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Uberlândia, 23 de Novembro de 2021
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, LAND ROUVER DA SILVA, CPF/CNPJ nº 01032406674, 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$ 16.005,86, em 22/11/2021, 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 0010080239 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 229076, 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 diretamen-
te 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

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
da I9 INOVACAO E TECNOLOGIA

Assembleia Geral Extraordinária 
I9 INOVACAO E TECNOLOGIA
Nº CNPJ: 02.515.972/0001-44

I9 INOVACAO E TECNOLOGIA, com sede em AV RONDON PACHECO, 3338, SALA 01 
E 02, SARAIVA, UBERLANDIA – MG, CEP: 38.408-404, através de sua Diretoria, 
devidamente representada por seu Presidente, Benedito da Silva Filho, CONVOCA 
através do presente edital, todos os demais Associados para a Assembleia Geral Extraor-
dinária, que será realizada em na sede da Associação já citada acima, no dia 
08/12/2021às 18:30 horas, com a seguinte ordem do dia:
 1.Esclarecimentos sobre o cenário atual da Associação;
 2.Prorrogação dos poderes do Presidente para representar a Associação por 
período determinado;
 3.Esclarecimentos sobre processos judiciais em que a Associação é parte e 
definições a respeito;
 4.Análise e definição sobre o possível encerramento da Associação e quais as 
decisões e consequências vinculadas.

Conforme previsto em nosso Estatuto, se na primeira chamada não for contabilizado o 
número mínimo de participantes, será realizada nova chamada, após decorridos 30 
(trinta) minutos do horário marcado para o seu início.
Em segunda chamada, a Assembleia Geral será instaurada com qualquer número de 
participantes.
Os Associados que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão 
nomear procuradores, através de instrumento com firma devidamente reconhecida em 
Cartório, para representá-los, dando-lhes, inclusive, poder para votar em seu nome.
Lembro-lhes que estarão impedidos de tomar parte nas deliberações desta Assembleia 
Geral todos aqueles que se encontrem em débito com suas obrigações associativas.
Contando com a presença e participação de todos Associados, subscreve-se o presente 
edital de convocação.

Uberlândia – MG, 26 de novembro de 2021.

I9 INOVACAO E TECNOLOGIA 
Neste ato representada pelo Presidente Benedito da Silva Filho.

no uso de suas atribuições legais, tornam pública o Resultado Preliminar do 
Procedimento de Verificação da Autodeclaração. A íntegra do resultado será 
divulgado nos endereços eletrônicos www.uberlandia.mg.gov.br e www.ges-
taodeconcursos.com.br

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS DE UBERLÂNDIA, COM BASE TERRITO-
RIAL EM UBERLÂNDIA, ABADIA DOS DOURADOS, ARA-
GUARI, ARAPORÃ, CASCALHO RICO, DOURADOQUARA, 
ESTRELA DO SUL, GRUPIARA, INDIANÓPOLIS, IRAÍ DE 
MINAS, MONTE ALEGRE DE MINAS, MONTE CARMELO, 
NOVA PONTE, PEDRINÓPOLIS, ROMARIA, SANTA JULIA-
NA E TUPACIGUARA.

Ficam convocados todos os associados quites, para 
Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede desta 
Entidade, sito à Avenida Fernando Vilela, nº 1.449, Bairro 
Martins, Uberlândia/MG., no dia 17 (dezessete) de dezem-
bro de 2.021, sexta-feira, às 08h00min (oito horas), em 
primeira convocação, a fim de tratar do seguinte assunto: 
a) – Leitura do Edital de Convocação; b) – Leitura, aprecia-
ção e votação da previsão orçamentária para o exercício de 
2.022 e respectivo parecer do Conselho Fiscal. Não haven-
do na hora acima indicada número legal para a instalação 
da Assembleia em primeira convocação, os trabalhos serão 
iniciados uma hora após, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes. Uberlândia, 24 de novem-
bro de 2.021. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Edital 01/2021 do Concurso Público, tornam público o Resultado Preliminar do 
Procedimento de Veri�cação da Autodeclaração e Prova de Títulos. A íntegra do resultado será divulgada nos 
endereços eletrônicos www.camarauberlandia.mg.gov.br e  www.gestaodeconcursos.com.br.

Uberlândia, 26 de Novembro de 2021.

Sergimar Antônio de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  ASSOCIAÇÃO JARDINS GÊNOVA

A Associação Jardins Gênova, CNPJ 12.550.979/0001-50, localizada na Avenida 
dos Jardins, nº 1500, Bairro Nova Uberlândia, Uberlândia-MG, por meio do 
Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Gutemberg Curi de Faria Júnior, convoca 
os seus Associados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 13 
de dezembro de 2021, às 19h00 em primeira convocação e 19h30 em segunda 
convocação com qualquer número de Associados, na área externa da 
Administração do Jardins Gênova, localizada na Avenida dos Jardins, nº 1500, 
Bairro Nova Uberlândia na cidade de Uberlândia - Minas Gerais, para discutirem a 
seguinte ordem do dia:

1. Deliberação e aprovação do valor da taxa associativa para o ano de 2022.

Aqueles que desejarem fazer uso da palavra durante a Assembleia deverão 
inscrever-se previamente com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes da sua 
realização sob pena de não poder manifestar-se. A oportunidade será aberta 
somente para o assunto, conforme o edital de convocação. 
O associado inadimplente poderá participar da Assembleia, porém não será 
permitido, se pronunciar, votar, requerer questão de ordem ou deliberar sobre 
qualquer questão. 

Uberlândia-MG, 26 de novembro de 2021. 
GUTEMBERG CURI DE FARIA JUNIOR

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  ASSOCIAÇÃO JARDINS GÊNOVA

Aviso Edital de Licitação Processo licitatório nº 151/2021 - Pregão Presencial "Menor Preço'' global.
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 151/2021, na modalidade "PREGÃO
PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço'' Global, dia 13 de dezembro de 2021 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 exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou
equiparadas para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de imóveis devido ao refluxo de
esgoto, em residências dos bairros e distritos de Uberlândia, no ano de 2022, em atendimento à Diretoria
Técnica, 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, dia 25 de novembro 2021.
Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

ANUNCIE        34 99862-5000
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