N= 
7.896.260,74m; localizado no limite da propriedade e deste segue ainda por cerca confrontando agora 
com propriedade pertencente a Clube de Caça e Pesca Itororô de Uberlandia, Mat 12.107 do 1° CRI 
com o seguinte azimute e distância: 28°51'35" e 598,70m, até o vértice 03, coordenadas E= 
784.151,88m e N= 7.896.785,08m; localizado no limite da propriedade e deste segue ainda por cerca 
confrontando com a propriedade pertencente a Melissa Moura Colato, mat 36.225 do 1° CRI com o 
seguinte azimute e distância: 100°35'25" e 247,692m, até o vértice 04, coordenadas E= 784.401,80m 
e N= 7.896.738,35m; localizado no limite da propriedade e deste segue por cerca confrontando agora
com propriedade pertencente a Edilene M. F. Silva, mat 35.428 1° CRI com os seguintes azimutes e 
distâncias: 100°35'25" e 247,692m, até o vértice 05, coordenadas E= 784.651,54m e N= 
7.896.691,66m; 28°52'53" e 84,90m, até o vértice 06, coordenadas E= 784.692,28m e N= 
7.896.765,53m; localizado no limite da propriedade e deste segue ainda por cerca confrontando agora 
com propriedade pertencente a Melissa Moura Colato, mat 35.718, 35.179 do 1° CRI com os 
seguintes azimutes e distâncias: 28°52'53" e 84,90m, até o vértice 07, coordenadas E= 784.733,29m 
e N= 7.896.839,87m; 28°52'52", 84,90m, até o vértice 08, coordenadas E= 784.774,30m e N= 
7.896.914,21m; localizado no limite da propriedade e deste segue confrontando agora com a 
propriedade pertencente a Jose Carlos Rissato, mat. 44.355 com azimute de 28°52'52", por uma 
distância de 84,90m até o vértice 09, vértice onde teve início a descrição deste perímetro, com acesso 
pela estrada alimentadora nº 060 do sistema viário municipal, matriculado sob o nº 190.105, livro 2, 
desta Serventia. O loteamento contém área total loteável de 589.389,00m², das quais 160.973,68m² 
são áreas públicas, sendo 53.352,72m² de área verde pública total dividida em 23.616,85m² de área 
verde pública 1, 825,81m² de área verde pública 2, 15.200,19m² de área verde pública 3 e 
13.709,87m² de área verde pública 4; 47.192,97m² de área institucional; e, 60.427,99m² de sistema 
viário; e, a área de 428.415,32m² distribuída em 82 lotes. O projeto foi aprovado, em 24/04/2019, sob 
o nº 3799/2017, pela Prefeitura Municipal local e pelas demais repartições competentes. Foi apresen-
tado a esta Serventia, Alvará de Licença nº 003799/2017 com a finalidade de prorrogação do prazo 
por mais 180 dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediuse este edital que será 
publicado em jornal local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado perante esta 
Serventia no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do 
artigo 19 da citada Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Uberlândia-MG, 08 de novembro 
de 2019. Eu, Denise Testa Pereira, Substituta Legal do 1º Serviço Registral de Imóveis, digitei e 
subscrevi. A Substituta Legal, ___________________________. 

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO 
DA MEDICINA – HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO LEÃO 
CARNEIRO, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 014/2019, a ser realizado para a contratação de empresa para 
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos de serviços de saúde dos grupos A, A3, B e E. Para informações e 
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

ALGAR TELECOM S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME n.º 71.208.516/0001-74 - NIRE nº 313.000.117-98
Assembleia Geral Extraordinária - Edital De Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para compare-
cerem à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada às 09 (nove) horas do dia 02 de dezembro 
de 2019, em sua sede social, localizada na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, na Cidade de Uberlân-
dia, Estado de Minas Gerais, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Apreciar a proposta de cisão parcial da 
Companhia com incorporação da parcela cindida pela ALGAR TI CONSULTORIA S.A (“Algar TI”), sociedade 
anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME nº 05.510.654/0001-89, registrada na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais sob o NIRE nº 313.001.098-95, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
na Rua Desembargador Jorge Fontana, nº 600, Edifício Orange – 5º, 6º e 7º Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670; 
2. Apreciar e deliberar o protocolo e justificação da cisão /parcial da Companhia; 3. Ratificar a nomeação efetuada 
pelos administradores da Companhia da empresa de avaliação independente Apsis Consultoria Empresarial Ltda., 
responsável pela elaboração do laudo de avalição contábil do acervo da Companhia a ser incorporado na Algar TI; 
4. Apreciar e deliberar acerca do laudo de avaliação referido no item (3) acima; e 5. Apreciar e deliberar sobre a 
delegação de poderes à Diretoria da Companhia, para direta ou indiretamente, por meio de procuradores, tomar 
todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização e implementação da cisão parcial da 
Companhia. INSTRUÇÕES ADICIONAIS: 1. Os documentos e propostas relacionados às matérias da assembleia 
ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede da Companhia e nos sites http://ri.algartelecom.
com.br e www.cvm.gov.br. 2. Os acionistas poderão ser representados na assembleia, mediante a apresentação do 
mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76. Uberlândia - MG, 14 de 
novembro de 2019. Luiz Alexandre Garcia - Presidente do Conselho de Administração

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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