
TERÇA-FEIRA
20 DE AGOSTO DE 2019

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, solicita 
o comparecimento do(a) colaborador RENATA FREITAS GOMES  
CTPS: 000013630 / 0148 data em 31/03/2005 à empresa no prazo 
de 48 horas para retomada de suas atividades profissionais, sob 
pena de aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

OBJETO:  Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de
serviços de engenharia para implantação de redes coletoras de águas pluviais em
alguns trechos do Bairro São Lucas , a serem realizados por execução indireta sob
regime de empreitada por preço unitário, em atendimento à Diretoria de Drenagem
Pluvial.O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições
legais, designadas pela Portaria nº 4.144 de 11 de julho de 2019, torna público e para
conhecimento das empresas interessadas em participar da licitação Tomada de Preços n°
92/2019 e a quem mais possa interessar, que a licitação que tem por objeto a “Contratação
de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de engenharia para
implantação de redes coletoras de águas pluviais em alguns trechos do Bairro São
Lucas, a serem realizados por execução indireta sob regime de empreitada por preço
unitário, em atendimento à Diretoria de Drenagem Pluvial”, foi adiada ”sine die”, devido
a necessidade de adequações nos projetos e na planilha orçamentária. Assim sendo,
quando as adequações forem sanadas com ou sem a Alteração do Edital, será redesignada
nova data para a Sessão Pública de entrega e abertura dos Envelopes de Documentação
e Proposta Financeira, na  sala de Licitações da Diretoria de Suprimentos do DMAE –
Departamento Municipal de Água e Esgoto. Publique-se, lance no Portal e dê ciência
aos interessados, se for o caso. Uberlândia, 19 de agosto de 2019. Edival Francisco da
Cruz - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 92/2019

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL, autorizada
pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará realizar
licitação supramencionada - objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
PARA A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA POLIESPORTIVA E PISO EXTERNO,
SITUADO NA PRAÇA DE ESPORTE DE UBERLÂNDIA-MG (UTC). O Edital encontra-se à
disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José Roberto Migliorini, nº
850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 / (34) 3235-6165 das
08:30 às 17:00 horas ou por e-mail: licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela internet
https://bit.ly/2AWQ9nM. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 05
DE SETEMBRO DE 2019, ÀS 10:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras e
Licitações da FUTEL - na Sede Administrativa em frente à Arena "Sabiazinho". Uberlândia,
16 de agosto de 2019. EDSON CEZAR ZANATTA - Diretor Geral da FUTEL.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 060 /2019
TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 061 /2019 TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL, autorizada
pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará realizar
licitação supramencionada - objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA DOS SANITÁRIOS: MASCULINO E FEMININO, SITUADOS NO MUNDO DA
CRIANÇA NO INTERIOR DO PARQUE DO SABIÁ, EM UBERLÂNDIA-MG. O Edital encontra-
se à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José Roberto
Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 / (34) 3235-
6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mail: licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela
internet https://bit.ly/2AWQ9nM. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no
dia: 05 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS 13:30 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de
Compras e Licitações da FUTEL - na Sede Administrativa em frente à Arena "Sabiazinho".
Uberlândia, 16 de agosto de 2019. EDSON CEZAR ZANATTA - Diretor Geral da FUTEL.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG

Data do leilão: 20/8/2019 A partir das: 12:00
Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO,            UBERLANDIA-MG
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) 
do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado.
 A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita 
através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a 
qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de 
renda.
 Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agencia da 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência 
com relação a data do leilão.
 As vendas serão realizadas pelo maior lance.
 É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando 
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive 
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas 
sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1D9AD - CONTRATO 1016101028697- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 0161 - 
UBERLANDIA SANDRA MARIA AFEITOS, BRASILEIRO(A), AUXILIAR ADMINISTRATIVA, 
CPF 27894304620, CI M-398465-SSP/MG, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA SERGIO DE SIMONI (ANTIGA AVENIDA CONTORNO), 
Nº 250, LOTE Nº 08-A, QUADRA Nº 04, BAIRRO VIGILATO PEREIRA, EM UBERLANDIA, COM A 
AREA CONSTRUIDA DE 133,07M2, AREA DE 303,03M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, 
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
PATOS DE MINAS,  2/8/2019

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG
Data do leilão: 20/8/2019 A partir das: 12:00
Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO,            UBERLANDIA-MG
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) 
do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado.
 A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita 
através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a 
qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de 
renda.
 Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agencia da 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência 
com relação a data do leilão.
 As vendas serão realizadas pelo maior lance.
 É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando 
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive 
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas 
sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1DE8F - CONTRATO 9016105300646- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 0161
ESPOLIOS E/OU HERDEIROS DE NAOR DOS SANTOS LIMA, BRASILEIRO(A), SERVIDOR 
PUBLICO CIVIL ESTADUAL, CPF 04309820620, CI 144.987.002-72, CASADO(A) COM, MARIA 
LETICIA PEREIRA LIMA, BRASILEIRO(A), DO LAR , CPF 40299945634, CI 144.986.902-30.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, A AVENIDA CESARIO CROSARA, Nº 4118, VILA 
PRESIDENTE ROOSEVELT, EM UBERLANDIA, COM A AREA CONSTRUIDA DE 70,00M2, AREA 
DE 3869,00M2, FRACAO IDEAL DE 5,170% DO TERRENO, COM TODAS AS SUAS INSTALACO-
ES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
PATOS DE MINAS,  2/8/2019

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG
Data do leilão: 20/8/2019 A partir das: 12:00
Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO,            UBERLANDIA-MG
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) 
do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado.
 A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita 
através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a 
qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de 
renda.
 Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agencia da 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência 
com relação a data do leilão.
 As vendas serão realizadas pelo maior lance.
 É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando 
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive 
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas 
sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1E771 - CONTRATO 8153700010964- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 1537
HILARDI GOMES DE MELO, BRASILEIRO(A), RECEPCIONISTA, CPF 68058462691, CI 
M-8088643 SSP/MG, CASADO(A) COM, CLEONICE QUIRINO DE CALDAS MELO, BRASILEI-
RO(A), AUX DE SERVIÇOS GERAIS, CPF 03538189684, CI M-8574064 SSP/MG.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA TAMAR, Nº 68, LOTE Nº 35, QUADRA Nº 100, BAIRRO 
JARDIM CANAA II, EM UBERLANDIA, COM A AREA CONSTRUIDA DE 46,95M2, AREA DE 
250,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS 
E GARAGEM SE HOUVER. 
PATOS DE MINAS,  2/8/2019

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

MARTINS VEÍCULOS UBERLÂNDIA LTDA.
CNPJ: 05.724.148/0001-92 - NIRE: 3120676530-0

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
SOCIAL FIRMADO EM 04 DE JULHO DE 2019

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito; Únicos sócios-quotistas de Martins Veículos 
Uberlândia Ltda., CNPJ nº 05.724.148/0001-92 e no NIRE nº 3120676530-0 (a “Sociedade”); Resolvem alterar o 
Contrato Social da Sociedade de acordo com os seguintes termos e condições: 1 - Redução do Capital Social:  
Os sócios-quotistas aprovaram por unanimidade de votos a redução do capital social da Sociedade em R$ 469.298,00 
para absorção de parte dos prejuízos acumulados registrados nas demonstrações financeira da Sociedade em 
31/12/2018, conforme faculdade o artigo 1.082,I do Código Civil, passando o capital social de R$ 510.130,00 para  
R$ 40.832,00; com o consequente cancelamento de 469.298 quotas sociais. 2 - Retirada de Sócios-Quotistas:  
Neste ato, com a anuência de todos os demais sócios, as sócias-quotistas Martins SP Distribuição Ltda., Martins 
URN-GO Distribuição Ltda., Martins URN-MG Distribuição Ltda. e Martins URN-Nordeste Distribuição e 
Transporte Ltda., retiram-se da Sociedade mediante a cessão e transferência da totalidade das quotas que detém 
para a sócia-quotista Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. que passa a possuir 40.830 quotas. As 
quotas do capital, ora cedidas e transferidas à sócia-quotista Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A., no 
valor total de R$ 10.302,74 foi calculado com base no valor patrimonial de cada quota apurado em balanço levantado 
em 30/06/2019. 3 - Alteração do Contrato Social da Sociedade: Em decorrência do disposto nos Itens anteriores, 
fica alterado o caput da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Cláusula 5ª: O capital social é de R$ 40.832,00 divididos em 40.832 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, 
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios: Sócios Quotistas - Capital 
Social - Quantidade Quotas - Valor R$: Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. - 40.830 - 40.830,00; 
Almart Administração e Participações S.A. - 2 - 2,00; Total - 40.832 - 40.832,00. 4 - Disposições Finais: As Partes 
declaram que todas as demais cláusulas do Contrato Social da Sociedade não expressamente alteradas pelo presente 
instrumento permanecem inalteradas e em pleno vigor e efeito. E por estarem justos e contratados, os sócios assinam 
o presente instrumento na presença de 02 testemunhas, a fim de que produza todos os efeitos legais. Uberlândia-MG, 
04/07/2019. Sócios-Quotistas: Almart Administração e Participações S.A. - Alair Martins do Nascimento; Martins 
Comércio e Serviços de Distribuição S.A. - Flávio Lúcio Borges Martins da Silva; Martins Comércio e Serviços 
de Distribuição S.A. - Rubens Batista Júnior.

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Governo e
Comunicação, torna público o interesse em aderir à Ata de Registro de Preços, oriunda do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 49/2018, Processo nº 57/2018, realizado pela
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo - Secretaria Municipal de Fazenda, para prestação de
serviços técnicos de planejamento e execução de diagnósticos diversos voltados para
melhorias na gestão pública do Município. Item: 01 - pesquisa de avaliação geral dos serviços
públicos municipais; Qtd. de Pesquisas: 05; V. Unit.: R$11.512,00; Item: 02 - pesquisa
específica de avaliação da saúde pública; Qtd. de Pesquisas: 03; V. Unit.: R$11.760,00; Item:
03 - pesquisa de clima organizacional da ótica do servidor público municipal; Qtd. de Pesquisas:
01, V. Unit.: R$32.980,00; Item: 04 - pesquisa anual de vitimização e segurança pública; Qtd.
de Pesquisas: 01; V. Unit.: R$11.344,00. Valor Total: R$137.164,00 (cento e trinta e sete mil,
cento e sessenta e quatro reais). Uberlândia/MG, 14 de agosto de 2019. Geraldo Alves
Mundim Neto - Secretário Municipal de Governo e Comunicação.

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de
Agropecuária, Abastecimento e Distritos, torna público o interesse em aderir
à Ata de Registro de Preços nº 028/2019 A e G, oriunda do Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 028/2019, realizado pela Secretaria Municipal de
Saúde, para fornecimento de materiais odontológicos. Quantidade: Item: 65 -
Escova Dental Infantil - Marca: Floppy, Qtd.: 15.000, UN, Valor Unitário:
R$0,39; Item: 09 - Escova dental Adulto Macia - Marca: Ultra, Qtd.: 110.000,
UN, Valor Unitário: R$0,41. Valor Total: R$9.950,00 (nove mil novecentos e
cinquenta reais). Uberlândia/MG, 12 de agosto de 2019. Walkiria Borges
Naves Loreno - Secretária Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.
342/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO MENSAL GLOBAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS, DEFESA SOCIAL
E DEFESA CIVIL através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Prestação de serviços de operacionalização
das câmaras adstritas ao Sistema de Videomonitoramento existente no
município de Uberlândia . A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 12/09/2019, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br Uberlândia, MG, 19 de agosto
de 2019. EMERSON GONÇALVES DE AQUINO - SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS, DEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL

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

Uberlândia, 14 de Agosto 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, COSTA MACHADO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA 
ME, CPF/CNPJ nº 08288657000108, CRIZANTE TEOFILO MACHADO BOAVENTURA, CPF/CNPJ nº 
06944341670, JOMBAS BOAVENTURA DA COSTA, CPF/CNPJ nº 36525383668, BRUNO MACHADO 
DE MOURA BOAVENTURA, CPF/CNPJ nº 01658836693, MARIA LETICIA GANZAROLLI DE S 
ANGOTTI, CPF/CNPJ nº 07748962642, 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$ 22.208,79, em 13/08/2019, 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 271121690000005618 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 2940, 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 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

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

Uberlândia, 16 de Agosto 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, GILMAR CESAR CARDOSO SANTOS, CPF/CNPJ nº 
46045465687, MIRAMAR DA SILVEIRA XAVIER CARDOSO, CPF/CNPJ nº 04654506608, 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) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, 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$ 288.896,35, em 15/08/2019, 
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 
101620000685-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 60025, 
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 EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, nos termos do art. 26, §7º da Lei
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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 13 de Agosto 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, JEFFERSON ARAUJO TERRA, CPF/CNPJ nº 04294477601, 
DANIELA ALVES TEIXEIRA, CPF/CNPJ nº 05499036667, 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$ 114.143,00, em 12/08/2019, 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 155552230597-5 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 100430, 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.
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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E 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: MANZAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sede nesta cidade, na Rua 
Belém, nº 570 – Fundos – Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-725, registrada no CNPJ sob o nº 
17.212.631/0001-77, registrada na JUCEMG sob o nº 3120969933-2, em 26/11/2012, inscrição estadual nº 
002063422.00-80, representada pelos sócios Rodrigo Carvalho Manzan, inscrito no CPF sob o nº 013.186.616-84 e Flávia 
Borges Duarte Manzan, inscrita no CPF sob o nº 052.026.966-71, (“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, para alienação do imóvel 
abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, teve a propriedade conso-lidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade conforme 
AV-7-131.691 de 07/08/2019, 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: 05 de setembro de 2019, às 10:00 horas. Será aceito lance, à vista, 
igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 336.411,67 (Trezen-tos e trinta e seis 
mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e sete centavos).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 20 de setembro de 2019, às 10:00 
horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas com a realização do leilão público 
extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 187.894,89 (Cento e oitenta e sete mil, oito-centos e noventa e quatro reais 
e oitenta e nove centavos).
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 Rua 
Abdalla Haddad, nº 222, Bairro Nossa Senhora Aparecida.
b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua Abdalla Haddad, nº 222. Endereço 
eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 0xx34-99116-3933.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Uma estrutura para barracão, sem cobertura, inacabada, construída na Rua Washington, 
no loteamento Novo Mundo, no lote n° 12 da quadra n° 31, medindo vinte e três (23,00) me-tros de frente para a Rua 
Washington, vinte e cinco metros e cinquenta seis (25,56) centímetros pelo lado direito confrontado com o lote n° 13, vinte 
e três metros e trinta (23,30) centímetros pelos fundos confron-tando com o lote n° 06, e vinte e um metros e oitenta e seis 
(21,86) centímetros pelo lado esquerdo con-frontando com o lote n° 07, totalizando a área de 545,34m². Matriculado no 
Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 131.691 do L° 2-RG”. O imóvel é ofertado no estado de 
ocupação e con-servação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 336.411,67 (Trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e 
sete 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 moe-da nacional. 
O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, implicará na imedi-ata 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 adquirente a sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas enuncia-tivas 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 adqui-rente 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 ne-cessários 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, fir-mado com a CARPE ADMINISTRA-
ÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA.
Uberlândia, 19 de agosto de 2019, 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
CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
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