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

Uberlândia, 11 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, LETICIA MANZAN DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 09748629678, 
HUGO DE SOUSA DEBS PROCOPIO, CPF/CNPJ nº 08092866619, 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 - 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$ 18.081,76, em 10/12/2020, 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 073521230012198 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 110371, 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 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, MARCUS VINICIUS DUARTE OKONIEWSKI, CPF/CNPJ nº 
27731821897, DANIELA AGUIAR DE PAIVA DUARTE, CPF/CNPJ nº 03618956665, 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 BRADESCO 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$ 29.923,67, em 10/12/2020, 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 0714959 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 113853, 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 administrati-
vo 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 BRADESCO 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

ALGAR TELECOM S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME n.º 71.208.516/0001-74 - NIRE nº 313.000.117-98
Assembleia Geral Extraordinária Edital De Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada de forma Digital, às 09 (nove) horas do dia 30 de 
dezembro de 2020, em sua sede social, localizada na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, na Cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, cuja participação dos Acionistas ocorrerá por Vídeo com votação por meio de 
Boletim de Voto à Distância ou mediante manifestação em Assembleia, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. 
Apreciar e deliberar, conforme artigo 19, XI, do Estatuto Social da Companhia, a proposta de descontinuidade de 
todas as atividades relacionadas a prestação de serviços de televisão por assinatura. Instruções Adicionais: 1. Os 
documentos e propostas relacionados às matérias da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acio-
nistas na sede da Companhia e nos sites http://ri.algartelecom.com.br e www.cvm.gov.br.  2. Os acionistas poderão ser 
representados na assembleia, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 
1º, do art. 126 da Lei 6.404/76.  Uberlândia - MG, 15 de dezembro de 2020. 

Luiz Alexandre Garcia  - Presidente do Conselho de Administração

Concessão de Licença de Operação
Carlos Alberto Peloi, Fazenda Rio das Pedras – denominado Galheiro e Poção, inscrito no 
CPF: 830.902.319-72, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – 
COPAM, torna público que obteve, através dos processos nº 2934/2012/002/2014, a 
concessão da LO n° 007/2015, com validade até 08/05/2021, para as atividades de 
Avicultura de corte, Bovinocultura extensiva, localizada na Rodovia BR 365 - km 32, Zona 
Rural, Uberlândia – MG.                 

Concessão de Licença de Operação
Carlos Alberto Peloi, Fazenda Rio das Pedras – denominado Galheiro e Poção, inscrito no 
CPF: 830.902.319-72, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – 
COPAM, torna público que obteve, através dos processos nº 2934/2012/003/2014, a 
concessão da LO n° 008/2015, com validade até 08/05/2021, para as atividades de 
Avicultura de corte, Bovinocultura extensiva, localizada na Rodovia BR 365 - km 32, Zona 
Rural, Uberlândia – MG                

Requerimento de Revalidação de LOs
Carlos Alberto Peloi, Fazenda Rio das Pedras – denominado Galheiro e Poção, inscrito no 
CPF: 830.902.319-72, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – 
COPAM, torna público que solicitou, por meio do processo administrativo 
nº2020.12.01.003.0001639, a Revalidação das Licenças de Operação para as atividades 
de Avicultura e Criação de Bovinos em regime extensivo, localizada na Rodovia BR 365 - 
km 32, Zona Rural, Uberlândia – MG.                

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 28 de dezembro de 2020, às 08h40min *. 2º LEILÃO: 04 de janeiro de 2021, às 16h00min *. - *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício 
Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, 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 de Venda e Compra de Imóvel - 
Financiamento nº 074436230003080, e Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia, com força de escritura pública, datado de São Paulo, 26/03/2013, 
firmado com o Fiduciante Paulla Cristina Paranhos Cabral, CI MG-19.693.989-PC/MG, CPF 021.347.501-46, residente e domiciliada em Uberlândia/
MG, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 216.467,71 (duzentos e dezesseis mil e quatrocentos e 
sessenta e sete reais e setenta e um centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Um imóvel situado no perímetro 
urbano em Uberlândia, constituído pela casa 762 do condomínio Terra Nova Uberlândia I, localizado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, com a área privativa 
principal de 46,7200m², área privativa acessória de 54,0800m², área privativa total de 100,8000m², área de uso comum de 43,0573m², área real total de 
143,8573m², área de terreno de uso exclusivo - 100,8000m², área de terreno de uso comum - 100,5974m², área de terreno total - 201,3974m², e fração 
ideal de 0,001176 do terreno designado por lote nº 1, com a área de 171,221,92m². Conforme Av.8 consta Caução dos direitos creditórios decorrentes 
da alienação fiduciária constante no R.07 em favor da Caixa Econômica Federal, melhor descrito na matrícula nº 159.885 do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis 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 a R$ 98.147,06 
(noventa e oito mil e cento e quarenta e sete reais e seis centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá 
no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.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.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16584 – Dossiê).

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 166/2020, na
modalidade “Pregão Eletrônico”, do tipo “Menor Preço Global”, Disputa Aberta via site da
Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00
horas do dia 07 de janeiro de 2021, horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento
dos lances das 14:00 horas até às 14:10 horas do dia 07 de janeiro de 2021. O processo licitatório
visa o Registro de Preços para futura ou eventual contratação de empresa especializada para
fornecimento de peças e  prestação de serviços técnicos profissionais de manutenção
eletromecânica, preventiva e corretiva em quatro sistemas de gradeamento Step Screen®Vertical
SSV 5300x1176x3, marca Huber, quatro sistemas de gradeamento mecanizada tipo cremalheira
da marca Guarujá, e dois sistema de gradeamento manual, equipamentos instalados no canal
preliminar da ETE Uberabinha em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição
no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas
ao credenciamento no site até as 08:00 horas do dia 06 de janeiro de 2021.Uberlândia-MG, 15
de dezembro de 2020.Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 166/2020 -
PREGÃO ELETRÔNICO "MENOR PREÇO GLOBAL" -

ESTIMADO - DISPUTA  ABERTA

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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