
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: RENER APARECIDO CAIXETA, empresário, RG MG-5.043.625-SSP/MG, 
CPF 741.232.206-06 e sua esposa ELIANE DE CACIA SANTOS CAIXETA, empresária, RG 
MG-10.723.109-SSP/MG, CPF 579.418.821-91, brasileiros, casados 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 proprieda-de consolidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6-153.270 de 20/01/2021, 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: 19 de fevereiro de 2021, às 09:45 horas. Será aceito 
lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 
241.647,62 (Duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois 
centavos).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 05 de março de 2021, 
às 09:45 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas com a 
realiza-ção do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 149.573,13 (Cento e quarenta 
e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e treze 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, designado por lote n° 33 da quadra n° 
18, no loteamento Convencional Vida Nova, 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, confrontado pela frente 
com a Rua 10, pelo lado direito com o lote n° 34, pelos fundos com o lote n° 10, e pelo lado esquerdo com 
o lote n° 32. Matriculado no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 153.270 
do L° 2-RG, constando no referido imóvel a construção de um muro na parte da frente e aos fundos, 
sendo que a extensão da construção, incorpora também os lotes 32, 34, 35, 36 e 37,”. O imóvel é 
ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em de R$ 241.647,62 (Duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e 
qua-renta e sete reais e sessenta e dois 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 
leiloei-ro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão do 
leiloei-ro 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 adquiren-
-te 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 
contri-buições 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 Com-pra 
e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária em Ga-rantia, 
firmado com a CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA.
Uberlândia, 01 de fevereiro de 2021, 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: RENER APARECIDO CAIXETA, empresário, RG MG-5.043.625-SSP/MG, 
CPF 741.232.206-06 e sua esposa ELIANE DE CACIA SANTOS CAIXETA, empresária, RG 
MG-10.723.109-SSP/MG, CPF 579.418.821-91, brasileiros, casados 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 proprieda-de consolidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6-153.273 de 20/01/2021, 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: 19 de fevereiro de 2021, às 10:30 horas. Será aceito 
lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 
241.647,62 (Duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois 
centavos).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 05 de março de 2021, 
às 10:30 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas com a 
realiza-ção do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 149.527,22 (Cento e quarenta 
e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte 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, designado por lote n° 36 da quadra n° 
18, no loteamento Convencional Vida Nova, 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, confrontado pela frente 
com a Rua 10, pelo lado direito com o lote n° 37, pelos fundos com o lote n° 07, e pelo lado esquerdo com 
o lote n° 35. Matriculado no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 153.273 
do L° 2-RG, constando no referido imóvel a construção de um muro na parte da frente e aos fundos, 
sendo que a extensão da construção, incorpora também os lotes 32, 33, 34, 35 e 37”. O imóvel é ofertado 
no estado de ocupação e conservação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em de R$ 241.647,62 (Duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e 
qua-renta e sete reais e sessenta e dois 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 
leiloei-ro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão do 
leiloei-ro 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 adquiren-
-te 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 
contri-buições 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 Com-pra 
e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária em Ga-rantia, 
firmado com a CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA.
Uberlândia, 01 de fevereiro de 2021, 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

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLÂNDIA – ACIUB
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E POSSE 

DA DIRETORIA GESTÃO 2020/2022
EDITAL

De acordo com os artigos 63, 65 e 68 Caput e seu parágrafo 1º do Estatuto Social, ficam convocados 
todos os associados da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, que não estejam incurso no 
impedimento do art. 49 do Estatuto Social, para a Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas e 
posse da nova diretoria a realizar-se no dia 08 (oito) de fevereiro de 2021, segunda-feira, através de 
videoconferência, às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação, quando serão 
tratados os seguintes assuntos:
 1- Relatório e prestação de contas da diretoria, gestão 2018/2020;
 2- Posse das diretorias Executiva e Plena, gestão 2020/2022;
 3- Posse dos Conselhos Deliberativo e Fiscal gestão 2020/2022;
 4- Posse do Conselho Superior;
Não havendo quorum, reunir-se-á a Assembleia Geral com qualquer número, em segunda convocação 
às 19h00 (dezenove horas), na forma do art. 68 do Estatuto Social. O link estará disponível no site da 
ACIUB.

Uberlândia, 1º de fevereiro de 2021.
Paulo Romes Junqueira

Presidente

OBJETO: Seleção e contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para EXECUTAR REMANESCENTE DA OBRA DENOMINADA UPA
NOVO MUNDO, MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG.Os Secretários Municipais de
Saúde e de Obras, tendo em vista aos pedidos de esclarecimento e impugnações
apresentados e, mediante a necessidade de analisá-los 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 Públ i ca para recebimento de
proposta.Uberlândia, 04 de fevereiro de 2021.GLADSTONE RODRIGUES DA
CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.NORBERTO CARLOS
NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

DECISÃO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 872/2020
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