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

Uberlândia, 09 de Outubro de 2019
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, BRUNA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
01872291635, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 3.587,36, em 
08/10/2019, 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 878770399636-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 212230, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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 - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 09 de Outubro de 2019
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, DANIELA DA SILVA GUIMARAES, CPF/CNPJ nº 01518123651, 
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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 1.816,74, em 08/10/2019, 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 
855552332453-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 99225, 
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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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 - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 09 de Outubro de 2019
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, HUGO VIEIRA PANNUNZIO, CPF/CNPJ nº 08691672609, 
EDUARDO AZEVEDO PANNUNZIO, CPF/CNPJ nº 49767143653, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 1.340.741,82, em 08/10/2019, 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 272494737000000367 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 97984, 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, 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, 09 de Outubro de 2019
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, LEANDRO HENRIQUE DA SILVA, CPF/CNPJ nº 01889866695, 
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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 2.564,86, em 08/10/2019, 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 
878770362982-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
207413, 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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, 09 de Outubro de 2019
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, PEDRO HENRIQUE SILVA DE LIMA, CPF/CNPJ nº 
11030661618, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 3.274,74, em 
08/10/2019, 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 855553724588-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 191033, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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, 09 de Outubro de 2019
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, THIAGO FERNANDES MORAES DIAS, CPF/CNPJ nº 
06026536655, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou 
ao endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesá rio 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$ 4.652,38, em 
08/10/2019, 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 855553807132-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 198515, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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

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, CELIO LUIZ SOBRINHO, CPF/CNPJ nº 
1110253672, ERICA CRISTINA ANTONIO SOBRINHO, CPF/CNPJ nº 95208801604, 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) GAIA SECURITIZADORA S.A - GAIA, 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$ 65.818,03, em 06/10/2019, 
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 155550654292-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 27656, 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 GAIA SECURITIZADORA S.A - GAIA, 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.

Uberlândia, 07 de Outubro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,

Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

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

Uberlândia, 04 de Outubro de 2019
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, ANDERSON DA SILVA RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 
99912910672, 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$ 2.533,25, em 
03/10/2019, 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 074436230001916 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 159621, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 COROMANDEL
Endereço: Travessa Abel Garcia, 46,Centro, Coromandel, MG - 38550-000

O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, SEBASTIÃO QUEIROZ DE SOUZA, CPF/CNPJ nº 473.127.936-49, 
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 BRADESCO S/A, ou ao endereço do Cartório 
Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000, no horário de atendimen-
to, 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$ 14.377,11, em 02/10/2019, 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 0860967-5 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 26.478, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Coromandel . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá 
ser apresentado ao Cartório Coromandel. 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 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.

Coromandel, 02 de Outubro de 2019
Ari Álvares Pires Neto

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG. SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE VINTE (20) DIAS. O Dr. Carlos José Cordeiro, Mm. Juiz de Direito da  2ª Vara Cível da 
Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc... Faz saber a todos quantos o  
presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo e respectiva 
Secretaria, processam-se os atos e termos da Ação Ordinária (Procedimento Comum), autos nº 
5003700-94.2017.8.13.0702, movido por Jesus Antonio Caldeira em face de Alfredo Alves R Junior – 
ME. Narra o autor na inicial que locou um imóvel para o(a) requerido(a) que tornou-se inadimplente 
no valor de R$ 28.706,74 relativo a IPTU e outros. E como o(s) requerido(a/s) está(ão) em lugar 
incerto e não sabido, é o presente edital expedido para CITAR: Alfredo Alves R Junior – ME, inscrito 
no CNPJ/MF 12.526.736/0001-87, para os termos e atos da presente ação, para no prazo de 15 
(quinze) dias, contestar a ação, sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos como verdadeiros  
os fatos articulados pelo autor com as advertências do art. 344 do CPC. Observe-se que os prazos 
fluirão após o término do prazo fixado no edital. Para conhecimento de todos, especialmente do (a,s) 
interessado (a,s), expediu-se o presente edital que será afixado em lugar público de costume e 
publicado no “Diário do Judiciário ” e no jornal local, na forma da lei. Uberlândia-MG, 25 de setembro 
de 2.019. Eu, (a)(Maria Conceição Souza Cunha), Oficial de Apoio Judicial, o digitei, subscrevi. (a) 
Bel. CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito Titular.

Objeto:  Prestação de serviço de locação de veículos (veícu lo t ipo sedan,
veículo t ipo p ick -up e veículo t ipo min i  van).O Pregoei ro, no uso de suas
atribuições legais, torna público e para conhecimento das lic itantes e de quem
mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia
na elaboração da proposta. sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 24/10/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais .gov.br..  Informa ainda, que o detalhamento das
alterações encontra-se no sít io da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link
Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado
com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/
1993. Uberlândia, 09 de outubro de 2019.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS
Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 643/2019 TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 24 de outubro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 05 de novembro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
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 com força de escritura pública de 31/05/2012, cujo Fiduciante 
é ADRIANO TAVARES, CPF/MF nº 006.504.266-22, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  
R$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais - nos termos do art. 24, §único da Lei 9514/97), o imóvel constituído por “Casa 556,  com 
área privativa principal de 58,6400m² e área real total de 144,0205m² do condomínio Terra Nova Uberlândia I, localizado nas Avenida dos 
Ferreiras, nº 475, Loteamento Condomínio Terra Nova Uberlândia 1, 2, e 3, antiga Fazenda São José, Uberlândia/MG, melhor descrito na 
matrícula nº 159.597 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 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$ 93.511,47 (Noventa e Três Mil Quinhentos e Onze 
Reais e Quarenta e Sete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. 
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.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.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5182_09 Sc).

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, por meio da D IRETORIA DE COMPRAS - Realizará Chamada
Pública para Credenciamento de Grupos  Formais e Informais de Agricultores
familiares para o fornecimento de gêneros alimentícios (hort ifrút is, mel,  ovos
de galinha caipira, rosca caseira e biscoito de polvilho) da Agricultura Familiar
destinado à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. O
Edi ta l  encont ra-se à d ispos ição na Di retor ia de Compras ,  na Av.  Ubi ratan
Honório de Castro, nº 826, bairro Santa Mônica, CEP - 38.408-154, telefone
34-3239-2488,  das 12 às 17 horas e no sit io www.uber landia.mg.gov.br. Os
interessados deverão apresentar a  documentação no per íodo de 10/10/2019
até o dia 07/11/2019 na Diretoria de Compras. A sessão pública será realizada
no dia 07/11/2019 às 13:00 horas na Diretoria de Compras. Uberlândia, 09 de
outubro de 2019.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

AVISO
CHAMADA PÚBLICA Nº 690/2019

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.
710/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,  por  meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Real izará lic it ação
supramencionada - Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios (café, farinha
de trigo e outros), em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas
do  d ia  1 3/ 11 /20 19 ,  no  e nd ere ço  www.c omp ra sg over na men ta is .g ov.b r.
Uberlândia/MG, 08 de outubro de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 
PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS DO TRIÂNGULO MINEIRO E 

ALTO PARANAÍBA – COOPTRAFIN
 

 A Comissão Pró-Fundação da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – 
COOPTRAFIN, por meio de seu representante, LUCIANO OLIVEIRA PEIXOTO, brasileiro, 
Bancário, inscrito no CPF/MF sob o número 581.953.606.10, convoca todos os interessados em 
criar a referida Cooperativa para a Assembleia de sua Constituição (fundação), a realizar se em:
DATA: 20/10/2019
HORÁRIO: 10:00 horas.
LOCAL: Av. Nicomedes Alves dos Santos nº 3600, Gávea Business, Sala 318-D, Bairro Morada da 
Colina, Uberlândia-MG.
Pauta do dia:
 1.Leitura, Análise e aprovação do Estatuto Social;
 2.Eleição do Conselho de Administração e Diretoria;
 3.Eleição do Conselho Fiscal;
 4.Subscrição e Integralização do Capital;
 5.Assuntos gerais.

Uberlândia, 10 de outubro de 2019.
LUCIANO OLIVEIRA PEIXOTO

Membro da comissão

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, solicita 
o comparecimento do(a) colaborador BARBARA DUTRA VIEIRA 
CTPS: 001128154 / 0050 data em 02/07/2015 à empresa no prazo 
de 48 horas para retomada de suas atividades profissionais, sob 
pena de aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em 
Uberlândia-MG., àAv. João Naves de Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro 
Tibery, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.331.318/0001-67, 
vem solicitar ao(à) colaborador(a)  MATHEUS OLIVEIRA SANTOS  
portador(a) da CTPS 000057534/ S.:0157-12/11/2009 CPF: 
119.211.366-77,  que compareça à empresa, ao lado da recepção da 
PISO 03, para retirar a documentação referente à pericia agendada no 
INSS para o dia 21/10/2019.  

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em 
Uberlândia-MG., àAv. João Naves de Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro 
Tibery, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.331.318/0001-67, 
vem solicitar ao(à) colaborador(a)  VALERIA GOMES RODRIGUES  
portador(a) da CTPS 000080334/ S.:59-11/02/1992 CPF: 883.485.986-
-34,  que compareça à empresa, ao lado da recepção da PISO 03, para 
retirar a documentação referente à pericia agendada no INSS para o dia 
22/10/2019.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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Neymar diz 
MERECER 
privilégios 
na seleção
 | ATACANTE DEFENDE QUE MELHORES 

JOGADORES TENHAM UM TRATAMENTO 
DIFERENCIADO NO GRUPO

 � FOLHAPRESS

Neymar defendeu que os 
melhores jogadores te-
nham um tratamento dife-

renciado em relação aos colegas 
de equipe, em entrevista coletiva 
concedida ontem, na véspera do 
amistoso da seleção brasileira 
com Senegal, em Singapura.

Prestes a completar 100 jogos 
com a camisa verde e amarela, o 
jogador disse merecer ter alguns 
privilégios e ainda usou o exemplo 
de Lionel Messi no Barcelona, 
argumentando que aprendeu isso 
ao longo da carreira pelos clubes 
em que atuou. Ele será titular na 

partida desta quinta, às 9h (de 
Brasília).

“Quanto às críticas que o Tite 
recebe sobre me proteger, eu 
não tenho o que falar. Eu estou 
na seleção há quase dez anos. 
Desde a primeira vez que eu 
pisei aqui, eu sempre tive muita 
responsabilidade e sempre fui um 
dos principais nomes, um dos que 
carregavam praticamente tudo 
nas costas”, disse.

“Não me escondo disso. Se 
você for parar para pensar, ana-
lisar corretamente e ser honesto, 
nestes dez anos, eu sempre exerci 
meu papel muito bem na seleção. 
Quanto ao que o Tite deixa de 
fazer por mim ou faz, acho que ele 

faz por todos os jogadores. Qual-
quer técnico que fosse treinador 
da seleção faria o mesmo.”

“Já passei por lugares que 
tinham jogadores com mais 
nome e mais história do que 
eu e tive que respeitar o que 
os treinadores faziam. Quando 
um atleta atinge um nível alto, é 
considerado um dos melhores 
do mundo, por que não tratá-lo 
de forma diferente? Não pode 
existir inveja do resto do time”, 
argumentou Neymar.

“Eu tive meu papel de enten-
der. No Barcelona, eu trabalhei 
com o Messi, e ele tem o trata-
mento diferente. Por que ele é 
bonito? Não. Porque ele decide. 
Ele conquistou aquilo. Ele está 
assim depois do que alcançou. 
Não estou falando só de mim, 
estou falando de todos os atletas 
que têm tratamento diferente. 
Não estou deixando a humildade 
de lado, só estou explicando. Eu 

já vivi em times que outros foram 
tratados de melhor forma do que 
eu. Aquilo se tornou espelho 
para mim, para que eu pudesse 
treinar mais, para ter os mes-
mos privilégios que eles têm. 
Isso me deu força”, completou 
o atacante.

Aos 27 anos, o atleta afirmou 
que ainda poderá ser o melhor 
do mundo e disse que só não 
esteve entre os três melhores da 
Fifa nos últimos anos por conta 
de lesões que o afastaram por 
muito tempo de campo.

“Nos últimos dois anos eu 
só não estive lá porque machu-
quei, fiquei muito tempo fora e 
isso atrapalha. Mas se analisar 
os números, você vai ver que 
nunca deixei de jogar futebol. 
Infelizmente, isso na vida de um 
atleta pode ocorrer, as lesões. 
E você precisa de cabeça boa 
e preparada para dar a volta 
por cima.”


