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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - (de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)
CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: JORGE PAULO GONÇALVES SANTIAGO, construtor, CNH 03585832900-DE-
TRAN/MG, CPF 006.372.245-31 e sua esposa PATRÍCIA SOUZA BRITO SANTIAGO, do lar, RG 
MG-14.227.946-PC/MG, CPF 016.350.156-42, brasileiros, casados em 21/12/2011, sob o regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados em Uberlândia-MG, (“o 
devedor fiduciante”).

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, da Lei 
n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado na 
JUCEMG, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, teve 
a propriedade consolidada com a mesma:

1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6- 152.760 de 08/12/2020, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora fiduciária 
promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e condições:
 a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 06 de janeiro de 2021, às 10:15 horas. 
Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de 
R$ 294.082,63 (Duzentos e noventa e quatro mil, oitenta e dois reais e sessenta e três centavos).
 b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 21 de 
janeiro de 2021, às 10:15 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das 
despesas com a realização do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 90.029,52 
(Noventa mil, vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos).

2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
 a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de 
Uberlândia-MG, na Rua Machado de Assis, nº 1.354, Bairro Lídice.
 b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua 
Machado de Assis, nº 1.354, Bairro Lídice. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 
0xx34-99116-3933.

3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, no Loteamento Convencional Vida 
Nova, designado por lote no 06 da quadra n° 03, medindo doze (12,00) metros de frente e aos fundos, por 
vinte e cinco (25,00) metros de extensão dos lados, com a área de 300,00m2, confrontando pela frente 
com a Avenida A, pelo lado direito com o lote no 07, pelos fundos com o lote no 31, e pelo lado esquerdo 
com o lote n° 05. Matriculado no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 
152.760 do L° 2- RG”. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra.

4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 294.082,63 (Duzentos e noventa e quatro mil, oitenta e dois 
reais e sessenta e três centavos).

5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:

 a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da 
comissão do leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da 
comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, 
nessas condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no 
leilão.
 b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do 
leilão e em moeda nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, 
implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
 a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser 
invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a cargo 
e ônus do adquirente a sua regularização.
 b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo 
apenas enunciativas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação 
em que se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem 
alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, 
quando for o caso, arcando o adquirente com as despesas decorrentes.
 c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos 
necessários
para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os custos 
necessários para a transferência.
 d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais 
mensalidades devidas à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do 
IPTU e outras contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou 
venham a recair sobre o imóvel.
 e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
 f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente 
intimado(a)(s) do dia, hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento 
Particular de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação 
Fiduciária em Garantia, firmado com a CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA.
Uberlândia, 17 de dezembro de 2020, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG 
– JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi,
www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES
ITV URBANISMO LTDA

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL - (de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)
CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: MÍRIAN SILVA PRECIOSO, vendedora balconista, RG MG-12.416.859-SS-
P/MG, CPF 081.229.986-82, divorciada não informou conviver em união estável, residente e domiciliado 
em Uberlândia-MG, (“o devedor fiduciante”).

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, da 
Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado na 
JUCEMG, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, teve 
a propriedade consolidada com a mesma:
     1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6-153.141 de 07/12/2020, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora fiduciária 
promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e condições:
 a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 06 de janeiro de 2021, às 10:00 horas. 
Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de 
R$ 207.911,70 (Duzentos e sete mil, novecentos e onze reais e setenta centavos).
 b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 21 de 
janeiro de 2021, às 10:00 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das 
despesas com a realização do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 80.513,77 
(Oitenta mil, quinhentos e treze reais e setenta e sete centavos).
     2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
 a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade 
de UberlândiaMG, na Rua Machado de Assis, nº 1.354, Bairro Lídice.
 b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua 
Machado de Assis, nº 1.354, Bairro Lídice. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 
0xx34-99116-3933.
     3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, com a estrutura para a construção 
de
imóvel residencial, inacabada, no Loteamento Convencional Vida Nova, designado por lote n° 14 da 
quadra n° 15, medindo doze (12,00 metros de frente e aos fundos, por vinte e cinco (25,00 metros de 
extensão dos lados, com a área de 300,00m2, confrontando pela frente com a Rua 08, pelo lado direito 
com o lote n° 15, pelos fundos com o lote n° 21, e pelo lado esquerdo com o lote n° 13. Matriculado no 
Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 153.141 do L° 2-RG”. O imóvel é 
ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra.
     4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 207.911,70 (Duzentos e sete mil, novecentos e onze reais e 
setenta centavos).
     5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
     6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
 a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da 
comissão do leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da 
comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, 
nessas condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no 
leilão.
 b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato 
do leilão e em moeda nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
     7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
 a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser 
invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a 
cargo e ônus do adquirente a sua regularização.
 b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo 
apenas enunciativas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação 
em que se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem 
alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, 
quando for o caso, arcando o adquirente com as despesas decorrentes.
 c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os 
atos necessários para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com 
todos os custos necessários para a transferência.
 d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais 
mensalidades devidas à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; 
do IPTU e outras contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou 
venham a recair sobre o imóvel.
 e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
 f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente 
intimado(a)(s) do dia, hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento 
Particular de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação 
Fiduciária em Garantia, firmado com a CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA.
Uberlândia, 17 de dezembro de 2020, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na 
JUCEMG – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o 
subscrevi,www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES
ITV URBANISMO LTDA

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020  - 29 DE DEZEMBRO 
DE 2020 - SEGUNDA CONVOCAÇÃO. O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa 
Genoveva Ltda., nos termos da lei e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se na 2ª. 
Assembleia Geral Ordinária de 2020 a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 
962, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 29 de dezembro de 2020, em Primeira Chamada 
às 18 (dezoito) horas, e, em Segunda e Última Chamada, às 18 (dezoito) horas e 30 (trinta) minutos, com a 
presença, em primeira chamada, de 50% (cinquenta por cento) do capital, e,  em segunda e última chamada, com 
a presença de ao menos 10 (dez) quotas do capital social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) 
Aprovação da proposta de orçamento 2021. Nota: 1. A Assembleia acontecerá de forma presencial e digital, em 
virtude da pandemia do COVID-19, visando mitigar o risco de propagação do Coronavírus e garantir a segurança 
de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 14.030/2020 e regulamentada pela Instrução Normativa DREI 
nº 79/2020 e nº 81/2020. 2. Recomenda-se que o acesso seja realizado antes do horário estipulado para abertura 
dos trabalhos, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da Assembleia. 3. Os sócios 
poderão esclarecer suas dúvidas diretamente com a administração da Sociedade.

Uberlândia-MG, 22 de dezembro de 2020.
Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração

Objeto: Aquisição de materiais escolares para formação do "Kit Material Escolar", em
atendimento aos alunos matriculados na Educação Infantil, no Ensino Fundamental,
na Educação de Jovens e Adultos das Escolas Municipais das zonas urbanas e rurais
do Município de Uberlândia e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras.A
Pregoeira, em caráter excepcional e tendo em vista os pedidos de esclarecimento e
apresentação de impugnação ao Edital Pregão Eletrônico nº 782/2020 e, considerando
a necessidade de analisar os questionamentos aventados, 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,
21 de dezembro de 2020.MARIA BARBOSA POLICARPO.Pregoeira

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 782/2020

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  
solicita o comparecimento do(a) colaborador(a) FABIOLA 
GOMES SILVA FRANCA CTPS:000020649 S/0097 - 
02/10/1996 à empresa no prazo de 48 horas para retomada de 
suas atividades profissionais, sob pena de aplicação das medi-
das disciplinares cabíveis.

sempre termos que falar sobre 
racismo e nada ser feito pelas 
autoridades. Racismo é crime. 
E deve ser tratado desta ma-
neira em todos os ambientes, 
inclusive no futebol”, postou 
o escreveu o camisa 8, no 
Instagram.

Na entrevista coletiva que 
concedeu também depois da 
partida, o técnico Rogério 
Ceni defendeu Gerson. Já 
o vice-presidente de futebol 

do Flamengo, Marcos Braz, 
em pronunciamento oficial do 
clube, pediu uma “profunda 
apuração” do caso. Times 
rivais, como Vasco e Botafo-
go, publicaram mensagens de 
apoio ao volante rubro-negro 
em suas redes sociais.

Ainda no domingo, a Con-
federação Brasileira de Fute-
bol (CBF) solicitou à Procu-
radoria do Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) 

“a abertura imediata de uma 
investigação sobre a denúncia 
de racismo feita pelo jogador 
Gerson Santos, do Clube de 
Regatas do Flamengo, na 
partida deste domingo (20/12) 
diante do Esporte Clube Bahia 

(...) A entidade encaminhará 
ao STJD a súmula da partida, 
na qual consta o relato da 
denúncia feita pelo atleta. A 
CBF reitera seu profundo re-
púdio ao racismo”, diz a nota 
divulgada pela confederação.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
22 DE DEZEMBRO DE 2020
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