
TERÇA-FEIRA
12 DE NOVEMBRO DE 2019

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

Uberlândia, 07 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, ERNANDES LOPES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 04346274617, 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 - 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$ 43.049,49, em 06/11/2019, 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 
855553171980-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
101369, 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 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, 11 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, EUCLIDES NAVES DE SOUSA JUNIOR, CPF/CNPJ nº 
58476350600, ILANA HONORATO NAVES, CPF/CNPJ nº 58960694134, 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$ 19.872,54, em 10/11/2019, 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 855550921302-5 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 52310, 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.

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

Uberlândia, 08 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, HERBERT DA SILVA ALVES PEREIRA, CPF/CNPJ nº 
26113740749, LINDA BATISTA VIEIRA ALVES, CPF/CNPJ nº 03246848602, 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 - 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$ 1.337.762,29, em 07/11/2019, 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 072041230000880 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 31217, 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 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, 11 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, JOUBERT REZENDE MACHADO JR, CPF/CNPJ nº 
55101860620, 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$ 5.232,33, em 
10/11/2019, 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 073521230000645 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 93747, 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 - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 11 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, LUCIENE DOS REIS, CPF/CNPJ nº 71024441687, 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 - 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$ 2.701,26, em 04/11/2019, 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 855552701462-4 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 97091, 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 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 Iturama
Endereço: RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000

Horário de atendimento: segunda à sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00

Iturama, 11 de Novembro de 2019
Virma Morimotta Assis dos Santos

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Iturama, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, LUIZ CARLOS DE FREITAS, CPF/CNPJ nº 57405611672, 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 Iturama, 
RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000, 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$ 4.877,45, em 10/11/2019, 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 144440085167-1 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 28647, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Iturama . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o 
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Iturama. 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, 11 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, MARLENE ANTONIO HONORIO DA S ARANTES, CPF/CNPJ nº 
92821812604, 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$ 7.619,52, em 
07/11/2019, 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 144440790281-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 108047, 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 - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 07 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, MIRELA SOUZA FERRAREZI, CPF/CNPJ nº 03289979601, 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 - 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$ 20.574,96, em 06/11/2019, 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 
272494606000027366 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
56081, 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 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

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, 
devido decurso prazo para purgação de débito, a realização da 
hasta pública do IMÓVEL RUA MARIO AUGUSTO PINTO(ANTIGA 
RUA 53), Nº 812, LOTE 11, QUADRA 457, BAIRRO SANTA 
MONICA   UBERLANDIA  MG CEP 38408316
1º leilão 19/11/19 partir 12:00 horas
2º leilão 10/12/19 partir 09:15 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, 
CENTRO  UBERLANDIA  MG
Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Mutuarios: 
ANDERSON LUIZ DA SILVEIRA, CPF 04849209602
 e cônjuge, se casado(a) estiver.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo 
para venda no 1º Leilao
Informações tel 3438142286 ou   AVENIDA FRANCISCO DE 
PAULA FERREIRA, Nº 959 RESIDENCIAL GRAMADO PATOS DE 
MINAS MG CEP     38706209

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR
Leiloeiro Oficial

SED:1EF80

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, 
devido decurso prazo para purgação de débito, a realização da 
hasta pública do IMÓVEL AVENIDA MAESTRO VILLA LOBOS Nº 
615, APARTAMENTO 201, BLOCO I, TUBALINA   UBERLANDIA  
MG CEP 38412028
1º leilão 19/11/19 partir 12:00 horas
2º leilão 10/12/19 partir 09:15 horas
Local AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, 
CENTRO  UBERLANDIA  MG
Agente Financeiro: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
Mutuarios: 
EDILSON BARBOSA SILVA, CPF 49835858691
SANDRA QUIRINO MACHADO SILVA, CPF 98704079604 
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo 
para venda no 1º Leilao
Informações tel 3438142286 ou   AVENIDA FRANCISCO DE 
PAULA FERREIRA, Nº 959 RESIDENCIAL GRAMADO PATOS DE 
MINAS MG CEP     38706209

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR
Leiloeiro Oficial

SED:1EEBD

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 599/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Aquisição de Equipamentos hospitalares (máquina de hemodiálise e sistema purificador de
água osmose). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até às 09:00 horas do dia 11/12/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia-MG, 08 de novembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 702/2019

TIPO "MAIOR DESCONTO"
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia
para a execução de obras de construção de novo viaduto na Avenida João Pessoa sobre BR
365, em Uberlândia. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados somente no
site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico <https://
goo.gl/ho2JED>, versão eletrônica para acesso on line http://bit.ly/2kQKACE e no Comprasnet
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 18/12/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG,  08 de novembro de 2019.NORBERTO
CARLOS NUNES DE PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº. 783/2019

OBJETO: Seleção e contratação de empresa de engenharia para a execução de obras de
construção do viaduto na Avenida dos Municípios na cidade de Uberlândia, com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos. O Secretário Municipal de Obras, 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. Esclarece que a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até às 09:00 horas do dia 17/12/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, respeitando o prazo legal. 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.
Uberlândia, 08 de novembro de 2019.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.Secretário
Municipal de Obras

Ofício nº. 1.636 - Uberlândia(MG), 08 de novembro de 2019.
EDITAL DE LOTEAMENTO

(Lei Federal nº . 6.766 de 19/12/1979)
O REGISTRADOR DO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA/MG, na forma da 
Lei: FAZ SABER, a todos os interessados, que a empresa RESIDENCIAL OASIS UBERLÂNDIA 
EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede nesta cidade, na Rua Jamil Tannus, 131, Bairro Lídice, 
inscrita no CNPJ sob o nº 23.809.337/0001-40, NIRE 3121054083-0, depositou nesta Serventia, 
situada na Avenida Cesário Alvim, nº 356, no dia 24/10/2019, sob a prenotação nº 566397, reapresen-
tado em 06/11/2019, os documentos exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para o registro de Projeto Urbanístico de Loteamento, a ser implantado no imóvel 
localizado na Zona de Expansão Urbana, na Fazenda Bom Jardim, lugar denominado "Lageado ou 
Lageadinho", constituído pela Gleba A, contendo a área de 58,9389 hectares, com as seguintes 
divisas e confrontações: A descrição deste perímetro inicia-se no vértice 09, com coordenadas 
E=784.815,30m e N= 7.896.988,55m, localizado no ponto mais ao norte desta área na cerca de divisa 
da propriedade e deste segue confrontando com a Gleba B com o seguinte azimute e distância: 
112°02'41" e 517,30m, até o vértice M29, coordenadas E= 785.294,78m e N= 7.896.794,39m; 
localizado no limite desta gleba e deste segue confrontando agora com a Gleba E com o seguinte 
azimute e distância: 221°58'49" e 733,90m, até o vértice M30, coordenadas E= 784.803,90m e N= 
7.896.248,83m; localizado no limite da propriedade e deste segue por cerca confrontando com a 
propriedade pertencente a Agostinho Mansano Peres, mat 51.119 do 1° CRI com os seguinte azimute 
e distância: 270°43'30" e 941,15m, até o vértice 02, coordenadas E= 783.862,91m e N= 
7.896.260,74m; localizado no limite da propriedade e deste segue ainda por cerca confrontando agora 
com propriedade pertencente a Clube de Caça e Pesca Itororô de Uberlandia, Mat 12.107 do 1° CRI 
com o seguinte azimute e distância: 28°51'35" e 598,70m, até o vértice 03, coordenadas E= 
784.151,88m e N= 7.896.785,08m; localizado no limite da propriedade e deste segue ainda por cerca 
confrontando com a propriedade pertencente a Melissa Moura Colato, mat 36.225 do 1° CRI com o 
seguinte azimute e distância: 100°35'25" e 247,692m, até o vértice 04, coordenadas E= 784.401,80m 
e N= 7.896.738,35m; localizado no limite da propriedade e deste segue por cerca confrontando agora
com propriedade pertencente a Edilene M. F. Silva, mat 35.428 1° CRI com os seguintes azimutes e 
distâncias: 100°35'25" e 247,692m, até o vértice 05, coordenadas E= 784.651,54m e N= 
7.896.691,66m; 28°52'53" e 84,90m, até o vértice 06, coordenadas E= 784.692,28m e N= 
7.896.765,53m; localizado no limite da propriedade e deste segue ainda por cerca confrontando agora 
com propriedade pertencente a Melissa Moura Colato, mat 35.718, 35.179 do 1° CRI com os 
seguintes azimutes e distâncias: 28°52'53" e 84,90m, até o vértice 07, coordenadas E= 784.733,29m 
e N= 7.896.839,87m; 28°52'52", 84,90m, até o vértice 08, coordenadas E= 784.774,30m e N= 
7.896.914,21m; localizado no limite da propriedade e deste segue confrontando agora com a 
propriedade pertencente a Jose Carlos Rissato, mat. 44.355 com azimute de 28°52'52", por uma 
distância de 84,90m até o vértice 09, vértice onde teve início a descrição deste perímetro, com acesso 
pela estrada alimentadora nº 060 do sistema viário municipal, matriculado sob o nº 190.105, livro 2, 
desta Serventia. O loteamento contém área total loteável de 589.389,00m², das quais 160.973,68m² 
são áreas públicas, sendo 53.352,72m² de área verde pública total dividida em 23.616,85m² de área 
verde pública 1, 825,81m² de área verde pública 2, 15.200,19m² de área verde pública 3 e 
13.709,87m² de área verde pública 4; 47.192,97m² de área institucional; e, 60.427,99m² de sistema 
viário; e, a área de 428.415,32m² distribuída em 82 lotes. O projeto foi aprovado, em 24/04/2019, sob 
o nº 3799/2017, pela Prefeitura Municipal local e pelas demais repartições competentes. Foi apresen-
tado a esta Serventia, Alvará de Licença nº 003799/2017 com a finalidade de prorrogação do prazo 
por mais 180 dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediuse este edital que será 
publicado em jornal local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado perante esta 
Serventia no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do 
artigo 19 da citada Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Uberlândia-MG, 08 de novembro 
de 2019. Eu, Denise Testa Pereira, Substituta Legal do 1º Serviço Registral de Imóveis, digitei e 
subscrevi. A Substituta Legal, ___________________________. 
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MINEIRÃO

Vítima de racismo vai processar torcedor
 | VIGILANTE DIZ QUE LEVOU CUSPARADA DE AGRESSOR, QUE AINDA NÃO FOI IDENFICADO, AO FINAL DE CLÁSSICO

 � FOLHAPRESS

Vítima de injúria racial 
por parte de um torce-
dor do Atlético-MG na 

tarde deste domingo (10), no 

Mineirão, após clássico entre 
o clube alvinegro e o arquirri-
val Cruzeiro, o vigilante Fábio 
Coutinho se manifestou sobre 
o caso.

O episódio ganhou reper-

cussão a partir de um vídeo 
publicado pela Rádio 98FM 
em que um torcedor diz ao 
segurança, entre diversas 
ofensas, “olha a sua cor”. Cou-
tinho relata que ainda recebeu 
cusparadas do atleticano e diz 
que pretende prestar queixas 

contra torcedor, que não teve 
identidade revelada.

“Eu vou ser sincero, vou 
dar um relato aqui. Sou vi-
gilante, sou profissional da 
área de segurança. Não vou 
me vitimizar, mas foi uma 
atitude muito baixa e rasa da 

parte dele. Se puder encontrar 
essa pessoa, seria bacana ele 
servir como lição. Não foi só 
uma atitude racista, ele cus-
piu na minha face. Em vários 
momentos, ele tocou com os 
dedos em minha face. Eu pre-
tendo sim, dar continuidade 
[ao caso]”, disse.

Após o apito final no clás-
sico, o estádio registrou di-
versos focos de confusão. No 
vídeo em que Coutinho apa-
rece sendo vítima de injúria 
racial, torcedores atleticanos 
tentavam acessar uma área 
restrita do Mineirão, segundo 
explicou o segurança.

“É até difícil falar agora, 
porque isso demonstra que, 
em momento algum, eu tive 
uma atitude agressiva com 
ninguém ali. Eu permiti que 
pudessem passar ali crian-
ças, enfim... O local que você 
[reportagem] estava, você 
sabia que a torcida do Galo 
não poderia passar por ali. 

Era a integridade física dos 
profissionais da imprensa e 
até os torcedores do Cruzeiro 
[que estava sob risco]. Foi 
uma agressão gratuita da 
parte dele, tenho intuito de dar 
continuidade”, acrescentou.

Ainda no dia da partida, 
horas após o ocorrido, o Atlé-
tico emitiu um comunicado em 
repúdio ao ato do torcedor e 
disse que apura o caso. “O 
Clube Atlético Mineiro repudia 
veementemente qualquer ato 
de violência, incluindo racis-
mo, injúria ou ofensa moral, 
seja no estádio ou fora dele. 
As diversas imagens que 
circulam em redes sociais 
são lamentáveis e devem ser 
objeto de rigorosa apuração”.

O caso ocorreu no mesmo 
dia em que os atacantes brasi-
leiros Dentinho e Taison foram 
alvos de ofensas racistas na 
Ucrânia, na partida do Shaktar 
Donetsk contra o Dínamo de 
Kiev, pelo campeonato local.


