
CIDES – O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020, em cumprimento ao art. 4º, I, da Lei Federal nº 
10.520/2002 – Torna público para conhecimento dos interessados a REVOGAÇÃO DA 
LICITAÇÃO, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, Processo 
Administrativo Licitatório nº 13/2020, tipo maior percentual de desconto, cujo objeto era 
a formalização de Ata de Registro de Preços de serviços técnicos de manutenção e 
eficientização dos parques de iluminação pública dos Municípios consorciados ao 
CIDES. MOTIVOS: acolhimento de impugnações apresentadas, cujas adequações 
não podem ser feitas no processo corrente. Mais informações: cides@cides.com.br ou 
034-3213-2433. Uberlândia/MG, 12 de janeiro de 2021. Lindomar Amaro Borges. 
Presidente Interino do CIDES.

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

Uberlândia, 08 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, DANIELLE MARTINS DO NASCIMENTO BICUDO, CPF/CNPJ nº 
05144741657, 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$ 14.491,17, em 
07/01/2021, 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 074436230014503 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 84351, 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

SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA
AV. DR. JAIME RIBEIRO DA LUZ, 1882 – SANTA MÔNICA 3216 1150

CNPJ: 22.237.614/0001-24

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembléia Geral Extraordinaria

 Uberlândia, 13 de Janeiro de 2.021
O Sindicato dos Feirantes de Uberlândia, através do seu Presidente Anibal de Paula Silveira. Convoca 
todos os feirantes para Assembleia Geral Extraordinaria no dia 18 de janeiro de 2021 na Sede do 
Sindicato dos Feirantes, sito a Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, N°1882, Bairro Santa Mônica. As 14:00hs em 
primeira convocação com a maioria absoluta dos associados presente, as 14h:30min em segunda 
convocação com qualquer número de associados presente.
Assembléia obedecendo recomendações dos órgão competentes de enfrentamento ao Covid-19 (uso de 
máscara, uso de álcool gel, distanciamento de 02 metros entre as cadeiras)
Assunto em pauta:
 - Alteração Estatuto Social
Atenciosamente. 

Anibal de Paula Silveira
Presidente do Sindicato dos Feirantes 
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