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

Uberlândia, 02 de Dezembro 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, MARIA HELENA HORMIDAS DE CARVALHO, CPF/CNPJ nº 
39844609100, 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 41.531,07, em 
01/12/2020, 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 144440624458-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 5596, 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 
ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao 
conhecimento do(a) devedor(a), expediuse 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, 07 de Dezembro 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, THALITA LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA, CPF/CNPJ nº 
08768009674, 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 17.429,71, em 
06/12/2020, 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 855553718382-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 191371, 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 
ECONÔMICA FEDERAL, 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

CARTA ABERTA AO EXMO. SR. PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
E DEMAIS SENADORES DA REPÚBLICA

- Pelo Amplo Debate do PL 4253/2020- Nova Lei de Licitações – 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL,
SEN. DAVI ALCOLUMBRE,

SENADORES DA REPÚBLICA,
A ALEGAL - ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS E CORRETORES ESPECIALIZADOS EM 
PUBLICIDADE LEGAL, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.: 07.199.254/0001-20, em 
nome das EMPRESAS JORNALÍSTICAS, AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, JORNALIS-
TAS E DEMAIS TRABALHADORES QUE ATUAM DIRETA E INDIRETAMENTE NO 
SEGMENTO DE PUBLICIDADE EM JORNAIS, solicitam o apoio para designação de 
comissão especial e amplo debate do texto do Projeto de Lei que cuidará da nova lei de 
licitações (PL 4253/2020) que, em suma, visa macular a publicidade dos atos oficiais que 
se vinculam aos procedimentos de compra com dinheiro público, um grave retrocesso. A 
saber:
Está em tramite o Projeto de Lei n. 4253/2020 - SF, que trata da nova lei de licitações. O 
referido projeto teve seu início no Senado Federal (PLS 163/1995 e PLS 559/2013) e, 
após ser aprovado, foi direcionado à Câmara dos Deputados. 
Na Câmara dos Deputados foi aprovado um texto SUBSTITUTIVO, no âmbito do PL nº 
1.292/1995, tendo retornado ao Senado Federal (“Casa Iniciadora”) e anexado aos 
processos originais (PLS 163/1995 e PLS 559/2013), conforme estabelece o art. 246, IV, 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).
Pois bem.
Vale ressaltar que, tanto o PLS nº 163/1995 quanto do PLS nº 559/2013, foram alterados 
integralmente pela Câmara dos Deputados, as alterações foram profundas e considerá-
veis, trazendo em seu bojo dispositivos inconstitucionais e que podem acarretar desem-
prego maciço.
Isto porque, o texto substitutivo retirou do original a obrigatoriedade de divulgação dos 
avisos de licitações e extratos de contratos em diários oficiais e jornais de grande 
circulação, ferindo de morte a constitucionalidade do projeto, dada a violação do princípio 
da publicidade/transparência, dentre outros princípios atinentes aos procedimentos 
licitatórios.
Nem sequer as informações resumidas acerca dos avisos de licitações serão objeto de 
publicação em jornais. Pasmem-se! O atual texto do Substitutivo, assim dispõe:
Art. 53. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e 
manutenção do inteiro teor do edital  e de seus  anexos  à  disposição  do  público  em  
sítio eletrônico   oficial,   facultada   a   divulgação direta   a interessados devidamente 
cadastrados para esse fim.
§ 1º São obrigatórias a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus 
anexos à disposição do público no Portal Nacional de Contratações  Públicas (PNCP) e é 
facultativa a divulgação adicional em sítio eletrônico oficial do  ente  federativo  do  órgão  
ou  entidade  responsável  pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de 
maior nível entre eles.
Ou seja, além de a divulgação ficar restrita exclusivamente ao ambiente digital (limitando 
o acesso à informação), será realizada a critério do próprio órgão, sem nenhum controle 
paralelo. Tal panorama facilitará o direcionamento de licitações, ao passo que dificultará 
a fiscalização pelos organismos competentes, porquanto os órgãos poderão inserir e 
retirar conteúdo dos portais digitais a qualquer tempo. Se aprovada como está, a novel lei 
de licitações colocará os licitantes e cidadãos em franca insegurança jurídica, tendo em 
vista a incerteza da precisão das informações unilateralmente inseridas nos portais 
digitais pelos órgãos licitantes.
E mais, a restrita divulgação dos editais de licitações apenas em portais de internet 
certamente limitará o universo de concorrentes. A ampla publicidade faz com que o 
número de licitantes seja cada vez maior. O texto substitutivo, caminha em sentido 
oposto, contráriando aquela velha máxima popular: “propaganda é a alma do negócio”. 
Imagine exigir do produtor rural que acompanhe o portal de internet para participar de um 
processo licitatório eletrônico e fornecer mantimentos para merenda escolar? Absurdo, 
porquanto muitos sequer sabem acessar a rede ou possuem acesso à internet.
O texto original (PLS 559/2013) estava em perfeita harmonia com a CR/88 vez que previa 
a publicidade em diários oficiais e jornais de grande circulação, É O TEXTO QUE DEVE 
PROSPERAR (sugestão em destaque):
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no 
Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de 
consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande 
circulação.
§ 2º A obrigação de publicação em jornal diário de grande circulação poderá ser dispensa-
da na hipótese do § 1º do art. 1º. (Não há destaques no original)
Vale dizer: a pandemia escancarou a exclusão digital no Brasil, de modo que as publica-
ções relativas aos procedimentos de compra com dinheiro público serão ocultadas da 
maior parte dos Brasileiros. Pesa, também, contra o referido dispositivo a falta de 
segurança das informações alocadas na internet, lembrando dos recentes ataques 
hacker ao Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, entre 
outros.
E NEM SE DIGA QUE A APROVAÇÃO DA PL 4253/2020 TRARÁ ECONOMIA AOS 
COFRES PÚBLICOS, JÁ QUE A MAIOR PARTE DO DINHEIRO GASTO COM AS 
PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÃO RETORNAM AO ERÁRIO, UMA VEZ QUE 
SÃO EFETIVADAS NOS DIÁRIOS OFICIAIS EDITADOS E IMPRESSOS POR ÓRGÃOS 
DO PODER PÚBLICO OU A ELE VINCULADOS.
Por fim, chamam especial atenção os reflexos maléficos das preposições acima, 
destacando-se o DESEMPREGO EM MASSA nas mais de 21.000 (vinte e uma mil) 
agências de publicidade (segundo a FENAPRO) e mais de 2.000 (duas mil) empresas 
jornalísticas (dados da ANJ), considerando todos os setores envolvidos, serão mais de 
100.000 (cem mil) pessoas atingidas por legislações que visam fulminar a publicidade 
legal. Insta lembrar que as extintas medidas provisórias que retiraram (temporariamente) 
as publicações de jornais culminaram no encerramento de mais de 27 (vinte e sete) 
jornais pelo país e diversas agências, destacando-se o DCI – Diário do Comércio e 
Indústria e Serviço, conforme relatou a ANJ nos autos do processo que tramitou no STF 
sob o n. ADI 6229[1].
Assim, SOMENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS/DESTAQUES E EMISSÃO 
DOS RESPECTIVOS PARECERES das Comissões Permanentes (indicadas pelo 
Presidente do Senado) e ampla discussão nesta casa, a matéria poderá ser deliberada 
pelo Plenário do Senado Federal, em regra, ponto a ponto, podendo haver, mediante 
aprovação de requerimento nesse sentido, votação em globo ou em grupos de dispositi-
vos.
É o que se requer.
É fundamental que os Senadores garantam a lisura dos processos licitatórios, garantindo 
que sejam publicados os seus atos de forma que TODO CIDADÃO tenha acesso, sem 
restrições.
Cordialmente,

Bruno Camargo da Silva
Advogado da ALEGAL / Jornalista

Para mais informações, contate-nos: atendimento@alegal.org.br
(31) 2058-0639 (11)3164-2333

INFORME PUBLICITÁRIO

Objeto: Prestação de serviços de operacionalização de radar, suporte a fiscalização
e supervisão do sistema de fiscalização eletrônica.O Pregoeiro, em caráter excepcional
e tendo em vista o pedido de esclarecimento e apresentação de impugnação ao Edital
Pregão Eletrônico nº 606/2020 e, considerando a necessidade de analisar os
questionamentos aventados, conforme requerido no Ofício 4750/2020/SMTT, 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, 09 de dezembro de 2020.Daniel de Almeida.Pregoeiro

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 606/2020

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 164/2020,
na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Item “, dia 22 de
dezembro 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 especializada para aquisição de graxa e óleos lubrificantes, destinados à
manutenção de frota de veículos oficiais do Departamento Municipal de Água e Esgoto
de Uberlândia/MG, em atendimento à Diretoria Administrativa, estando o edital à
disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria
de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG, 08 de dezembro de 2020.
Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO ITEM"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
10 DE DEZEMBRO DE 2020
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