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

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

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, DANILLO BRITO DE AQUINO, CPF/CNPJ nº 03677628113, 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 54.693,35, em 04/09/2021, 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 
878770080789-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
184372, 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 ECONÔMICA 
FEDERAL, 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, 24 de Setembro de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

Cartório Coromandel
Endereço: Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO

O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, MARCOS VINICIO RAMOS DINIZ, CPF/CNPJ nº 06567669640, 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 ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório 
Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000, no horário de  atendimen-
to, 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$ 25.873,83, em 27/09/2021, 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 144441037813-8 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 10291, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Coromandel . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao 
credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Coromandel. Caso o pagamento não seja realizado 
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administra-
tivo 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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.

Coromandel, 28 de Setembro de 2021
Ari Álvares Pires Neto

Oficial de Registro

no uso de suas atribuições, tornam público o resultado dos recursos contra o 
gabarito, questões da prova objetiva e a totalização de pontos da prova 
objetiva. A integra do resultado será divulgado nos endereços eletrônicos 
www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA – IPREMU e a Fundação 
de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP,

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL)
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”) DEVEDOR 
FIDUCIANTE: CAMACHO & FILHOS MARMORE E PEDRAS LTDA-ME, com sede nesta cidade, 
re-gistrada no CNPJ sob o nº 11.834.882/0001-07, registrada na JUCEMG sob o nº 3120877549-3, em 
19/04/2010, inscrição estadual nº 001592021.00-95, representada pela sócia Sandra Beatriz Pereira 
Cama-cho, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 511.554.516-00 e CI 
MG-11.472.258-SSP/MG, residentes e domiciliados em Uberlândia-MG, (“o devedor fiduciante”).
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, da 
Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado na 
JUCEMG, nas modalidades online e presencial, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos 
termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, teve a propriedade consolidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-08-131.655 de 15/09/2021, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora fiduciária 
promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 13 de outubro de 2021, às 10:30 horas. Será aceito 
lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 
373.024,23 (trezentos e setenta e três mil, vinte e quatro reais e vinte e três centavos). Os lances 
poderão ser ofer-tados presencialmente no local de realização do leilão, bem como pela plataforma do 
leiloeiro www.rafaelleiloeiro.com.br aos proponentes cadastrados previamente e habilitados.
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 28 de outubro de 
2021, às 10:30 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas com 
a realiza-ção do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 121.615,07 (cento e vinte e 
um mil, seiscentos e quinze reais e sete centavos). Os lances poderão ser ofertados presencialmente no 
local de realização do leilão, bem como pela plataforma do leiloeiro www.rafaelleiloeiro.com.br aos 
proponen-tes cadastrados previamente e habilitados.
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de Uberlândia-
-MG, na Avenida Afonso Pena, nº 2.222, Bairro Nossa Sra. Aparecida, e através do site eletrônico 
www.rafaelleiloeiro.com.br.
b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Avenida Afonso Pena, 
nº 2.222, Bairro Nossa Sra. Aparecida. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 
0xx34-99116-3933.
2.1 NA EVENTUALIDADE DE NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DO LEILÃO 
EXTRAJUDICI-AL DE FORMA PRESENCIAL, NAS DATAS DESIGNADAS, EM FACE DE EVENTUAIS 
RESTRIÇÕES DE FUNCI-ONAMENTO DAS ATIVIDADES NA COMARCA DE UBERLÂNDIA, 
DETERMINADA PELOS ÓRGÃOS COMPE-TENTES, EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELO 
COVID-19, O LEILÃO EXTRAJUDICIAL SERÁ REALI-ZADO APENAS NA MODALIDADE ONLINE.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, no Loteamento Novo Mundo, 
designado por lote n°. 36 da quadra n°. 29, medindo dezoito metros e trinta e oito (18,38) centímetros de 
frente para a Avenida San Diego, vinte e oito metros e cinco (28,05) centímetros pelo lado direito 
confrontando com o lote nº. 37, dezessete metros e cincoenta (17,50) centímetros pelos fundos 
confrontando com o lote nº. 01, e trinta e três metros e setenta (33,70) centímetros pelo lado esquerdo 
confrontando com o lote nº. 35, totalizando a área de 540,41m². Matriculado no Cartório do 1º Serviço 
Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 131.655 do L° 2-RG, encontra-se o referido imóvel murado, 
sendo a parte frontal do muro feita em concreto e grades e portão amplo”. O imóvel é ofertado no estado 
de ocupação e conservação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 373.024,23 (Trezentos e Setenta e Três mil, vinte e quatro reais 
e vinte e três centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão do 
leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e em
moeda nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, implicará
na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a qualquer
tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a cargo e ônus do adquiren-
te a sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas
enunciativas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em que 
se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas
quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso,
arcando o adquirente com as despesas decorrentes.
c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos necessários
para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os custos
necessários para a transferência.
d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais mensalidades devidas
à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do IPTU e outras 
contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair 
sobre o imóvel.
e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente intimado(a)(s) do dia,
hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento Particular de Compra
e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária em Garantia,
firmado com a ITV URBANISMO LTDA.
Uberlândia, 23 de setembro de 2021, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG 
– JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi,
www.rafaelleiloeiro.com.br

RAFAEL ARAÚJO GOMES
ITV URBANISMO LTDA

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÃNEO (ONLINE E PRESENCIAL)

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE - MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL), INICIO PELO SITE 
WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 04 DE OUTUBRO 2021, FINALIZANDO 
PRESENCIALMENTE (SIMULTÂNEO) NO DIA 27/10/2021 10h00min NA SALA DE 
REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE, Rua MONTE 
CANDINHO Nº 171, 01 TERRENO E 04 VEICULOS CONFORME EDITAL, INFORMA-
ÇÕES www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933.

Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL PRESENCIAL E ONLINE 01-2021

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÂNIA-MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL NO Parque de Exposições “Vicente Ferreira 
dos Santos” a Rua Conselheiro Rufino, nº 70, Bairro Centro em Guimarâ-
nia/MG, E ONILINE PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 
04 DE OUTUBRO DE 2021 ÁS 10h00min. BENS MOVEIS INSERVIVEIS 
CONFORME EDITAL. Edital e informações: www.rafaelleiloeiro.com.br 
34-99116-3933. Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 
941
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