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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: PAULO GUEDES SIQUEIRA – CPF: 849.549.656-91

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 
nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente 
para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a 
NOTIFICANTE em 28/11/2012, e aditivo na data de 24/02/2016, na qualidade de compromissário 
comprador do LOTE 08 da QUADRA 04 do JARDIM PALMEIRAS III em UBERLANDIA/MG. Todavia 
Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos: 20/12/2019, 20/01/2020, 20/02//2020 e 
20/03/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em 
atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreteri-
velmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, 
para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Higienópolis, nº 70, Centro, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, cep 
86020-907 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido 
que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas 
já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplên-
cia. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimple-
mento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretan-
do-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE 
optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para 
ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela 
Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal 
nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, 
desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.

UBERLANDIA/MG, 21 de MARÇO DE 2020.

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 0

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

A Associação Jardins Gênova, CNPJ 12.550.979/0001-50, localizada na Avenida dos Jardins, nº 
1500, Bairro Nova Uberlândia, Uberlândia-MG, por meio do Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. 
Gutemberg Curi de Faria Júnior, convoca os seus associados para Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se no dia 26 de agosto de 2020, às 19h00 em primeira convocação e 19h30 em segunda 
convocação com qualquer número de associados, que poderá ocorrer em formato virtual e/ou 
presencial na quadra poliesportiva, a depender das liberações do comitê de enfrentamento ao 
Covid19 e o plano do Governo Estadual Minas Consciente, conforme previsto no artigo 12 da Lei 
14.010/2020 publicada em 10 de Junho de 2020, para a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do ano de 2019 e apreciação do parecer da auditoria.
2. Deliberação e aprovação orçamentária para a troca dos refletores das quadras Poliesportiva, 
Peteca e campo Society.
3. Deliberação e aprovação orçamentária para a construção do poço artesiano.
4. Deliberação e aprovação orçamentária para aquisição da caixa d´água.
5. Deliberação e aprovação orçamentária para a aquisição da irrigação da área verde.
6. Deliberação e aprovação orçamentária para o paisagismo interno.
7. Deliberação e aprovação orçamentária para a energia solar fotovoltaica.
8. Deliberação e aprovação orçamentária para a construção da quadra de areia Beach Tennis.
9. Deliberação e aprovação orçamentária para a aquisição de uma moto.
10. Deliberação e aprovação orçamentária para melhorias do servidor.
11. Deliberação e aprovação orçamentária para a troca do Controle de Acesso / Adm Financei-
ro.
12. Deliberação e aprovação para montagem do comércio “SNACKIN” Mine mercado.

Aqueles que desejarem fazer uso da palavra durante a Assembléia deverão inscrever-se previamente 
com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes à realização da mesma, sob pena de não poder 
manifestar-se.
O condômino inadimplente poderá participar da Assembleia, porém não será permitido, se pronunciar, 
votar, requerer questão de ordem ou deliberar sobre qualquer questão.

Uberlândia-MG, 11 de agosto de 2020.
GUTEMBERG CURI DE FARIA JUNIOR

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO JARDINS GÊNOVA

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

Uberlândia, 11 de Agosto 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, PAULO DE TASSI FORTUNATO, CPF/CNPJ nº 95231102687, 
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) BANCO INTER S/A, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de 
atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, 
que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 13.611,84, em 10/08/2020, 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 
201519010 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 177259-R, 
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 BANCO INTER 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

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, devidamente autorizado por WV EMPREENDIMEN-
TOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado sediada nesta cidade de Uberlândia, MG, na Av. Anselmo Alves 
dos Santos nº  1066, Bairro  Santa Mônica – CEP 38.408-097, inscrita no CNPJ sob nº 14.310.990/0001-79, faz 
saber que levará a público, que será realizado o LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA  
através do site  www.leiloesuberlandia.com.br onde os interessados deverão se habilitar com antecedência para 
EFETUAR LANCES ONLINE, leilão  na forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1.997, na 
Avenida Suíça n° 30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG, pelos lanços mínimos abaixo, o seguinte 
imóvel localizado nesta cidade, no LOTEAMENTO CONVENCIONAL PORTAL DO VALE I e II, com medidas e 
confrontações da respectiva matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber: 

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA        LANÇO MÍNIMO LANÇO MÍNIMO 
          1º LEILÃO 2º LEILÃO
08A 01D e 15 265,00m² 211.669       R$ 136.875,14 R$ 143.559,14

 1ª PRAÇA:  DIA 14 DE AGOSTO DE 2020.
 HORÁRIO:   10:00 HORAS
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ REALIZADA 2ª PRAÇA, QUAN-
DO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO, DESDE QUE NÃO INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA COR-
RESPONDENTE AO SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL NA DATA DA PRAÇA.
 2ª PRAÇA:  DIA 21 DE AGOSTO DE 2020.
 HORÁRIO:  10:00 HORAS

Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como as despesas de escritura, 
registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 06 de Agosto de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES

Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

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 087/2020, na modalidade “PREGÃO
PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Por Item - Estimado”, dia 24 de agosto de 2020 às 14:00
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 de engenharia elétrica especializada em
construção, reforma e adequação de 02 subestações de medição tipo de cubículos blindados em
13,8kV, localizadas na ETA Bom Jardim e na Captação de Água Bom Jardim, conforme
normas pertinentes e homologadas pela CEMIG, em atendimento à Diretoria Técnica. O presente
Edital poderá ser adquirido pelos interessados via internet pelo site www.dmae.mg.gov.br ou na
Diretoria de Suprimentos do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, à Avenida Rondon
Pacheco,6.400, Bairro Tibery, no horário das 09.00 às 16:00 horas, no valor de R$0,26 (vinte e seis
centavos) a folha, porém, não serão fornecidas cópias dos projetos, ou querendo a licitante apenas
os arquivos em mídia eletrônica, será fornecido ao preço de R$ 10,00 (dez reais) cada cópia de
“DVD” contendo todas as informações disponíveis, local também em que poderão ser fornecidas
maiores informações sobre o objeto da licitação. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA – A empresa
interessada em participar da licitação poderá visitar os locais/localidade dos serviços, o que deverá
ocorrer com anterioridade à apresentação dos envelopes, em período compreendido entre a data
subsequente à publicação do edital e dois dias antes à abertura da sessão pública; para inteirar-se
dos aspectos referentes à sua execução. A realização da visita técnica será acompanhada por agente
pertencente ao corpo técnico do DMAE. Em não realizando a visita, deverá a empresa interessada
declarar que tem pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços. Caso exista interesse
por parte da empresa em realizar uma visita técnica ao local, a mesma deverá ser acompanhada por um
dos integrantes do Núcleo de Instalação e Manutenção Eletromecânica, e deverá ser agendada com
Erick Maia Ribeiro Damasceno, Gerente de Produção Industrial e Manutenção Eletromecânica, no
telefone (34)9978-7458. No Termo de Referência no Item 9 (nove) Visita Técnica,
DESCONSIDERAR: “as visitas deverão ser agendadas com o Coordenador de Planejamento de
Abastecimento de Água (34) 99642-3768”. E, CONSIDERAR as visitas técnicas deverão ser
agendadas com Erick Maia Damasceno, Gerente de Produção Industrial e Manutenção
Eletromecânica, no telefone (34)9978-7458. Uberlândia (MG), 07 de agosto de 2020. Adicionaldo
dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

REPUBLICAÇÃO COM CORREÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE
LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2020 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO POR ITEM - ESTIMADO"

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, no uso de suas
atribuições, comunica aos interessados, a retificação ocorrida no Aviso do Processo
Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 087/2020, tipo Menor Preço Por Item
Esdtimado, ONDE SE LÊ: “a contratação de empresa de engenharia elétrica especializada
em medição de cubículos blindados em 13,8kV”, LEIA-SE: “contratação de empresa de
engenharia elétrica especializada, em construção, reforma e adequação de (02)
subestações, para execuções de obras de subestações de medição (cubículos blindados)
em 13,8kV”. Uberlândia, 10 de agosto de 2020. Adiconaldo dos Reis Cardoso - Diretor
Geral do DMAE.

TORNA SEM EFEITO ESTA PUBLICAÇÃO EM 11/08/2020
RETIFICAÇÃO NA DESCRIÇÃO DA "CONTRATAÇÃO", NO AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais (cateter, luvas,
escalpe e outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta até as 09:00 horas do dia 27/08/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 10 de agosto de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 498/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUARTA-FEIRA
12 DE AGOSTO DE 2020
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