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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

O/A O�cial 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) �duciante, CELIO LUIZ SOBRINHO, CPF/CNPJ nº 51110253672, 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) �duciário(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) �duciária(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 
�duciário 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 �duciário GAIA SECURITIZA-
DORA 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.

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

Uberlândia, 10 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, EMERSON LUIZ MARTINS, CPF/CNPJ nº 71168656672, 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$ 5.576,79, em 13/10/2019, 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 
074436230001843 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
148678, 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

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

Uberlândia, 10 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, SARA SANTOS RIBEIRO DA SILVA, CPF/CNPJ nº 
38067661855, 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$ 4.133,10, em 
09/10/2019, 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 855553477823-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 171837, 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, 10 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, AFONSO HENRIQUE SILVA FALEIROS, CPF/CNPJ nº 
01874015600, 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$ 3.128,66, em 
09/10/2019, 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 878770324915-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 210969, 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, 15 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, TATIANA APARECIDA DE CASTRO, CPF/CNPJ nº 
07420332606, 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$ 3.784,49, em 
14/10/2019, 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 844440727474-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 173507, 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, 15 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, VALDIMIR DE MELO OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 89574630625, 
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 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$ 6.542,86, em 14/10/2019, 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 
070001330154347 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
141360, 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

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

Uberlândia, 15 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, ELISANGELA MARIA GONCALVES DA COSTA, CPF/CNPJ nº 
74597663215, 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$ 2.489,42, em 
14/10/2019, 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 878770204189-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 207668, 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, 15 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, RODRIGO SILVA CARDOSO, CPF/CNPJ nº 05165653625, 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 - 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$ 26.087,58, em 14/10/2019, 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 
155550240046-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 49481, 
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 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.

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

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E EQUIPARADAS.A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E
LAZER - FUTEL, autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS
E LICITAÇÕES - fará realizar licitação supramencionada - objeto: REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE PARA FORNECIMENTO DE FERRAGENS. O Edital encontra-se à disposição
no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José Roberto Migliorini, nº
850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 / (34) 3235-6165
das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mail:  l ic itacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou
pela internet https://www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/ licitacoes-
e-contratos/. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 30 DE
OUTUBRO DE 2019, ÀS 13:30 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras
e L ici t ações  da FUTEL -  na Sede Admin ist rat iva em frente à Arena
Sabiazinho".Uberlândia, 14 de outubro de 2019.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor
Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 072 /2019 TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"

NOTIFICADO: AUSTEN LACEDELLE DA SILVA – CPF: 530.024.581-04

OR UBERLÂNDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, estabelecida na Av. Higienópolis, nº 70, Centro em Londrina/PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 05.210.202/0002-62, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 10/12/2007, na qualidade 
de compromissário comprador do LOTE 43 da QUADRA 47 do JARDIM PALMEIRAS II em 
UBERLANDIA/MG. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das 
parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 
15/12/2015, 15/01/2016 e 15/02/2016. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamen-
to, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato 
através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou compare-
ça(m) na Av. Higienópolis, n° 70 sala 01, centro, Londrina/PR para solicitar o boleto 
bancário para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) 
Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já 
vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação 
integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a 
resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída 
em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas 
e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei 
Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei 
Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado 
o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. 
UBERLANDIA/MG , 05 de JULHO DE 2019.

OR UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILAIRIOS S/S LTDA 
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICADO: JANETH CORREA DA SILVA – CPF: 612.565.101-06

OR UBERLÂNDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida na Av. Higienópolis, nº 70, Centro em Londrina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
05.210.202/0002-62, através de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente 
para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a 
NOTIFICANTE em 07/01/2008, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 21 da QUADRA 
25 do JARDIM PALMEIRAS II em UBERLANDIA/MG. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos 
vencimentos 15/10/2015 e 15/01/2016. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o 
pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento 
desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por 
telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Higienópolis, n° 70 sala 01, centro, Londrina/PR 
para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se 
Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já 
vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. 
Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemen-
to do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar 
por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para 
ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela 
Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal 
nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, 
desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. UBERLANDIA/MG , 15 DE JULHO DE 2019.

OR UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILAIRIOS S/S LTDA 
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG – JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 
TRINTA (30) DIAS. O Exmo. Sr. Dr. ARMANDO D. VENTURA JÚNIOR- MM. Juiz de Direito da 
Primeira Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Uberlândia/MG, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
tramitam os autos nº 5027608-49.2018.8.13.0702 da Ação de ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS 
requerida por LUCIANO DA SILVA SANTOS, GLEICE DE MELO MENDES SANTOS , pretendendo os 
autores a procedência do pedido, autorizando a alteração do regime de casamento
de separação total de bens para regime de comunhão parcial de bens e, por este edital, que será 
publicado e afixado na forma da lei visando resguardar direitos de terceiros, INTIMA TERCEIROS 
INTERESSADOS, AUSENTES e DESCONHECIDOS, para ciência geral do processado e, para 
querendo, manifestarem sobre o pedido. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Uberlândia, 
MG, aos 12/09/2019. Renê Aparecida Ferreira, Oficial de Apoio Judicial da Secretaria da 1ª Vara de 
Família e Sucessões, o subscrevo. Armando D. Ventura Júnior - Juiz de Direito.
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LEILOEIROS 
ASSOCIADOS

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO

  1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 23 DE OUTUBRO DE 2.019, ÀS 15:00 HORAS.
  2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 28 DE OUTUBRO DE 2.019, ÀS 15:00 HORAS, SE NECESSÁRIO FOR.
  LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do Leiloeiro Oficial, sito á Rodovia BR 365, km 
612, s/nº, Conjunto  Alvorada, CEP: 38.407-180, Uberlândia (MG).
            GLENER BRASIL CASSIANO, leiloeiro público oficial, devidamente matriculado na JUCEMG 
– Junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 470, com escritório profissional sito á Rod. BR 
365, Km 612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG), fone (34) 3229-6161, CEP: 38.407-180, faz 
saber que devidamente autorizado e contratado pelo Vendedor ou Credor Fiduciário, venderá o 
imóvel a seguir identificado, na forma do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, Decreto 
22.427, de 1º de Fevereiro de 1.933 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, que 
dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, no dia, 
hora, e local acima referidos, para pagamento de dívidas, despesas, prêmios de seguro, encargos 
legais, tributos, contribuições condominiais, editais, despesas gerais e comissão devida ao Leiloeiro 
Oficial, em favor de OITO BRASIL URBANISMO LTDA, EMPRESA PRIVADA, inscrita no CNPJ/MF 
19.205.231/0001-60 (CREDORA FIDUCIÁRIA), com sede em UBERLÂNDIA (MG), na Rua Abdalla 
Haddad n.º 63, sala 01, Bairro Nossa Senhora Aparecida, sendo a responsabilidade do pagamento 
em nome de LINDOMAR VIEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, militar, CI 112671914-3 Ministério da 
Defesa e CPF 744.639.186-34 e, DALVA DAS DORES DE PAULA, brasileira, solteira, CI 
M-5.434.772 SSP/MG e CPF 742.659.386-04, ambos residentes em domiciliados em 
Uberlândia/MG, na Rua do Historiador n.º 185, Bairro Jardim das Palmeiras, (DEVEDORES 
FIDUCIANTES).  

IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
             - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NO BAIRRO INTEGRADO GRAND VILLE, 
DESIGNADO POR LOTE Nº 26 DA QUADRA Nº 14, DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL 
HABITACIONAL PRAÇA ALTO UMUARAMA, MEDINDO ONZE (11,00) METROS DE FRENTE E 
AOS FUNDOS, POR VINTE E SEIS (26,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM ÁREA DE 
286,00 METROS QUADRADOS, CONFRONTANDO PELA FRENTE COM RUA OLIVA, PELO LADO 
DIREITO COM OS LOTES NÚMEROS 01 E 02, PELOS FUNDOS COM O LOTE N.º 04, E PELO 
LADO ESQUERDO COM O LOTE N.º 25. (MATRICULA Nº 202.984 DO 1º SERVIÇO REGISTRAL 
DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA - MG).         
            A regularização das benfeitorias existente no imóvel e a imissão de posse caso o mesmo esteja 
ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas mesmas.
            A venda se dará à vista e as despesas relativas à comissão do Leiloeiro no percentual de 5% 
(CINCO POR CENTO) sobre o valor de lanço, consoante preconiza o § único do artigo 24 do Decreto 
Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, inclusive registro, impostos e taxas correrão por conta do 
arrematante.
            O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no PRIMEIRO 
LEILÃO, no dia 23 de OUTUBRO de 2.019, às 15:00 horas, será de conformidade com o preço de 
mercado do imóvel na cidade de Uberlândia/MG, ou seja de R$ 170.170,00 (CENTO E SETENTA 
MIL, CENTO E SETENTA REAIS), conforme artigos 24 inciso VI e artigo 27 parágrafo primeiro, 
ambos da Lei n.º 9.514 de 20/11/1997, e mais a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO 
POR CENTO).     
            Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO no dia 28 de OUTUBRO de 2.019, às 15:00 horas, pelo maior lanço oferecido, 
desde que igual ou superior ao valor da dívida atualizada ou seja: R$ 167.104,22 (CENTO E 
SESSENTA E SETE MIL, CENTO E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente as 
benfeitorias, editais de leilões, despesas, honorários advocatícios, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, comissão do leiloeiro, inclusive tributos e das contribuições condominiais, nos 
termos dos § 2º e 3º do artigo 27 da Lei 9514/97.  
            O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados sobre 
o imóvel. Ficam desde já intimado(s) o(s) Emitente(s) e o (s) Devedor(es) Fiduciante(s), caso não 
sejam localizados.
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LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA-MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site 
www.rafaelleiloeiro.com.br. E na sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura 
Municipal de Tupaciguara/MG, Praça Antônio Alves Faria, s/n°, Bairro Tiradentes 
– NO DIA 21 DE OUTRUBRO DE 2019 ÁS 10:00HRS, (QUATRO) 04 TERRE-
NOS/IMÓVEIS URBANOS DE DIFERENTES VALORES E TAMANHOS, 
CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.        
Rafael Araújo Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941
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