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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

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

Uberlândia, 12 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, PAULLA CRISTINA PARANHOS, CPF/CNPJ nº 02134750146, 
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 SANTANDER BRASIL 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$ 6.595,52, em 11/08/2020, 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 
074436230003080 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
159885, 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 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

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

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 27 de agosto de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 08 de setembro de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/02/2013, cujo Fiduciante é  
JHONATAN HENRIQUE DA SILVA, CPF/MF nº 370.195.258-22, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 193.547,98 (Cento e Noventa e Três Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído por “Casa 697, possuindo a unidade a área privativa principal de 58,6400m², área privativa 
acessória de 36,2400m², área privativa total de 94,8800m², situado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, Condomínio Terra Nova Uberlândia - 
Uberlândia/MG”, melhor descrito na matrícula nº 159.820 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG. Imóvel 
ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, 
fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior R$ 130.905,41 (Cento e Trinta Mil 
Novecentos e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório 
da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar 
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições  
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5477_01 Ol).

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– HOSPITAL UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 006/2020, a ser realizado para a contratação de empresa para prestação 
de serviços de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas nas unidades  de 
atendimento integrado (UAIs) e sede administrativa de Uberlândia/MG. Para informações 
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– HOSPITAL UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 012/2020, a ser realizado para a contratação de empresa para prestação de 
serviços de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas nas UBS da Família, 
CAPS Infantil, SIATE e Oficina de Manutenção de Uberlândia/MG. Para informações e 
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado. 

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– HOSPITAL UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 013/2020, a ser realizado para a contratação de empresa especializada em 
serviços de alimentação para fornecimento de refeições transportadas aos colaboradores 
da Sede Administrativa da Rede Municipal de Saúde de Uberlândia/MG. Para informações 
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais (ácido acético, salto ortopédico,
absorvente higiênico, sonda, cateter e outros). A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 01/09/2020, no
endereçowww.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. 462/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 450/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DISTRITOS,
por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada Objeto:
Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas (braço hidráulico, colhedora de
forragens e outros), em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 01/
09/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 10 de
agosto de 2020.WALKÍRIA BORGES NAVES LORENO.SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DISTRITOS

Objeto: Fornecimento de equipamentos (mocho hospitalar, consultório odontológico, bomba
a vácuo odontológica e outros), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.O
Pregoeiro, atendendo ao solicitado no Ofício nº. 1094/2020/DA/SMS/PMU, inserido ao
processo, DECIDE SUSPENDER, 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, 12 de agosto de 2020.Daniel de Almeida.Pregoeiro

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE

PREÇOS Nº 439/2020

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 487/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
Objeto: Fornecimento de materiais (toalha de banho, lençol para colchonete, touca
descartável e outros), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.O Pregoeiro,
no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes e
de quem mais interessar possa que devido a não publicidade do edital no portal
Comprasnet, alterará a data da sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas que estará aberta até às 09:00 horas do dia 03/09/2020 no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 12 de agosto de 2020.DANIEL
ALMEIDA.PREGOEIRO

(34)99862-5000ANUNCIE!

EDIÇÃO ESPECIAL 

132 ANOS DE UBERLÂNDIA

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
13 DE AGOSTO DE 2020



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7881-6B38-3BE5-6569 ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 7881-6B38-3BE5-6569

Hash do Documento 

20A874333EE351DBAA2E174D4FE8C1B9A5F5BE3C8EE0E3D3509D6ED1C5D88405

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2020 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 12/08/2020 20:52 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


