
QUARTA-FEIRA
28 DE AGOSTO DE 2019

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, 22 de Agosto 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, ADEILDO ANTONIO DONIZETE, CPF/CNPJ nº 00109406699, 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$ 20.393,88, em 21/08/2019, 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 
155552699853-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 19666, 
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 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 ITURAMA - 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, 27 de Agosto 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, MARIA VIVIANE QUEIROZ PICOLLO, CPF/CNPJ nº 04041990629, 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 BRADESCO S.A, 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$ 279.088,90, em 02/08/2019, 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 237/3255/32727636-09 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 20400, 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 BANCO BRADESCO 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 ITURAMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

REQUERIMENTO DE LICENÇA

A.W.FABER-CASTELL S.A, com sede na BR 153, Km 109,5, Distrito Industrial, 
Prata/MG, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental, - COPAM, 
torna público que solicitou, através do processo n.º 36623/2016, Licença de Operação 
Corretiva- LOC, para culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris, exceto horticultura, no município de Prata/MG.

OBJETO: Monitoramento de frota.O Secretário Municipal de Trânsito e
Transportes, no uso de suas atribuições legais, torna público e para
conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que
devido a inelegibilidade do cabeçalho do Termo de Referência - Anexo IV
e,  a apresentação do Anexo IV com os cabeçalhos legíveis a Sessão
Pública para entrega dos Envelopes das propostas e documentação será
no dia: 25/09/2019, às 13:00 horas na Diretoria de Compras. Informa
ainda, que o novo Termo de Referência - Anexo IV encontra-se no sítio
da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações, que será
republicado, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Uberlândia, 27 de agosto de 2019.DIVONEI  GONÇALVES DOS
SANTOS.Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 303/2019

OBJETO: Aquisição de carnes.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais,
torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar
possa, que houve acréscimo do Anexo VIII do edital, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Educação. Esclarece que a sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 11/09/
2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, respeitando o prazo
legal. Informa ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio
da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações e no portal
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 26 de agosto de 2019.Roger
Wudson Rodrigues Dias.Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 521/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM".LICITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a SECRETARIA
MUNICIPAL CULTURA, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação
supramencionada - Objeto: confecção de folders e serviço de encadernação. A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia
23/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 26 de agosto de
2019.MÔNICA DEBS DINIZ.Secretária Municipal de Cultura.GLADSTONE RODRIGUES
DA CUNHA.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 520/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM".LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, por meio da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de
Materiais diversos (espaldar, simulador de caminhada e outros). A sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 23/09/2019, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.  Uberlândia-MG, 26 de agosto de
2019.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.Secretário Municipal de Obras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 518/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 600/2019
TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada. Objeto:
Contratação de empresa para executar as obras de engenharia para interligação elétrica,
cercamento, paisagismo e outros serviços para operação do Parque Aquático no Município
no Município de Uberlândia/MG. A visita ao local poderá ocorrer em qualquer dia ou horário,
que preceda o dia da abertura do envelope de habilitação, desde que previamente marcado
com o setor de Assessoria Técnica de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, através
do telefone (34) 3239-2550 ou através do email smo@uberlandia.mg.gov.br.  Os documentos
que integram o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura
Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico https://goo.gl/jo2JED, acesso online http://
bit.ly/2XHtTff. A Sessão Pública para entrega dos Envelopes das propostas e documentação
será no dia:24/09/2019, às 13:00_horas, na Diretoria de Compras. Uberlândia,  26 de agosto
de 2019.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.Secretário Municipal de Obras

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO
        
1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, ÁS 14:00 HORAS
2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019, ÁS 14:00 HORAS, SE NECES-
SÁRIO FOR.
          LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do Leiloeiro Oficial, sito á Rod. 
BR 365, km 612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG).
          GLENER BRASIL CASSIANO, leiloeiro público oficial, devidamente matriculado na 
JUCEMG – Junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 470, com escritório 
profissional sito á Rod. BR 365, Km 612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG), fone 
(34) 3229-6161, CEP: 38.407-180, faz saber que devidamente autorizado e contratado 
pelo Vendedor ou Credor Fiduciário, venderá o imóvel a seguir identificado, na forma do 
Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, Decreto 22.427, de 1º de Fevereiro de 
1.933 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, que dispõe sobre o Sistema 
de Financiamento Imobiliário, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, no dia, hora, e local 
acima referidos, para pagamento de dívidas, despesas, prêmios de seguro, encargos 
legais, tributos, contribuições condominiais, editais, despesas gerais e comissão devida 
ao Leiloeiro Oficial, em favor da credora fiduciária SICOOB CREDITRIL – COOPERATI-
VA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO 
LTDA, instituição financeira com sede nesta cidade, situada à Rua Marciano de 
Ávila, 1066, Bairro Bom Jesus, inscrita no CNPJ sob o n° 41.669.227/0001-01 e 
responsabilidade do(s) Devedor(es) Fiduciante(s) CÉSAR ABREU LISBOA & CIA 
LTDA – ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 06.076.629/0001-00, com sede na 
Rua dos Titos, 864, bairro Laranjeiras, Uberlândia, MG, CEP 38.410-524, CÉSAR 
ABREU LISBOA, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 
951.984.076-15, e no RG sob o nº MG 7.192.942 SSP/MG E GILDA LUZIA DA SILVA, 
brasileira, solteira, administradora, inscrita no CPF sob o nº 966.338.326-72 e no RG 
MG 7.221.146 PC/MG, todos residentes e domiciliados na  Rua dos Titos, 864, bairro 
Laranjeiras, Uberlândia, MG, CEP 38.410-524. 
       IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
          imóvel de matrícula 62.765, do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia, MG, descrito como 
"um terreno situado nesta cidade, no Loteamento 'Jardim Aurora' Setor 'A', designado por lote nº 25 
da quadra nº 20, medindo dez (10,00) metros de frente e ao fundos, por vinte e cinco (25,00) metros de 
extensão dos lados, com área de 250,00 m²; confrontando pelo lado direito com o lote nº24; pelo lado 
esquerdo com o lote nº 26; fundos com o lote nº 3; e pela frente com a Av dos Tito.", com posterior 
averbação, de nº AV-3-62.765, da obra um "prédio situado à Avenida dos Tito nº 864, com área construí-
da de 22,63m² (residencial)". Imóvel este objeto de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de COOPERATI-
VA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA - SICOOB 
CREDITRIL conforme registro de nº R-12-62.765, protocolo 466.394, do(a) 1º Serviço Registral de 
Imóveis de Uberlândia, MG de Uberlândia – MG.
          A regularização das benfeitorias existentes no imóvel e a imissão de posse caso o 
mesmo esteja ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas 
mesmas.
          A venda se dará caráter ad corpus e à vista e as despesas relativas à comissão do 
Leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO) sobre o valor de lanço, consoante 
preconiza o § único do artigo 24 do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, 
inclusive registro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante.
          O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no 
PRIMEIRO LEILÃO, no dia 10 de SETEMBRO de 2019, ás 14:00 horas, será de 
conformidade com o mercado imobiliário do local do bem, ou seja, R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais), de acordo com o inciso VI do artigo 24 e artigo 27 da Lei 9.514 de 
20 de Novembro de 1.997, e mais a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO 
POR CENTO). 
          Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO 
PÚBLICO E ÚLTIMO LEILÃO no mesmo local e horário no dia 11 de SETEMBRO de 
2019, pelo maior lanço oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida atualiza-
da, ou seja, R$ 50.270,11 (cinquenta mil, duzentos e setenta reais e onze centavos), 
acrescido da comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO). 
          O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos 
interessados sobre o imóvel. Ficam desde já intimados o(s) Emitente(s) e o (s) 
Devedor(es) Fiduciante(s), caso não sejam localizados.
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PALMEIRAS

Felipe Melo obtém 
efeito suspensivo

Punido com quatro jogos 
de suspensão no Campe-
onato Brasileiro, o volante 
Felipe Melo, do Palmeiras, 
obteve efeito suspensivo 
e deverá enfrentar o Fla-
mengo pela 17ª rodada da 
competição.

O pedido foi deferido 
pela auditora Arlete Mes-
quita, relatora do processo 
no Pleno do Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva 
(STJD), que comunicou a 
decisão ontem. Ele esta-
rá liberado para jogar até 
que a Corte julgue recurso 
apresentado pela defesa do 
atleta, o que ainda não tem 
data definida.

O duelo entre Palmeiras 
e Flamengo terá apito inicial 
às 16h do próximo domingo 
(1º), no Maracanã. Os dois 
times são adversários dire-
tos pela ponta da tabela - o 
clube rubro-negro é o líder, 
com 33 pontos, enquanto a 
equipe alviverde, com um 

jogo a menos, aparece na 
terceira colocação, com 30.

Felipe Melo foi denun-
ciado por praticar agressão 
física após ser expulso no 
confronto entre Palmeiras 
e Bahia, em 11 de agosto. 
O gancho veio em decisão 
unânime em julgamento re-
alizado na última sexta (23).

O volante da agremiação 
alviverde foi enquadrado no 
artigo 254-A do Código Bra-
sileiro de Justiça Desportiva, 
que condena “agressão 
física”. A punição prevista 
nestes casos é de até 12 
partidas de suspensão.

Na jogada em questão, 
Felipe Melo acertou o tri-
color Lucca com o braço e 
recebeu cartão vermelho 
do árbitro Igor Junio Bene-
venutto, que não viu neces-
sidade do auxílio ou revisão 
pelo árbitro de vídeo.

 � FOLHAPRESS

Barça está ‘mais perto’ 
DE CONTRATAR NEYMAR
 | DIRIGENTE ESPANHOL SE REUNIU COM O PSG, QUE QUER RECEBER VALOR INVESTIDO NO ATACANTE

 � FOLHAPRESS

Javier Bordas, diretor 
esportivo do Barcelona, 
disse que o clube está 

“mais perto” da contratação 
de Neymar após reunião 
realizada ontem. O encon-
tro com a diretoria do Paris 
Saint-Germain aconteceu na 
capital francesa. 

Ele deu a declaração na 
saída do encontro para o 
programa de TV espanhol 
“El Chiringuito de Jugones”. 
Bordas também confirmou, 
quando questionado, que a 
questão é quanto o Barcelona 
pagaria para ter o atacante 
brasileiro.

O PSG quer receber de 
volta os 222 milhões de eu-
ros (R$ 1 bilhão em valores 
atuais) que pagou para tirar 
o jogador do clube catalão 
em 2017. O Barcelona aceita 
pagar apenas uma parte do 
valor e quer incluir jogado-
res, como o meia Rakitic, o 
lateral Semedo e o atacante 
Dembelé.

À espera da negociação, 
Neymar não jogou nas três 
primeiras rodadas do Cam-
peonato Francês. Ele se apre-
sentou para a pré-temporada 
com atraso depois de não 
participar da Copa América 
por lesão. 

Uma das principais armas 
do Barcelona para contratar 
o brasileiro era incluir na 
negociação o meia Philippe 
Coutinho, mas este foi em-
prestado para o Bayern de 
Munique (ALE).

Ainda existe a possibilida-
de de o Real Madrid entrar na 

negociação. Para o rival do 
Barcelona, o PSG conside-
raria a possibilidade de fazer 
um empréstimo com obriga-
ção de compra depois de um 
ano. Operação utilizada pelo 
próprio time francês para tirar 
Mbappé do Monaco, também 
em 2017.

Segundo o UOL Esporte, 
Neymar também considera a 
possibilidade de ficar em Pa-

ris por mais uma temporada, 
já que a possibilidade de não 
haver acordo é real.

A torcida do PSG fez pro-
testos contra ele nos primei-
ros jogos da temporada. As 
negociações têm sido condu-
zidas pelo presidente Nasser 
Al-Khelaifi e pelo brasileiro 
Leonardo, diretor do clube.

A janela de transferências 
no futebol espanhol termina 

em 2 de setembro.
A reunião aconteceu no 

mesmo dia em o serviço de 
streaming Netflix relançou 
dois episódios da terceira 
temporada com a participação 
de Neymar. Eles haviam sido 
cortados à espera da inves-
tigação do suposto estupro 
cometido pelo jogador contra 
a modelo Najila Trindade. O 
caso foi arquivado.

ESPANHA

ASSOCIAÇÃO PSG

CESAR GRECO


