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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.

Uberlândia Clube Sociedade Recreativa, vem por meio desta, convocar a todos seus acionistas quites 
com a tesouraria até dezembro/2020, a comparecer no dia 21/01/2021, no horário de 09:00 às 17:00 
horas, com a finalidade de eleger, por escrutínio secreto, a Diretoria e o Conselho Deliberativo para o 
biênio 2021/2022.
Em atendimento a convocação e publicação nos dias 12, 15 e 16 de dezembro de 2020, apresentou-
-se a seguinte chapa e candidatos.
DIRETORIA
Presidente: Hélio Antonio Fabri; Vice-Presidente: Fernando de Moraes; 1º Secretário: Claudio 
Manoel Coelho de Resende; 2º Secretário: Marco Antônio Felice Guerreiro; 1º Tesoureiro: Luiz 
Roberto Souza Vieira; 2º Tesoureiro: Paulo Roberto Sampaio; Diretor Social e Cultural: Fauze Dib; 
Diretor de Patrimônio: Fausto Borges Campos.
CONSELHO DELIBERATIVO
Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga, Cícero Naves de Avila Júnior, Fábio Pergher, Rogério Nery
de Siqueira Silva, Rosalina Cardoso Vilela, Sérgio Henrique Féres Tannús e William Manoel Cecílio.
SUPLENTES
Nereu Franco Ferreira, Ricardo Agel Tannús e Rodrigo Junqueira de Souza.

Uberlândia, 06 de Janeiro de 2021
Dr. Hélio Antônio Fabri

Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
Realizará licitação supramencionada - Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
(COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 100X1, COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 100X1),
EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia  25/01/2021,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 06 de janeiro de 2021.MARLY
VIEIRA DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 854/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

INTERNET

Contribuinte na malha fina pode contestar valores
 � AGÊNCIA BRASIL

Desde ontem (7), o con-
tribuinte que caiu na malha 
fina do Imposto de Renda 
pode contestar os valores 
lançados no Centro Virtual 
de Atendimento da Receita 
Federal (e-CAC). A defesa 
poderá ser apresentada de 
maneira inteiramente virtual, 
sem a necessidade de com-
parecimento a uma unidade 
de atendimento do Fisco.

Primeiramente, o contri-
buinte deve acessar o siste-
ma e-Defesa para preencher 
o formulário de impugnação. 
A ferramenta, segundo a 
Receita, traz várias van-
tagens. Além de validar a 
notificação de lançamento, 
o formulário apresenta as 

opções de alegações mais 
comuns para cada infração, 
o que facilita a redação da 
defesa. O sistema também 
ind ica  os  documentos  a 
serem entregues ao Fisco, 
o que facilita o processo e 
agiliza o julgamento.

Após gerar a impugnação, 
o contribuinte deve entrar no 
e-CAC, abrir um Dossiê Digi-
tal de Atendimento (DDA) do 
tipo Impugnação de Notifica-
ção de Lançamento Imposto 
de Renda Pessoa Fís ica 
(IRPF) e anexar a defesa e 
os documentos. Quem pagar 
os valores da Notificação de 
Lançamento em até 30 dias 
tem direito a desconto de 
50% sobre a multa. O parce-
lamento possibilita desconto 

de 40%.
O e-CAC pode ser aces-

sado de duas formas: pelo 
certificado digital (espécie 
de chave e le t rôn ica que 
custa em média R$ 200) e 
pela digitação do número do 
Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) e do código de acesso. 
Caso não tenha código de 
acesso, o contribuinte pode 

gerar uma combinação, mas 
precisa informar os números 
dos recibos das duas últimas 
declarações do Imposto de 
Renda.

Informações sobre a im-
pugnação da notificação de 
lançamento de imposto de 
renda podem ser obtidas no 
portal do governo federal.
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