
QUARTA-FEIRA
18 DE SETEMBRO DE 2019

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, ALAN DA SILVA GOMES, CPF/CNPJ nº 
12094869709, 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$ 4.700,20, em 11/09/2019, 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 878770058080-1 e garantido por alienação(ões) 
fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 112094, 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.

Uberlândia, 12 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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, AMANDA CRISTINA PIRES, CPF/CNPJ nº 
09427017635, 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$ 5.284,88, em 12/09/2019, 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 155553479411-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 40716, 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.

Uberlândia, 13 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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

Uberlândia, 16 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, CLOVIS NERY JUNIOR, CPF/CNPJ nº 58317821668, 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$ 14.404,03, em 15/09/2019, 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 
144440553359-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 25927, 
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, 16 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, EDINILSON DE FREITAS DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
11363530623, MONIQUE APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 09843427610, 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$ 2.606,27, em 15/09/2019, 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 
878770371722-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
213583, 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 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, ELISIENE DA SILVA DAMA, CPF/CNPJ nº 01555945678, 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$ 585,93, em 08/09/2019, 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 
855552362781-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
103423, 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 - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 12 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, EZEQUIEL VALENCA SILVA, CPF/CNPJ nº 08637316786, 
ROZELI CHAGAS FLORINDO SILVA, CPF/CNPJ nº 09833252788, 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$ 7.715,59, em 11/09/2019, 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 855553256900-0 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 101477, 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 - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 12 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, MARIA GERCILENE SOARES DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
30208521291, 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$ 5.457,95, em 
11/09/2019, 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 1537160000301917 e arantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 53819, 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 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, LILIA ALVES NUNES, CPF/CNPJ nº 
04158034116, 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$ 5.969,36, em 11/09/2019, 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 855553640523-1 e garantido por alienação(ões) 
fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 111093, 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.

Uberlândia, 12 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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, ROSERLENE MARIA RIBEIRO COELHO DE 
SOUZA, CPF/CNPJ nº 46061037600, 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$ 11.075,60, em 11/09/2019, 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 855553570773-0 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 111106, 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.

Uberlândia, 12 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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

Uberlândia, 16 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, SUELLEN PAULINE GONCALVES MOUTINHO, CPF/CNPJ nº 
01534445684, 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$ 2.631,76, em 
15/09/2019, 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 855551039744-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 159228, 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, 12 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, WAGNER JOSE DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 31766118895, 
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$ 13.685,76, em 11/09/2019, 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 
855553570852-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
111073, 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

Uberlândia, 12 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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, WELERSON DE OLIVEIRA SILVINO, CPF/CNPJ 
nº 09042859601, 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$ 3.073,96, em 11/09/2019, 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 855552362637-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 103442, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° 
Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresen-
tado 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

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 
VANILDA RAMOS DE OLIVEIRA, brasileira, costureira, divorciada, portadora de o CPF de nº 477.342.306-44, 
CI RG nº MG-2.880.825, SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Princesa Isabel, nº 47, Bairro Nossa Senhora 
D’Abadia, na cidade de Abadia dos Dourados-MG, representado neste ato por seu procurador Dr. Floriano dos 
Santos Neto, OAB/MG nº 169.735, 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 imóvel urbano, constituído por UMA CASA DE RESIDÊNCIA, com todas suas 
benfeitorias e instalações, e, anexo à mesma o respectivo LOTE DE TERRENO, cercado de muro, medindo 
12,00 metros de frente; 17,60 metros de fundo; 17,00 metros do lado direito, e 24,00 metros do lado esquerdo, 
confrontando pelo lado esquerdo com Antônio José Rabelo, pelo direito com sucessores de José Borges, e pelo 
fundo com sucessores de Geraldo Alves de Assunção, situado na cidade de Abadia dos Dourados – MG, na rua 
Princesa Isabel, nº 47, bairro Nossa Senhora D’Abadia, CEP: 38540-000. 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.  87.195. 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 11 de Setembro de 2019. O Oficial. Ari 
Álvares Pires Neto, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG.

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO

1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 27 DE SETEMBRO DE 2.019, ÁS 08:30 HORAS.
2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 30 DE SETEMBRO DE 2.019, ÁS 08:30 HORAS, SE NECESSÁRIO 
FOR.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do Leiloeiro Oficial, sito á Rodovia BR 365, km 
612, s/nº, Conjunto   Alvorada,  CEP: 38.407-180, 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, encargos legais, tributos, editais, 
despesas gerais e comissão devida ao Leiloeiro Oficial, em favor de SPE – EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SÃO BENTO LTDA, EMPRESA PRIVADA, inscrita no CNPJ/MF 17.604.587/0001-40 
(CREDORA FIDUCIÁRIA), com sede em UBERLÂNDIA (MG), sendo a responsabilidade do 
pagamento em nome de CAMILA SILVA SARAVY, BRASILEIRA, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, CPF 
013.400.256-39 (DEVEDORA FIDUCIANTE). 

IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
 - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NO BAIRRO JARDIM CANAÃ, DESIGNA-
DO POR LOTE Nº 48 DA QUADRA Nº 09, DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL SÃO BENTO, 
MEDINDO DOZE METROS E NOVENTA (12,90) CENTÍMETROS DE FRENTE PARA A RUA SB-04, 
TREZE METROS E QUARENTA (13,40) CENTÍMETROS EM CURVA (C/R - 5,50 METROS) PELO 
LADO DIREITO CONFRONTANDO COM RUA ROSIMEIRE RODRIGUES DE PAULA, VINTE E UM 
METROS E SESSENTA E QUATRO (21,64) CENTÍMETROS PELOS FUNDOS CONFRONTANDO 
COM A AVENIDA SB-07, E VINTE E TRÊS METROS E SETENTA E DOIS (23,72) CENTÍMETROS 
PELO LADO ESQUERDO CONFRONTANDO COM O LOTE Nº 47, TOTALIZANDO A ÁREA DE 
284,82M2. (MATRICULA Nº 189.494 DO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA - 
MG).         
 A regularização das benfeitorias existente 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 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 27 de SETEMBRO de 2.019, ás 08:30 horas, será de conformidade com 
o mercado imobiliário da cidade de UBERLÂNDIA (MG), ou seja: R$ 111.050,87 (CENTO E ONZE 
MIL, CINQUENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), 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 dia 30 de SETEMBRO de 2.019, ás 08:30 horas, pelo maior lanço oferecido, 
desde que igual ou superior ao valor da dívida atualizada ou seja: R$ 147.712,64 (CENTO E 
QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), 
referente as benfeitorias, editais de leilões, despesas gerais, dos encargos legais, inclusive tributos, 
nos termos do § 2º do artigo 27 da Lei 9514/97.
   O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados 
sobre o imóvel. Ficam desde já intimado(s) o(s) Emitente(s) e o (s) Devedor(es) Fiduciante(s), caso 
não sejam localizados.

GLENER BRASIL CASSIANO - LEILOEIRO OFICIAL – MAT. JUCEMG 470

Rodovia BR 365, Km 612, s/nº, Conj. Alvorada, fones: (34) 3229-6161 e 99988-1611,
Cep:38.407-180, UBERLÂNDIA (MG) e-mail: leiloesbrasil@leiloesbrasiluberlandia.com.br 

Home Page: www.leiloesbrasiluberlandia.com.br

LEILÕES BRASIL

GLENER BRASIL CASSIANO
DESDE 2002

 

LEILOEIROS 
ASSOCIADOS Matrícula Jucemg 470   Leiloeiro Oficial e Judicial

EDITAL DE INTIMAÇÃO - MUTUARIOS DO BANCO BRADESCO S.A.
Virma Morimotta Assis dos Santos, oficiala do Registro de Imóveis de Iturama - MG, 
nos termos da Lei, utilizando-se das atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9514/97, 
bem como pelo Credor Bradesco S.A na Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal 
(Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis) , INTIMA a Sra. TATIANE MARIA DA 
SILVA QUEIROZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob n. 327.741.438-88, residente 
e domiciliada na rua Walter Vieira, n. 150, bairro Vila Elvira, na cidade de São José do 
Rio Preto-SP, para satisfazer no prazo de 15 dias, a importância correspondente ao 
valor das prestações vencidas, e as que vencerem até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos e demais despesas imputáveis ao imóvel, além das despesas de 
cobrança e de intimação, referente ao contrato em referência, registrado sob o R.18 da 
matricula n. 20.400, Livro R.G.2, deste Cartório, referente a um imóvel rural, com a área 
de 84.18.57ha, no distrito e município de União de Minas, na comarca de Iturama - MG, 
relativos às prestações até então vencidas, devendo comparecer a este Serviço 
Registral de Imóveis, na Rua Ribeirão São Domingos, 653, Centro, em Iturama - MG, 
onde deverá efetuar o pagamento do débito, purgando-se a mora, sob pena de se 
consolidar a propriedade em nome do CREDOR Fiduciário. ITURAMA - MG, 17 de 
setembro de 2019. 

SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
ITURAMA-MG

Rua Ribeirão São Domingos, n. 653, CP 23, CEP: 38.280-000 - Tel.: (34) 3411-2046
E-mail: ri.iturama@hotmail.com Objeto: Aquisição de matérias (batedeira de bolo,  TV, DVD e outros).O Secretário Municipal

de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes
e de quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia
na elaboração da proposta. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até às 09:00 horas do dia 21/10/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.. 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, que será republicado com as devidas alterações, nos
termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993. Uberlândia, 16 de setembro de
2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 572/
2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: prestação de serviço de segurança armada e desarmada, em
diversos postos de trabalho, para atender necessidades da Secretaria Municipal de
Administração. A licitante interessada poderá visitar e vistoriar os locais onde serão executados
os serviços, em companhia de servidor designado pela Secretaria Municipal de Administração,
em até 05 (cinco) dias úteis anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante
agendamento, na Secretaria Municipal de Administração, sediada no Centro Administrativo
da Prefeitura Municipal de Uberlândia, com o servidor municipal Giuliano Alves Amado,
matrícula nº 20085-9, pelo telefone (34) 3239-2507, no horário das 08:00 às 13:00 horas, de
2ª a 6ª feira. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até
as 09:00 horas do dia 11/10/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 16 de setembro de 2019.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 638/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO MENSAL"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br A7


