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03 DE SETEMBRO DE 2019

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

Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 02 de Setembro 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, CLAUDIO ROBERTO ROSSI, CPF/CNPJ nº 58620370634, 
ADRIANA MENDES FERREIRA ROSSI, CPF/CNPJ nº 02793478636, 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$ 96.051,46, em 01/09/2019, 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 160000012875-2 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 111557, 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.

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, 02 de Setembro 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, JOSE ELIAS VIEIRA FILHO, CPF/CNPJ nº 04325741666, 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 - 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$ 3.885,21, em 01/09/2019, 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 
072041230000820 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
73431, 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 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
Assembleias Geral Extraordinária

Ficam convocadas todas as empresas associadas e não associadas ao SIAU –
Sindicato das Indústrias de Alimentação de Uberlândia e Afins, inscrito no CNPJ sob nº
25.647.587/0001-56, quites com suas obrigações para com o sindicato, para reunirem-
-se em Assembleias Geral Extraordinária a realizar-se no dia 10/09/2019, às 08:00 
horas em primeira convocação e às 08:30 em segunda convocação (de acordo com as
normas do Estatuto SIAU), na sede da entidade, à av. João Naves de Ávila, 206, nesta
cidade de Uberlândia-MG.
Assuntos:
1.Elaboração e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser apresentada ao Sindicato
para elaboração da Convenção Coletiva de Trabalho;
2.Nomeação de membros representantes das empresas da categoria econômica para
compor a comissão de negociação, na elaboração da Convenção Coletiva de Trabalho
com data base em 1.º de setembro;
3.Autorização para negociação da Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato 
Profissional representante dos respectivos empregados das empresas filiadas, na
conformidade do art. 577 da C.L.T., ao SIAU, ou ajuizar dissídio coletivo competente;
4. Deliberação, votação e alteração dos valores da Contribuição assistencial das 
empresas associadas e esclarecimentos sobre o custeio das atividades sindicais;
5. Outros assuntos de interesse da categoria econômica.
As empresas deverão ser representadas pelos seus sócios proprietários ou por prepos-
to com a respectiva carta de preposição/procuração.

Uberlândia, 03 Setembro de 2019.
Fausto Gabriel dos Santos - Presidente

CIDES – Termo de suspensão de licitação concorrência pública nº 01/2019 - processo 
nº 004/2019. OBJETO: Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Susten-
tável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba Licitação compartilhada visa à escolha da 
proposta mais vantajosa com vistas ao registro de preços para a contratação de 
empresa especializada em redes de distribuição de energia para execução da 
modificação da rede, substituição e ampliação do parque de iluminação pública dos 
seguintes municípios: Cachoeira Dourada, Campina Verde, Cascalho Rico, Dourado-
quara, Estrela do Sul, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Prata, Santa Vitória e 
Tupaciguara; incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e 
ferramental necessários à plena execução dos serviços, conforme Projeto Básico e 
demais planilhas e quadros técnicos que constam dos Anexos I e X que são parte 
integrante do Edital.

Considerando os ofícios nºs 14681/2019 e 14682/2019, ambos da SEC/2ª Câmara do 
TCE MG que em face da denúncia nº 1072520, no qual comunica a decisão da 
Segunda Câmara do TCE MG em suspender liminarmente o processo licitatório nº 
04/2019, modalidade concorrência nº 01/2019 do Consórcio Público Intermunicipal de 
Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES.

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, o Sr. Lindomar Amaro Borges, torna 
público, declara para os devidos fins a SUSPENSÃO “SINE DIE”, da Concorrência 
Pública n° 01/2019, processo n° 004/2019, cuja suspensão foi determinada em 
atendimento à decisão da 2º Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
em face de decisão liminar do processo Denúncia nº 1072520. Atendendo a essa 
determinação, fica suspenso o processo até nova deliberação. Publique-se na forma da 
lei. Essa suspensão poderá ser consultado no site www.cides.com.br ou na sede do 
CIDES, na Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, nº 3.180, Distrito Industrial - Uberlândia-
-MG, no horário das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. 
Uberlândia-MG, 02 de setembro de 2019. Lindomar Amaro Borges - Presidente.

-

-

-

-

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de Georreferen-
ciamento c/c Reti�cação de Área no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca 
de Coromandel/MG, cujo apresentante é ESPÓLIO DE ELIAS ALVES PEREIRA, 
portador do CPF 150.746.686-20, representado pelo inventariante DENES ALVES 
PEREIRA, brasileiro, pecuarista, portador do CPF 472.844.126-15, RG 
M-2.626.097 SSP/MG, proprietários do imóvel FAZENDA CEDRO, MESAS E LEMES 
– LUGAR MORRO DAS MESAS, no município de Coromandel-MG, e que �gura 
como seu confrontante a pessoa jurídica MC EXTRATORA DE TAGUÁ LTDA, CNPJ 
26.329.888/0001-02, restando ausente sua assinatura de anuência na 
declaração como confrontante, e por se encontrar em local incerto e não sabido 
�ca intimado MC EXTRATORA DE TAGUA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ 
26.329.888/0001-02, na qualidade de confrontante do imóvel a ser Georreferen-
ciado, para se manifestar em relação ao pedido, querendo, apresentando 
impugnação escrita diretamente neste Ofício de Registro de Imóveis da Comar-
ca de Coromandel/MG, com as razões de sua discordância, no prazo de 15 dias 
corridos contados a partir da publicação do presente edital, �cando advertido 
de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuên-
cia ao pedido de reconhecimento do georreferenciamento c/c reti�cação de 
área. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel, situado na Travessa Abel 
Garcia, nº 46, Centro. Coromandel, de 27 Agosto de 2019. O O�cial.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE COROMANDEL/MG

Oficial: Ari Álvares Pires Neto

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL – EDITAL PARA REGISTRO DE USUCAPIÃO 
ADIMINISTRATIVA - Ari Álvares Pires Neto, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel na forma de 
lei, etc. Faz saber a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que por parte de NELSON 
ROSA, brasileiro, solteiro, comerciante, titular do RG de nº 1.303.737 SSP/MG, inscrito no CPF de nº 
306.839.636-00, residente e domiciliado na Rua Domingos Lacerda, nº 76, Centro, Coromandel, CEP: 38550-000, 
representado neste ato por sua procuradora Dra. Juliana Rosa Ferreira, OAB/MG nº 116.542, me foi requerido nos 
termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, e art. 1.018-A do Provimento 325/CGJ/2016 e demais legislações em 
vigor, o registro da Usucapião Administrativa Extraordinária do Imóvel que se encontra na posse há mais de 15 
(quinze) anos, sendo este imóvel rural denominado como: Um lote de terreno de nº 316, quadra 020, setor 003, 
registrado no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Coromandel de nº 003.020.0316.00.000, inscrição 
1676, com área superficial total de 503,27 metros quadrados, medindo 12,30m de frente pela Av. Municipal; 13,15m 
de fundos; 39,40m pela lateral direita e 39,70m pela lateral esquerda, terreno com casa de morada nº 1.244. Foi 
conosco depositada toda a documentação exigida pelo art. 216-A da Lei nº 6.015/1973 e pelo Provimento 
325/CGJ/2016, sob o Protocolo nº.  87.070 As impugnações de todos aqueles que se julgarem prejudicados 
deverão ser apresentadas neste Cartório, situado na Rua Travessa Abel Garcia, nº 46, Centro, Coromandel – MG, 
até 15 dias contados da publicação deste edital. Findo o prazo, não havendo impugnação será a Usucapião 
Administrativa registrada como determina a lei. Dado e passado nesta cidade de Coromandel, aos 21 de Junho de 
2019. O Oficial. Ari Álvares Pires Neto, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG.

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 106/
2019, na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Item", dia 17
de setembro de 2019 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 para fornecimento de motocicletas e veículo novo zero Km, para transporte
de cargas e para transporte de passageiros, em atendimento à Diretoria Administrativa,
es tando o  edi tal  à disposi ção dos  int ere ssados,  no endere ço e le t rôni co
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas.
Uberlândia (MG), 30 de agosto de 2019. Paulo Sérgio Ferreira - Diretor Geral do
DMAE

AVISO EDITAL  DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO ITEM"

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA - Edital de Convocação - 3ª Assembleia Geral Ordinária 
de 2019 - 3 de Outubro de 2019 - 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 3ª Assembleia Geral Ordinária de 2019 a ser realizada na sede do 
Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 962, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 3 
de outubro de 2019, 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 75% (setenta e cinco por cento) do capital, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Eleição da Diretoria Executiva. Uberlândia-MG, 
2 de setembro de 2019. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Associados Regulares do SINDICATO DA INDUSTRIA DE CARNES E 
DERIVADOS DE UBERLÂNDIA convocados para uma Assembleia Geral a se realizar 
no dia 22 (Vinte e dois) de Outubro de 2019, no período de 10:00 às 17:00 horas, na 
Avenida Anselmo Alves dos Santos, 1.450 – Santa Mônica, no município de Uberlândia 
- MG, para eleição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados junto ao Conselho de 
Representantes da FIEMG e seus respectivos suplentes, devendo o registro de chapas 
ser apresentado na sede do Sindicato, no endereço acima, no período de 20 (vinte) 
dias a contar da data de publicação deste aviso. A impugnação dos candidatos poderá 
ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da divulgação da relação das chapas 
registradas.

Uberlândia, 03 de Setembro de 2019. 
Everton Magalhães Siqueira - PRESIDENTE.
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