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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

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, ADER PAULO DE FRANCA, CPF/CNPJ nº 05796805681, 
RENATA DE JESUS FERREIRA BATISTA, CPF/CNPJ nº 09192834620, 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 18.829,10, em 10/06/2021, sujeito à atualização monetária, juros de mora 
e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também os encargos que 
vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 855551927793-0 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 78133, 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 administrati-
vo 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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, 18 de Junho de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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

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, JOAO HENRIQUE MAFFEI ORTIZ, CPF/CNPJ nº 32791382801, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmen-
te, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO BRADESCO 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$ 25.776,41, em 19/05/2021, sujeito à 
atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 809808 
e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 32142, 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 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.

Uberlândia, 14 de Junho de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

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, JOSE CARLOS DA SILVA, CPF/CNPJ nº 03648368656, 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 8.821,99, em 16/06/2021, sujeito à atualização 
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também 
os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 801620002972-0 e garantido 
por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 36030, 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 administrati-
vo 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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, 17 de Junho de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

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, VICTOR HUGO MOREIRA BORGES, CPF/CNPJ nº 
09039849625, 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 8.208,44, em 
13/06/2021, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao 
contrato nº 844441057880-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 99498, 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 ECONÔ-
MICA FEDERAL, 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, 17 de Junho de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO  nº 32/2021 - SRP. Será realizado no dia 08 de 
julho de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 102/2021, na Modalidade de Pregão 
Eletrônico de n° 32/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de 
materiais esportivos, de premiação e Terapêutico para atender as Secretarias e Setores da 
Gestão Municipal da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, conforme resolução SES/MG nº 
5.250 de 2016 e recurso próprio, com participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.
mg.gov.br  no site www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo telefone 34-
3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  
21 de junho de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S/A
CNPJ/MF 25.757.840/0001-24. Nire: 3.130.002.555-1.

Ficam os senhores acionistas da Companhia convidados para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária à ser realizada às 10:00 horas, do dia 29 de Junho de 2021, em sua 
sede social na Avenida José Andraus Gassani, nº 6000, sobre a seguinte ordem do dia: (i) 
deliberar sobre a alteração do objeto social da companhia.

Uberlândia (MG), em 18 de junho de 2021.
A diretoria

Christianne Batista Peixoto - Pedro Ribeiro da Costa Neto.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, com base 
territorial em Uberlândia, Abadia dos Dourados, Araguari, Araporã, Cascalho Rico, 
Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Alegre 
de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Santa Juliana e 
Tupaciguara, convoca todos os sócios e interessados, trabalhadores da empresa 
Bip Bip Express Ltda., pertencentes à categoria profissional, para Assembléia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25 (vinte e cinco) de junho de 2.021, 
sexta-feira, às 08h30min (oito horas e trinta minutos) e às 14h30min (quatorze 
horas e trinta minutos), em primeiras convocações, na sede do Sindicato, à Av: 
Fernando Vilela nº 1.449, bairro Martins, Uberlândia/MG., para tratar da seguinte 
ordem do dia: a) -Leitura do Edital de Convocação; b) – Elaboração da pauta de 
reivindicações 2021/2022 a ser pleiteada junto à empresa Bip Bip Express Ltda.; c) 
– Autorização à Diretoria do Sindicato para formalizar Acordo Administrativo e na 
inviabilidade de Acordo Administrativo, poderes para ajuizar o competente Dissídio 
Coletivo; d) - Deliberar sobre contribuições à entidade, observado o disposto nos 
Artigos 8º, III, IV, VI, 7º, VI, XXVI da Constituição Federal, combinado com o dispos-
to nos artigos 545, 513, alínea “e”, e 462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo com 
observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também, com o disposto no art. 8º 
da Convenção 95 da OIT; e) – Palavra Franca; f) – Encerramento. Não havendo 
nas horas acima indicadas, número legal de presentes para instalação da Assem-
bléia em primeiras convocações, os trabalhos serão iniciados uma hora após, em 
segundas convocações, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, 
e, as decisões tomadas prevalecerão para todos os efeitos. Uberlândia, 21 de 
junho de 2021. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente

Uberlândia 17, de junho de 2.021.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THE PALMS HOUSES & CLUB

 “CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA”

Na qualidade de síndico do condomínio em epígrafe, venho, no uso das atribuições 
conferidas em lei, CONVOCAR todos os senhores (as) condôminos (as) a participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada em 28 de junho de 2021, em 
primeira convocação às 19:00 horas, ou em segunda convocação às 19:30 horas, com 
qualquer número de quórum, no salão de festas do condomínio, para deliberarem sobre 
seguintes assuntos:

1.Prestação de Contas do período de 01/02/2021 a 31/05/2021.
2.Eleição de síndico (a), subsíndico (a) e Conselho Fiscal para mandato de 29/06/2021 a 
29/06/2023.
3.Apresentação e deliberação para inclusão de um artigo e três novos Capítulos no 
Regimento Interno.
4.Apresentação e deliberação para modificação dos seguintes itens dos artigos 15º e 16º 
do Regimento Interno:
5.Previsão orçamentária 2021;
6.Aprovação de reformas, melhorias e deliberação sobre a adoção da área verde na 
lateral do condomínio.

Cordialmente,
Sebastião Mauro Peres da Silva - Síndico
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