
QUARTA-FEIRA
07 DE AGOSTO DE 2019

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG

Data do leilão: 20/8/2019 A partir das: 12:00
Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO,            UBERLANDIA-MG
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) 
do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado.
 A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita 
através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a 
qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de 
renda.
 Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agencia da 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência 
com relação a data do leilão.
 As vendas serão realizadas pelo maior lance.
 É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando 
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive 
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas 
sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1D9AD - CONTRATO 1016101028697- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 0161 - 
UBERLANDIA SANDRA MARIA AFEITOS, BRASILEIRO(A), AUXILIAR ADMINISTRATIVA, 
CPF 27894304620, CI M-398465-SSP/MG, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA SERGIO DE SIMONI (ANTIGA AVENIDA CONTORNO), 
Nº 250, LOTE Nº 08-A, QUADRA Nº 04, BAIRRO VIGILATO PEREIRA, EM UBERLANDIA, COM A 
AREA CONSTRUIDA DE 133,07M2, AREA DE 303,03M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, 
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
PATOS DE MINAS,  2/8/2019

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG
Data do leilão: 20/8/2019 A partir das: 12:00
Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO,            UBERLANDIA-MG
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) 
do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado.
 A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita 
através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a 
qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de 
renda.
 Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agencia da 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência 
com relação a data do leilão.
 As vendas serão realizadas pelo maior lance.
 É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando 
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive 
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas 
sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1DE8F - CONTRATO 9016105300646- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 0161
ESPOLIOS E/OU HERDEIROS DE NAOR DOS SANTOS LIMA, BRASILEIRO(A), SERVIDOR 
PUBLICO CIVIL ESTADUAL, CPF 04309820620, CI 144.987.002-72, CASADO(A) COM, MARIA 
LETICIA PEREIRA LIMA, BRASILEIRO(A), DO LAR , CPF 40299945634, CI 144.986.902-30.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, A AVENIDA CESARIO CROSARA, Nº 4118, VILA 
PRESIDENTE ROOSEVELT, EM UBERLANDIA, COM A AREA CONSTRUIDA DE 70,00M2, AREA 
DE 3869,00M2, FRACAO IDEAL DE 5,170% DO TERRENO, COM TODAS AS SUAS INSTALACO-
ES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
PATOS DE MINAS,  2/8/2019

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

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

 Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 05 de Agosto 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, MARCELO PEREIRA BATISTA, CPF/CNPJ nº 03787464646, 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$ 1.523,20, em 04/08/2019,
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 
07443623002122 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
142579, 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, 01 de Agosto 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, RONAN PIRES DOS SANTOS JUNIOR, CPF/CNPJ nº 
04777462684, KARINA EMILIA DE ARAUJO PIRES, CPF/CNPJ nº 05088867670, que está(ão) em 
lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou in acessível(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$ 2.508,33, em 31/07/2019, 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 074436230001657 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 159608, 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

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG
Data do leilão: 20/8/2019 A partir das: 12:00
Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO,            UBERLANDIA-MG
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) 
do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado.
 A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita 
através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a 
qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de 
renda.
 Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agencia da 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência 
com relação a data do leilão.
 As vendas serão realizadas pelo maior lance.
 É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando 
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive 
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas 
sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1E771 - CONTRATO 8153700010964- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 1537
HILARDI GOMES DE MELO, BRASILEIRO(A), RECEPCIONISTA, CPF 68058462691, CI 
M-8088643 SSP/MG, CASADO(A) COM, CLEONICE QUIRINO DE CALDAS MELO, BRASILEI-
RO(A), AUX DE SERVIÇOS GERAIS, CPF 03538189684, CI M-8574064 SSP/MG.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA TAMAR, Nº 68, LOTE Nº 35, QUADRA Nº 100, BAIRRO 
JARDIM CANAA II, EM UBERLANDIA, COM A AREA CONSTRUIDA DE 46,95M2, AREA DE 
250,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS 
E GARAGEM SE HOUVER. 
PATOS DE MINAS,  2/8/2019

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA   

Na qualidade de síndico do Condomínio Residencial Parque Udinese, em conjunto com o Conselho 
Fiscal do condomínio venho pelo presente convocar os senhores condôminos para a Assembléia 
Geral Extraordinária, que, realizar-se-á no dia 26 de Agosto de 2019, no espaço gourmet, próximo da 
portaria principal, local onde foram realizadas as últimas assembléias. Sendo que, a primeira 
convocação será às 19 horas, com 2/3 dos condôminos e/ou a segunda e última convocação, às 
19h30 com qualquer número de presentes para deliberarem sobre os seguintes itens:   
 1.Prestação de contas;
 2.Eleição para conselho fiscal;
 3.Eleição para síndico (a);
 4.Outros.
Informamos ainda, que somente terão direito a voto, os condôminos quites com suas obrigações 
condominiais, não podendo ter nenhuma cota condominial em atraso.   
Qualquer condômino poderá ser representado por procuração específica e com firma reconhecida.    

Uberlândia, 05 de Agosto de 2019.   
Ana Paula Oliveira - Síndica 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE

Á CASA DA TRANSMISSÃO CAMINHÕES, MOTORES & PEÇAS LTDA, pessoa 
jurídica do direito privado, torna público, que levará á LEILÃO PÚBLICO ON-LINE, 
Através do site www.rafaelleiloeiro.com.br com inicio dia 07/08/2019 e encerramento 
NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 ÁS 13:00HRS, (DOIS) 02 MOTORES CUMMINS 
DIESEL 6 CILINDROS 420 CV, NOVOS COM GARANTIA DE FABRICA, CONFORME 
EDITAL. 

Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.
Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial – JUCEMG Nº 941

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de
suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 089/
2019 , na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”  do tipo “Menor Preço por Item” ,
dia 21 de agosto de 2019 às 14:00 horas , no Auditório de Licitações do DMAE,
Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a
contratação exclusiva de Microempresa ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP  ou
equiparadas, para o fornecimento de vários tipos de modelos de uniformes operacionais,
os quais serão disponibil izados aos servidores que atuam na área operacional da
Autarquia, em atendimento à Diretoria Administrativa, estando o edital à disposição
dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de
Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 05 de agosto de 2019. Paulo
Sérgio Ferreira - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL   DE   LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2019 – PREGÃO

PRESENCIAL “MENOR PREÇO POR ITEM”

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 090/2019, na modalidade “PREGÃO
PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço por Item”, dia 22 de agosto de 2019 às 09:00 horas, no
Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-
142, que visa a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção
individual, em atendimento à Diretoria Administrativa, durante o exercício de 2019, estando o edital
à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de
Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 05 de agosto de 2019. Paulo Sérgio Ferreira
- Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL   DE   LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2019 – PREGÃO

PRESENCIAL “MENOR PREÇO POR ITEM”

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar no dia 23 de agosto de 2019 às 09:00 horas , no Auditório
da Autarquia, situado  nesta cidade de Uberlândia - MG, à Av. Rondon Pacheco nº 6400, Bairro
Tibery, CEP nº 38.405-142, em ato público, o Processo Licitatório nº 092/2019, na Modalidade
“Tomada de Preços”, do tipo “Menor Preço Global”. O Processo Licitatório tem como objeto
a contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de engenharia
para implantação de redes coletoras de águas pluviais em alguns trechos do Bairro São
Lucas, a serem realizados por execução indireta sob regime de empreitada por preço unitário, em
atendimento à Diretoria de Drenagem Pluvial.  O Edital poderá ser adquirido mediante o
pagamento de R$ 0,26 (vinte e seis centavos) a folha no horário 09:00 e 16:00 horas de segunda
à sexta na Diretoria de Suprimentos ou via internet pelo endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br.
Uberlândia (MG), 05 de agosto de 2019. Paulo Sergio Ferreira - Diretor Geral

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2019 – TOMADA DE

PREÇOS “MENOR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: Serviço de Exames Laboratoriais.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar
possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na elaboração da
proposta. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até às 09:00 horas do dia 29/08/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informa ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio 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, 06 de agosto de
2019.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 415/2019

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e configuração,
incluso reposição de peças, mão de obra e de elementos componentes do Sistema de
Videomonitoramento no Município de Uberlândia.O pregoeiro, em caráter excepcional, e
tendo em vista os pedidos de esclarecimentos, considerando a necessidade de analisar
os apontamentos aventados e em atendimento ao solicitado nos memorando nº 388/
2019 SMPDDSDC, DECIDE SUSPENDER a referida licitação.Deve-se dar amplo
conhecimento desta decisão, mediante publicação, de que a mesma foi SUSPENSA,
sine die e que, oportunamente, será marcada nova data para Sessão Pública para
recebimento de proposta.Uberlândia, 06 de agosto de 2019. JAIRO REIS DE
FARIA.PREGOEIRO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 401/2019

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br A7


