
Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 04 de Janeiro de 2021
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, ROSEMAR COSTA MACHADO, CPF/CNPJ nº 01031683623, 
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 - 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$ 10.584,35, em 03/01/2021, 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 
201512775 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 79803, 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 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

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

Uberlândia, 05 de Janeiro de 2021
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, CLEYSON RICARDO SILVA, CPF/CNPJ nº 86991949191, 
JERLLE ANNY ROQUE SOUSA SILVA, CPF/CNPJ nº 05011690679, 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$ 3.212,19, em 04/01/2021, 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 072041230011741 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 167681, 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

Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de 
Usucapião no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG, Protocolo nº 92.050, com 
os seguintes dados: ERLAN CUNHA DA SILVA, brasileiro, produtor rural, portador do CPF-MF de nº 
393.844.466-53, CI RG nº M-2.304.652, SSP/MG, e s/m LINDAURA NOGUEIRA CUNHA, portadora do 
CPF-MF de nº 461.939.526-91, CI RG nº 192.777 SSP-TO, residentes e domiciliados na fazenda Monte 
Alvão, no município de Abadia dos Dourados-MG., representados, neste ato, por seu procurador Dr. 
Floriano dos Santos Neto, inscrito na OAB/MG sob o 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 10 
(dez) anos, sendo este imóvel rural denominado como: Um imóvel rural, situado na Fazenda Monte 
Alvão, com área de 10.24,89 ha (dez hectares, vinte e quatro ares e oitenta e nove centiares), confrontan-
do com José Carlos Ramalho, Wilson Cândido da Rocha e Geraldo Tomas Sobrinho, devidamente 
registrada sob o nº 8.626 neste Serventia de Registro, no livro 2-RG. Usucapião Extrajudicial na 
modalidade Ordinára prevista no art. 1.242 do Código Civil de 2002. Pelo presente edital de intimação, 
ficam intimados os seguintes TITULARES REGISTRAIS: CLAUDIONOR PINTO COELHO, CPF (não 
consta); LUZIA ALBINA DE JESUS, CPF (não consta); APARECIDA MARIA DA SILVEIRA, CPF: 
698.324.476-15; GERALDO ANTÔNIO GUSMÃO, CPF 498.868.006-15; MARIA DE FÁTIMA PINTO, 
CPF: 682.270.946-00; para se manifestarem em relação ao pedido de Usucapião, apresentando 
impugnação, caso queiram, escrita diretamente neste Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Coromandel/MG, com as razões de sua discordância, no prazo de 15 dias corridos contados após o 
transcurso de 20 dias, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito 
podem ser obtidas no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel, situado na Travessa 
Abel Garcia, nº 46, Centro. Coromandel, 06 de janeiro de 2.020. O Oficial.

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 ERLAN CUNHA DA SILVA, brasileiro, produtor rural, portador do CPF-MF 
de nº 393.844.466-53, CI RG nº M-2.304.652, SSP/MG, e s/m LINDAURA NOGUEIRA CUNHA, portadora 
do CPF-MF de nº 461.939.526-91, CI RG nº 192.777 SSP-TO, residentes e domiciliados na fazenda Monte 
Alvão, no município de Abadia dos Dourados-MG, representados, neste ato, por sua procuradora Dr. 
FLORIANO DOS SANTOS NETO, inscrito na OAB/MG sob o 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 Ordinária do Imóvel que se encontra na posse há mais de 10 
(dez) anos, sendo este imóvel rural denominado como: Um imóvel rural, situado na Fazenda Monte Alvão, 
com área de 10.24,89 ha (dez hectares, vinte e quatro ares e oitenta e nove centiares), confrontando com 
José Carlos Ramalho, Wilson Cândido da Rocha e Geraldo Tomas Sobrinho, devidamente registrada sob 
o nº 8.626 neste Serventia de Registro Imobiliário. 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. 92.050. 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 06 de janeiro de 2.020. 
O Oficial. Ari Álvares Pires Neto, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Torna
público para conhecimento dos interessados o credenciamento de empresas especializadas
prestação de serviços de conexão de dados patrocinados à internet em serviço móvel pessoal
- SMP (modalidade de cobrança reversa) destinada aos alunos e aos servidores da Rede
Municipal de Educação de Uberlândia O Edital encontra-se a disposição no sito
www.uberlandia.mg.gov.br. Os interessados poderão entregar o pedido de credenciamento
qualquer momento durante a vigência do credenciamento, na Secretaria Municipal de Educação,
situada na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP
38.408-150.Uberlândia, 05 de janeiro de 2021.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária
Municipal de Educação

AVISO CREDENCIAMENTO
Nº 853/2020

OBJETO: Aquisição de veículo, zero quilômetro, tipo Mini Van, em atendimento o Secretaria
Municipal de Saúde.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
aviso no Diário Oficial de Minas Gerais e o objeto a ser licitado será adquirido com verba
estadual a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às
09:00 horas do dia 21/01/2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia,
06 de janeiro de 2021.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 792/2020
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