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

 Uberlândia, 04 de Novembro 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, ADRIANA ALVES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 07277186656, 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$ 5.348,33, em 03/11/2019, 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 
844441760432-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
159137, 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, 01 de Novembro 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, ANDRESSA DUARTE SILVA, CPF/CNPJ nº 12791874682, 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$ 2.748,86, em 31/10/2019, 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 
878770388713-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
212623, 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, 04 de Novembro 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, ARLANNA KIMBERLY RODRIGUES SANTOS, CPF/CNPJ nº 
12650425601, GUILHERME MATHEUS VIANA DE ALMEIDA, CPF/CNPJ nº 11188377620, 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$ 2.992,71, em 03/11/2019, 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 855553575320-1 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 182085, 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, 31 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, ARTEMISIA MARIA DOS SANTOS FRANCO, CPF/CNPJ nº 
09285836607, 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$ 6.713,89, em 
30/10/2019, 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 855551387359-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 156906, 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, 04 de Novembro 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, JOAO PAULO DIAS DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 13289692663, 
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$ 3.134,15, em 03/11/2019, 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 
878770357471-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
207334, 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

NOTIFICADO: ELZO ROBERTO CONFESSOR DE LIMA – CPF: 068.857.114-03  
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 
nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.267.254/0001-10, 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 31/10/2012, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 12 da QUADRA 
05 do JARDIM PALMEIRAS III em UBERLANDIA/MG. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos 
vencimentos, 10/05/2019, 10/06/2019, 10/07/2019 e 10/08/2019. 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 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 advocatí-
cios, 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, 06 DE SETEMBRO DE 2019.
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICADO: RAFAEL CLEMENSON CONFESSOR DA SILVA – CPF: 063.507.774-41 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 
nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.267.254/0001-10, 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 31/10/2012, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 12 da QUADRA 
05 do JARDIM PALMEIRAS III em UBERLANDIA/MG.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos 
vencimentos, 10/05/2019, 10/06/2019, 10/07/2019 e 10/08/2019. 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 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 advocatí-
cios, 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, 06 DE SETEMBRO DE 2019.
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

Maurício Carlos Chiodi e Outro, CPF:688.737.519-20, arrendatário da 
Granja F, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – 
COPAM, torna público que solicitou através do Processo n° 03552/2009, 
Licença Ambiental Concomitante (LAC1 – LP+LI+LO) para a atividade de 
Avicultura, localizada na BR 497, km 18,5 à direita + 07 km, no município de 
Uberlândia.

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 4ª ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA - 5 DE DEZEMBRO DE 2019 - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO - O Presidente do Conselho de 
Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da lei e do contrato social convoca os senhores sócios para 
reunirem-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 962, 
bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 5 de dezembro de 2019, em primeira chamada às 19h (dezenove 
horas) e segunda chamada às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) Orçamento para 2020; (ii) Fixação dos valores relativos ao pró-labore dos membros da Diretoria Executiva, Diretoria 
Clínica e jetons de presença dos conselheiros.  Uberlândia-MG, 4 de novembro de 2019. DR. JOÃO BATISTA 
ALEXANDRE FERREIRA - Presidente do Conselho de Administração.

COMUNICADO ABANDONO DE EMPREGO
A empresa U Antonio da Silva Pinturas ME, solicita o comparecimento do 
funcionário Fernando Florêncio , para prestar esclarecimento sobre sua 
ausência que ocorre desde a data 26/08/2019. Seu não comparecimento 
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT

ABANDONO DE EMPREGO
Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A., empresa com sede em Uberaba - MG, Rodovia BR - 050, Km 121, 
s/n Distrito Industrial l, CEP 38.056-050, inscrita no CNPJ.: 08.493.354/0001-27, convoca o Sr. 
BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA, CTPS: 47011, série: 08 MG, respectivamente, a comparecer 
em sua sede no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de configurar abandono de 
emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT
Residente em Uberlândia.

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO
Por meio deste convidamos todos os interessados  em participar de uma entidade de defesa dos 
animais para comparecerem na Assembleia de Fundação, no dia 19/11/19, às 19:00 horas,  na Rua 
República do Piratini, 1903, Bairro Umuarama, na cidade de Uberlândia/MG, na qualidade de 
associado fundador, quando será deliberado sobre  o nome, endereço social, estatuto proposto e 
eleger e empossar a diretoria.

Uberlândia(MG) , 05/11/2019
Juliana Costantin Araújo
Comissão Organizadora

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária GRAZIANE GONCALVES 
SCAIN (CTPS 000201167/série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustifica-
da do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma 
está dispensada, a partir da presente data, 06/11/2019, por desídia e abandono de 
emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica a funcionária comunicada que em 48 
horas deverá comparecer ao Sesmt para realizar exame demissional, no dia do acerto 
rescisório apresentar CTPS no Atendimento RH para anotações e baixa, bem como 
deverá entregar todos equipamentos e materiais relativos à empresa. Fica a funcioná-
ria comunicada que o acerto rescisório/homologação será dia 14/11/2019 às 14:00hrs 
no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

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: SELEÇÃO DE EMPRESA
PARA A OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, DE ÁREA
DENOMINADA "ESPAÇO SAÚDE", LOCALIZADA NO INTERIOR DO PARQUE
DO SABIÁ, PARA VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA, COM O ENCARGO DE A
PERMISSIONÁRIA RESPONSABILIZAR-SE PELA MANUTENÇÃO DO LOCAL
E DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ORIENTAÇÃO
E ATENDIMENTO AO PÚBLICO. 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:
licitacaofutel@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: 10 DE
DEZEMBRO DE 2019, ÀS 13:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de
Compras e Licitações da FUTEL - na Sede Administrativa em frente à Arena
"Sabiazinho".Uberlândia, 05 de novembro de 2019.EDSON CEZAR
ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

REAVISO DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007 /
2019TIPO "MELHOR OFERTA POR ITEM (MENOR PRAZO)"

Objeto: Prestação de serviço de locação de veículos (veículo tipo sedan, veículo tipo pick-up
e veículo tipo mini van).O Secretário Municipal de Saúde, 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. sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 25/11/2019, 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, 05 de novembro de
2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

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

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

Uberlândia, 06 de Novembro 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, JULIO CESAR ROCHA PEREIRA, CPF/CNPJ nº 96634731691, 
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$ 3.821,12, em 05/11/2019, 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 
855552323352-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
149036, 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, 06 de Novembro 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, LEONARDO ALVES DE FRANCA, CPF/CNPJ nº 03549239190, 
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$ 3.052,37, em 05/11/2019, 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 
878770127759-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
203492, 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, 06 de Novembro 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, RODRYGO OLIVEIRA MEDRADO, CPF/CNPJ nº 01930285655, 
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$ 6.152,84, em 05/11/2019, 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 
855553863483-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
196128, 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

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br A7


