
QUINTA-FEIRA
20 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Uberlândia, 14 de Fevereiro de 2020
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, MARCO AURELIO SULLIVAN DE LIMA, CPF/CNPJ nº 
04102978607, 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$ 3.847,16, em 
13/02/2020, 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 855552531772-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 158592, 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, 17 de Fevereiro de 2020
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, MARCOS JUNIO SILVA VICTOR, CPF/CNPJ nº 10159892686, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, 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$ 3.700,61, em 16/02/2020, 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 
878770150549-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
119579, 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, 13 de Fevereiro de 2020
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, MARIA LUCAS DE LIMA, CPF/CNPJ nº 11130824616, 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$ 3.096,80, em 12/02/2020, 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 
878770333295-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
187200, 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,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 13 de Fevereiro de 2020
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, MATEUS DE OLIVEIRA BONIFACIO, CPF/CNPJ nº 
11787342697, 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$ 10.427,57, em 
12/02/2020, 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 878770229195-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 203422, 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 - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 13 de Fevereiro de 2020
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, MATEUS LENE ANDRADE SILVA, CPF/CNPJ nº 70127209646, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, 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$ 13.823,18, em 12/02/2020, 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 
878770131399-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
203441, 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,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 14 de Fevereiro de 2020
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, MILENA OLIVEIRA CAVACA, CPF/CNPJ nº 05524812629, 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$ 4.307,14, em 13/02/2020, 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 
844441161980-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
185606, 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, 13 de Fevereiro de 2020
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, RAPHAEL LUCAS DIAS NASCIMENTO, CPF/CNPJ nº 
04800514100, 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$ 9.061,05, em 
12/02/2020, 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 878770112343-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 119011, 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, 14 de Fevereiro de 2020
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, ROBSON CUNHA BIASI, CPF/CNPJ nº 07064688646, 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$ 9.057,03, em 13/02/2020, 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 
155552684266-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
188490, 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,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 13 de Fevereiro de 2020
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, WANDERSON LAYLY DE AGUIAR SANTOS, CPF/CNPJ nº 
06323671131, 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$ 1.812,94, em 
12/02/2020, 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 878770202064-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 184752, 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 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, 14 de Fevereiro de 2020
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, WEDER PAULO RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 06638522698, JESSICA 
APARECIDA FREITAS, CPF/CNPJ nº 11033763659, 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$ 1.439,67, em 13/02/2020, 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 855551259744-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 24805, 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 DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE ITURAMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 - 18 DE MARÇO 
DE 2020 - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO - O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa 
Genoveva Ltda., nos termos da lei e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se na 1ª. 
Assembleia Geral Ordinária de 2020 a ser realizada no auditório do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 
967, 7º andar, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 18 de março de 2020, em primeira chamada 
às 19 (dezenove) horas, e, em segunda e última chamada, às 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, com a 
presença de representantes de 75% do capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Informações 
gerais; (ii) Tomada e apreciação das contas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, após a leitura do parecer 
do Conselho Fiscal, e deliberação sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019; (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 

Uberlandia/MG, 17 de fevereiro de 2020.
Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

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 VIA V-23(Rua 
Marcos Alves Barbosa), 197, LOTE 17, QUADRA 31, Santa Mônica, Uberlândia - MG, 
CEP: 38408-696
 1º leilão 27/02/2020 a partir das 11:30 horas
 2º leilão 25/03/2020 a partir das 11:30 horas
Local AGENCIA DA CAIXA- PRACA OSWALDO CRUZ , Nº 390, CENTRO, UBERLAN-
DIA, MG
Mutuários:
MARINA LELES BEDE CAVALCANTE,CPF 502.838.556-49
LUIS CESAR BEDE CAVALCANTE,CPF 436.620.306-59
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no 1º 
Leilão
Informações tel. (34)3814-2286/9924-8692/(31)9229-1869,ou AVENIDA FRANCISCO 
DE PAULA FERREIRA nº 959, RESIDENCIAL GRAMADO, PATOS DE MINAS - MG 
CEP: 38706-209

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR
Leiloeiro Oficial

SED:B49859

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital de convocação, Dr. RICARDO MANOEL LOURENÇO, presidente 
da UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, convoca 
todos os seus cooperados para a 30ª Assembleia Geral Ordinária e 36ª Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no auditório do Hotel América Palace, situado a 
Av. Cesário Alvim, 514 - Centro, Uberlândia - MG, em virtude de uma melhor acomo-
dação, no dia 12 de março de 2020, em primeira convocação às 17h com quórum do 
artigo 22º do Estatuto Social, qual seja, com presença mínima de 2/3 dos Cooperados 
com direito a voto; na falta de quórum, em Segunda convocação às 18h, com presen-
ça mínima de metade mais um dos cooperados com direito a voto; e ainda na falta de 
quórum, em terceira convocação às 19h, com presença mínima de dez cooperados 
com direito a voto, esclarecendo-se que o número de cooperados é de 440 com direito 
a voto conforme Art. 5 do Estatuto Social da Uniodonto Regional, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: I) - Alteração do 
Estatuto Social conforme expresso pelo Conselho de Administração (assuntos 
relacionados a Governança Corporativa – Previsto na RN 443 da ANS, Compliance, 
Integridade, Transparência e Ética); II) Autorização para o Conselho de Administração 
proceder com as negociações e vendas dos seguintes bens: imóvel (terreno) localiza-
do na Avenida Alexandre Ribeiro, 832, registrado no 1º CRI, Matrícula 59.217  e 
Automóvel Renault Master utilizado como odontomóvel. Assembleia Geral Ordinária I) 
- Prestação de Contas do Exercício 2019, compreendendo; a) - Relatório de Gestão; 
balanço, demonstrativo de conta sobras e perdas; b) - Parecer do Conselho Fiscal, e 
dos Auditores Independentes; II) - Dar destinação às sobras ou perdas; III) - Delibera-
ção quanto ao “pró-labore” para os membros do Conselho de Administração e o valor 
das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal; IV) - Restituição de 
cotas aos ex-cooperados. V) – Eleição e Posse dos membros do Conselho Fiscal para 
o exercício de 2020, cujos candidatos obedecidos o Estatuto da Cooperativa, Lei das 
Cooperativas nº. 5.764/71 e Lei de Seguros de Planos de Saúde nº. 9.656/98 deverão 
registrar sua candidatura individual na sede da UNIODONTO UBERLÂNDIA até o dia 
26 de fevereiro de 2020. De acordo com o Estatuto Social da Cooperativa Art. 23º 
Parágrafo 2º a votação será realizada no dia 12 de março de 2020 das 08h00min às 
19h00min. 

Uberlândia, 20 de fevereiro de 2020.

RICARDO MANOEL LOURENÇO
Diretor Presidente

LEILÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE ANÁPOLIS/GO - Dia: 04/03

leiloesjudiciaisgo.com.br   |   0800-707-9272

INSTALAÇÕES PARA INDÚSTRIA, UBERLÂNDIA/MG,
48.950m² a.t., c/ escritório, recepção, oficina, refeitório e 

galpão 9.241m², R. Wandelvart Faria Marquez, 500, 

Distr. Industrial. Inicial R$ 5.000.000,00 (PARCELÁVEL)

OBJETO: Aquisição de copos descartáveis.A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais,
torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que
devido a apresentação de impugnação ao edital e posterior supensão sine die  a sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia
10/03/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, respeitando o prazo legal.
Uberlândia, 18 de fevereiro de 2020.MARIA BARBOSA POLICARPO.Pregoeira

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 005/2020
Objeto: Chamada Pública com vista a Seleção de Projetos de Gestão Operacional das
Unidades de Saúde do Setor Sul do Município de Uberlândia.O Presidente da Comissão
Especial,  atendendo ao solicitado ao Ofício nº 044/2020/SMS, inserido ao processo,
SUSPENDE, sine die, a referida Licitação.Deve-se dar amplo conhecimento dessa decisão
mediante publicação de que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que, oportunamente será
marcada nova data para Sessão Pública para recebimento de proposta.Uberlândia, 18 de
fevereiro de 2020.Daniel de Almeida.Presidente da Comissão Especial

DECISÃO DE SUSPENSÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº 007/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Registro de Preços para futuro ou eventual
fornecimento de materiais de limpeza pesada, com fornecimento de máquinas e
equipamentos em regime de comodato, com prestação de serviços de assistência
técnica, manutenção em comodato de equipamentos e treinamento com certificação,
em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 12/03/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 18 de fevereiro de
2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHOSecretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"

Licitação com item exclusivo para microempresa, empresa de pequeno porte e
equiparadas e itens para ampla concorrência.Secretaria municipal de saúde, por
meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará lic itação supramencionada -
Objeto: Aquisição de materiais (escova para limpeza, pano de prato atoalhado,
carro funcional de limpeza completo e outros). A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 16/03/2020,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 19 de fevereiro
de 2020. GLADSTONE RODR IGUES DA CUNHA  F ILHO .SECRE TÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 076/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

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 017/2020, na
modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Global", dia 09 de março
de 2020 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 na prestação de 4.680 hs (quatro mil e seiscentos e oitenta horas)
(estimada) de serviços técnicos profissionais de usinagem industrial, incluindo
torneamento, fresamento, soldagem, plainamento, corte, prensagem e balanceamento
dinâmico destinados a reparações e fabricações de diversas peças  utilizadas em
diversos locais do DMAE durante 2020, 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), 19 de fevereiro de
2020. Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020 -

PREGÃO PRESENCIAL
"MENOR PREÇO GLOBAL"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA: GESTÃO 2020/2021
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DAS CHÁCARAS ARCO ÍRIS

Caros Associados, 
Pelo presente edital e em acordo com as normas previstas no Estatuto, convocamos a todos 
associados em pleno exercício de seus direitos estatutários para:
Inscrição de chapas (Diretoria / incluindo nomes de todos os membros participantes): De 
17/02/20 à 05/03/20.
Homologação do resultado da eleição e posse da Diretoria e do Conselho eleitos durante 
Assembleia à realizar-se em 22 de março de 2020, na R. Sibipiruna, 30 – QD. D, Chácaras 
Arco Íris. Sendo a primeira chamada às 09:30 hs e a segunda às 10:00 hs.
Pede-se a gentileza de os Candidatos apresentarem suas chapas no escritório da Associação 
situado na R. Bom Jesus, 47 – QD.D.

Atenciosamente, A Comissão
ROMUALDO CARLOS VIEIRA FILHO (Presidente)

Uberlândia, 16 de Fevereiro de 2020.
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