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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. Objeto: Registro de preço para futura
e eventual locação de tendas. Tipo: Menor preço por item. Data de realização: 17/05/2022, às
10:00 (horário local). Local: Banco Nacional de Compras - BNC. Os editais encontram-se a
disposição dos interessados através do site da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro e na
plataforma eletrônica do BNC. Dúvidas através do e-mail
(licitacoesmarechaldeodoro@gmail.com ). Marechal Deodoro/AL, 03 de maio de 2022.
Leandro Bittencourt Miranda -Pregoeiro

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
BRAVIM TRADING COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, CNPJ n. 34.031.218/0002-06, convoca os sócios para reunirem-se
virtualmente no dia 16/05/2022, às 10:00h, e, em segunda convocação, no dia
17/05/2022, às 10:00h, para deliberação sobre a destituição de Vitor Tavares
Pramio da administração da sociedade. Informações acerca da forma de acesso à
reunião virtual deverão ser solicitadas pelo e-mail vinicius@assis.law.

ECONOMIA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO
AVISO DE LICITAÇÃO
A comissão de licitação do município de COQUEIRO SECO/AL, no uso de suas
atribuições, torna público que realizará a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – 2ª CH, no dia 18/05/2022 às 08:30hrs,
objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO/AL, conforme anexo do Edital e seus Anexos.
Outras informações e os editais, no site www.licitacoes-e.com.br ou na sede da
prefeitura Municipal de COQUEIRO SECO, no horário das 09:00 às 12:00 horas.
Ana Maria Soares da Silva
Pregoeira

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Em 04 de maio de 2022.
Marisete Pramio e Ellen Santos Bravim
Sócias e administradoras

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, localizada na rua
Delmiro Gouveia, 333 – Bongi, Recife-PE, CNPJ 33.541.368/0001-16, torna
público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas – IMAAL, no dia 04/05/2022, a regularização para Licença de Operação em favor do
empreendimento Linha de Transmissão 230kV Rio Largo/Braskem-C1, localizada
entre os municípios de Rio Largo/AL, Maceió/AL, Coqueiro Seco/AL, Santa Luzia
do Norte/AL, Satuba/AL.

MACEIÓ - ALAGOAS
QUARTA-FEIRA,
4 DE MAIO DE 2022

Publicidade Legal

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3041/0222 - 1° Leilão e nº 3042/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna
público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda,
constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m),
imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária,
de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte
integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 20/05/2022
até 29/05/2022, no primeiro leilão, e de 03/06/2022 até 13/06/2022, no segundo leilão, em
horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG,
MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP e no escritório do leiloeiro, Sr. FERNANDO
GONÇALVES COSTA, no endereço Setor de Oficinas Norte, Quadra 01, Conjunto “A”,
Lote 08,Brasília - DF - Cep.: 70.634-110, (61) 3465-2203, (61) 3465-2074, (61) 3465-2542)
e (61) 99983-4121. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e
14:00 às 18:00hs (Site: www.multleiloes.com). (O Edital estará disponível também no site:
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 30/05/2022, às 13h (horário
de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 14/06/2022,
às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço:
www.multleiloes.com).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Vimos por meio deste, considerando a composição do quadro societário da empresa SPE
- 01 Cambará Empreendimento Imobiliário Ltda., inscrita no CNPJ nº
19.797.431/0001-59, sediada na Rodovia AL 435, Fazenda Boa Vista, Passo do
Camaragibe, Alagoas, convocar, com fulcro nas disposições estabelecidas pelo Código
Civil (art. 1.071 e seguintes), os demais membros que compõem o quadro societário para
a realização da segunda assembleia de sócios marcada para o dia 16 de maio de 2022,
com primeira chamada às 14h e segunda chamada às 14:30h, para a seguinte pauta:

- Comunicação do status atual do empreendimento;
- Modiﬁcação do quadro societário;
- Análise de conteúdo de possível alteração contratual.
Observando o que prevê o §3º do art. 1.152 do Código Civil, o presente edital de
convocação deverá ser publicado por três vezes consecutivas, atribuindo a devida
legalidade do processo convocatório.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 01/06/2022, às 10:00 hs / 2º Público Leilão: 03/06/2022, às 10:00 hs
FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281, com
escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG.,
autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público
Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte: Apartamento Cobertura sob o Nº 1004, do EDFÍCIO BRISA, componente do
RESIDENCIAL ALAMEDA DAS MANGABEIRAS, situado na Avenida Dr. Mário Nunes Vieira, nº 900, no bairro
de Mangabeiras, Maceió/AL, encravado no 12º pavimento do citado edifício, composto dos seguintes cômodos
e áreas. Cômodos: sala de estar e jantar, 03 quartos, sendo 02 suítes, bwc social, piscina com deck, área
descoberta, jardim, depósito, bwc de serviço, cozinha e área de serviço. Áreas: Áreas Equivalentes: Privativa122,58m²; Comum – 62,13m²; Total -184,71m², Área Reais: Privativa – 129,21m²; Comum- 79,73m²; Total de
208,94m², Fração ideal 0,01170, com direito de 01 vaga de garagem, com dimensões de 2,30m x 10,00m e
capacidade de guarda de 02 veículos de porte médio. Imóvel objeto da Matrícula nº 168193 do 1º Registro Geral
de Imóveis Maceió/Alagoas. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº
7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 923.420,78 (Novecentos e vinte três mil, quatrocentos
e vinte reais e setenta e oito centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 463.254,49 (Quatrocentos e
sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). O arrematante
pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos
de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data
de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado,
desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: LUCAS
AUGUSTO RIOS PEPE, brasileiro, empresário, nascido em 11/09/1984, RG 99001236619 SCJDS/AL, CPF:
057.251.394-17 e GABRIELA ROCHA CAVALCANTI, brasileira, médica, nascida em 26/01/1990, RG 31595103
SSP/AL, CPF 077.194.624-40, casados entre si sob o regime de comunhão de bens, residentes e domiciliados
a Avenida Doutor Mário Nunes Vieira, Nº 900, Apto 1004, Edifício Brisa, Bairro Mangabeiras, Maceió/AL, CEP:
57037580, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários
e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo
valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no
parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o
respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital
completo através do site www.francoleiloes.com.br.

Reive Barros dos Santos
DIRETOR DE ENGENHARIA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
1º Registro de Imóveis de MACEIÓ/AL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RESOLVE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA, CNPJ:
03.757.322/0001-78 e ANTONIO JOSE LESSA SANTOS, CPF: 081.273.364-91 e YGOR DE
MIRANDA LESSA SANTOS, CPF: 009.987.564-07.
Protocolo: 245.346
Requerimento nº 29308
O Cartório do 1º Registro de Imóveis de MACEIÓ/AL FAZ SABER, para ciência do(a)
respectivo(a), Sr(a). RESOLVE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA, CNPJ:
03.757.322/0001-78 e ANTONIO JOSE LESSA SANTOS, CPF: 081.273.364-91 e YGOR DE
MIRANDA LESSA SANTOS, CPF: 009.987.564-07, devedor(a) ﬁduciante do imóvel alienado,
RUA EM PROJETO, LOTES 23 E 24, QUADRA 50, LOTEAMENTO SANTANA TABULEIRO DO MARTINS - MACEIO/AL - CEP: 57.082-190, a qual não tendo sido
encontrada no endereço de cobrança RUA EM PROJETO, LOTES 23 E 24, QUADRA 50,
LOTEAMENTO SANTANA - TABULEIRO DO MARTINS - MACEIO/AL - CEP: 57.082-190
RUA BRAULIO FELICIANO, 174 - TABULEIRO DO MARTINS - MACEIO/AL - CEP:
57.081-161 RUA PADRE CICERO, 174 - TABULEIRO DO MARTINS - MACEIO/AL - CEP:
57.080-080 AV PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 166 - PONTA VERDE MACEIO/AL - CEP: 57.035-230, ﬁca, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O
Cartório do 1º Registro de Imóveis de MACEIÓ/AL, segundo as atribuições conferidas pelo
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - CESAV/RJ, credor(a) ﬁduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação
ﬁduciária, na matrícula nº. 54.226 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa.,
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a
data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo
valor corresponde a R$ 178.949,44 ( cento e setenta e oito mil novecentos e quarenta e nove reais
e quarenta e quatro centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CESAV/RJ como “Diferença de
prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de
8:00 às 17:00, a este Oﬁcio situado na cidade de Maceió, Alagoas, na Praça dos Palmares, 36,
EDF. Delmiro Golveia - 6º andar, Centro, onde deverá efetuar o pagamento do débito
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno,
ﬁca V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado,
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora ﬁduciária, nos
termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Stelio Darci Cerqueira de
Albuquerque, o Oﬁcial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL – CAPS III NISE, LOCALIZADA NO MUNICIPA L DE
ARAPIRACA/AL. DATA/HORÁRIO: dia 07 de JUNHO de 2022, às 09h00min. LOCAL:
Rua Samaritana, nº 1185, Bairro Santa Edwiges, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-180.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: no site www.arapiraca.al.gov.br.
Arapiraca /AL, 03 de MAIO de 2022.
Melania Fontes de Deus Leão
Presidente da CPL – Portaria nº 547/2022

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA
ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública n° 01/2022
Processo Administrativo nº 12210024/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para executar obra de Construção do Centro de
Convenções no Município de Delmiro Gouveia/AL.
A Prefeita do Município de Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições
legais, considerando as disposições das Leis n.º 8.666/93, 8.883/94 e 9.648/98, e o que consta
no processo em epígrafe, ADJUDICA o presente em favor da: Empresa: JC CONSTRUÇÕES
E EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ (MF) sob o n.º
10.610.031/0001-18, com sede na AV. Comendador Leão, nº 351, Bairro Jaraguá, CEP:
57.022-240, Maceió/AL, vencedora com preço global de R$ 9.600,000,00 (Nove milhões e
seiscentos mil reais).
Delmiro Gouveia/AL, 27 de abril de 2022.
Rosângela Freire Rocha de Menezes Costa
Secretaria Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 1210024/2022 – Concorrência Pública 01/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia, para executar obra de
Construção do Centro de Convenções no Município de Delmiro Gouveia/AL.
Contratante: Município de Delmiro Gouveia/AL.
Contratada: JC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI,
CNPJ: 10.610.031/0001-18. Valor R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses.

MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 02080067/2022 – Chamada Pública 01/2022
Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para celebração de parceria com
Administração Pública Municipal com objetivo de fortalecer a Secretaria Municipal de Saúde.
Contratante: Município de Delmiro Gouveia/AL.
Contratada: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IDH, CNPJ:
10.443.512/0001-86. Valor R$ 9.978.200,46 (nove milhões, novecentos e setenta e oito mil,
duzentos reais e quarenta e seis centavos). Vigência 12 (doze) meses.

MUNÍCIPIO DE DELMIRO GOUVEIA
HOMOLOGAÇÃO
Proc. Adm. nº 12210024/2021 - Concorrência Pública n.º 01/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para executar obra de Construção do Centro de
Convenções no Município de Delmiro Gouveia/AL.
A Prefeita do Município de Delmiro Gouveia, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições
legais, considerando as disposições das Leis n.º 8.666/93, 8.883/94 e 9.648/98, e o que consta
no processo em epígrafe, HOMOLOGA o presente em favor da: Empresa: JC
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ (MF) sob o n.º
10.610.031/0001-18, com sede na AV. Comendador Leão, nº 351, Bairro Jaraguá, CEP:
57.022-240, Maceió, vencedora com preço global de R$ 9.6000,000,(Nove milhões e
seiscentos mil reais).
Delmiro Gouveia/AL, 27 de abril de 2022.
Rosângela Freire Rocha de Menezes Costa
Secretaria Municipal de Administração
Decreto nº 01/01/2021 de 04/01/2021

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL
CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO
DE CHAPAS – CREFITO-1
A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 1ª REGIÃO - CREFITO-1, Autarquia Federal
instituída pela Lei Federal nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, devidamente
constituída conforme a Portaria nº 132, de 6 de abril de 2022, torna pública
a abertura do processo eleitoral para a eleição dos Conselheiros efetivos e
suplentes do CREFITO-1, para o quadriênio 2022-2026, abrindo-se o prazo
até as 17 (dezessete) horas do vigésimo dia corrido, contado a partir do dia
subsequente à publicação deste edital, mediante protocolo físico, a ser realizado
em dia útil, na sede do CREFITO-1, para inscrição de chapas, que deverão
ser constituídas de acordo com o disposto no Regulamento Eleitoral aprovado
pela Resolução-COFFITO nº 519, de 13 de março de 2020, a qual se encontra
disponível no site do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO (www.coffito.gov.br).
Recife-PE, 29 de abril de 2022
Dra. Isabela Regina de Lima Andrade
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-1

AVISO DE SUSPENSÃO TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022
Processo Administrativo n° 03310017/2022.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Canapi/AL,
designado pela portaria Nº 15/2022, de março de 2022, no uso das atribuições que lhe
confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente a Tomada de Preços
01/2022, objetivando a contratação de Empresa do ramo da Construção-Civil para reforma
e ampliação das escolas BEJAMIM SODRE, MANOEL GOMES, MANOEL DE ABREU E
PREDISENTE MÉDICE, toda localizadas no Município de Canapi – AL, está SUSPENSA
para reanalise do edital. O aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova
data para abertura do certame. Informações pelo E-mail: licitação.canapi@gmail.com.
Canapi - Alagoas, 03 de maio de 2022.
David de Oliveira Ribeiro
Presidente da CPL
AVISO DE SUSPENSÃO TOMADA DE PREÇOS N° 02/2022
Processo Administrativo n° 04190004/2022.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Canapi/AL,
designado pela portaria Nº 15/2022, de março de 2022, no uso das atribuições que lhe
confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente a Tomada de Preços
02/2022, objetivando a Contratação de empresa do ramo da construção-civil visando a
construção de uma UBS padrão tipo 1 – Povoado Areias / Canapi-AL, está SUSPENSA
para reanalise do edital. O aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova
data para abertura do certame. Informações pelo E-mail: licitação.canapi@gmail.com.
Canapi - Alagoas, 03 de maio de 2022.
David de Oliveira Ribeiro
Presidente da CPL

1º Serviço Notarial e Registral de São Miguel dos Campos/AL

1º Oﬁcio de Registro de Imóveis de Arapiraca / AL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MAVIAEL DA SILVA COSTA, CPF: 018.566.234-08 e
MARISA DOS SANTOS, CPF: 025.827.884-65.
Protocolo: 146
Requerimento nº 34537

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ISABELA OLIVEIRA DE ALMEIDA, CPF: 068.154.044-39.
Requerimento nº 34456

O Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de São Miguel dos Campos /AL FAZ SABER,
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). MAVIAEL DA SILVA COSTA, CPF: 018.566.234-08 e
MARISA DOS SANTOS, CPF: 025.827.884-65, devedor(a) ﬁduciante do imóvel alienado,
LOT LOTE 03 QD E-7 DESM BARR NR 3 LOTEAMENTO BARRA MAR BARRA DE
SAO MI AL 57180000, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança LOT LOTE
03 QD E-7 DESM BARR NR 3 LOTEAMENTO BARRA MAR BARRA DE SAO MI AL
57180000 CJ COLINA DOS EUCALIPTOS 119 RUA J SANTA AMELIA MACEIO AL
57063650, ﬁca, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório do 1º Serviço
Notarial e Registral de São Miguel dos Campos /AL, segundo as atribuições conferidas pelo
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CESAV/BU, credor(a) ﬁduciário(a) do contrato imobiliário
garantido por alienação ﬁduciária, na matrícula nº. 10.182 deste Ofício, com saldo devedor de
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 85.835,20 ( oitenta e cinco
mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos ), além das despesas de cobrança e de
intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CESAV/BU como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oﬁcio situado na cidade de São
Miguel dos Campos/AL, Rua Visconde de Sinimbú, 86, Centro, onde deverá efetuar o
pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia
desta publicação. Por oportuno, ﬁca V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do
imóvel em favor da credora ﬁduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°.
9.514/97. Atenciosamente, Jackson Ivan Paula Torres, o Oﬁcial.

O cartório de 1º Registro de Imóveis de Arapiraca / AL FAZ SABER, para ciência do(a)
respectivo(a), Sr(a). ISABELA OLIVEIRA DE ALMEIDA, CPF: 068.154.044-39, devedor(a)
ﬁduciante do imóvel alienado, R DOM JONAS BATINGA 109 - OURO PRETO ARAPIRACA/AL - CEP: 57.301-130, a qual não tendo sido encontrada no endereço de
cobrança R DOM JONAS BATINGA 109 - OURO PRETO - ARAPIRACA/AL - CEP: 57.301130 - RUA ODILON AUTO 905 - OURO PRETO - ARAPIRACA/AL - CEP: 57.301-210 R
MAL ANTONIO GUEDES MUNIZ, 182, JATIUCA - MACEIO - AL - CEP: 57.036-670, ﬁca,
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O 1º Oﬁcio de Registro de Imóveis de
Arapiraca / AL, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°.
9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CESAV/RJ, credor(a)
ﬁduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação ﬁduciária, na matrícula nº. 92.919
deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar
o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$
99.059,90 ( noventa e nove mil cinquenta e nove reais e noventa centavos ), além das despesas
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CESAV/RJ como “Diferença de prestações anteriores”. Assim,
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 às 17:00, a este Oﬁcio
situado na Rua Lucio Roberto, 43, Centro, Arapiraca - Alagoas., onde deverá efetuar o
pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia
desta publicação. Por oportuno, ﬁca V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do
imóvel em favor da credora ﬁduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°.
9.514/97. Atenciosamente, Cyra Ribeiro, a Oﬁcial.

1° SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURIPE /AL

Cartório do Único Ofício de JUNQUEIRO /AL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, CPF: 068.742.964-18.
Protocolo: 6
Requerimento nº 34869
1° Serviço Notarial e Registral de CORURIPE/AL FAZ SABER, para ciência do(a)
respectivo(a), Sr(a). CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, CPF: 068.742.964-18, devedor(a)
ﬁduciante do imóvel alienado, wsEndereco Imovel«ws», a qual não tendo sido encontrada no
endereço de cobrança LOTEAMENTO BOSQUE DAS PALMEIRAS, LOTE 02, QUADRA A
- CENTRO - CORURIPE/AL - CEP: 57.230-000
RUA DA ALEGRIA 8 - ALTO DO CRUZEIRO - CORURIPE/AL - CEP: 57.230-000
ROD ENG GUTTEMBERG BREDA NETO 3130 - COM TERCIO WANDERLEY CORURIPE/AL - CEP: 57.230-000, ﬁca, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo.
1°Serviço Notarial e Registral de CORURIPE/AL, segundo as atribuições conferidas pelo
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CESAV/RJ, credor(a) ﬁduciário(a) do contrato imobiliário
garantido por alienação ﬁduciária, na matrícula nº. 6.447 deste Ofício, com saldo devedor de
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 490.887,50 ( quatrocentos e
noventa mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos ), além das despesas de
cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - CESAV/RJ como “Diferença de prestações anteriores”. Assim,
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oﬁcio
situado na cidade de CORURIPE/AL, Rua Lindolfo Simões ,N°270 Centro , onde deverá
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o
débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do
último dia desta publicação. Por oportuno, ﬁca V.Sa. ciente de que o não cumprimento do
referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade
do imóvel em favor da credora ﬁduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°.
9.514/97. Atenciosamente, Antonio De Bulhões Barbosa Júnior, o Oﬁcial.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EDERALDO MONTEIRO DA SILVA, CPF: 026.905.244-57.
Protocolo: 247
Requerimento nº 34695
O Cartório do Único Ofício de JUNQUEIRO /AL FAZ SABER, para ciência do(a)
respectivo(a), Sr(a). EDERALDO MONTEIRO DA SILVA, CPF: 026.905.244-57, devedor(a)
ﬁduciante do imóvel alienado, R IRINEU DOS SANTOS NR 41 ALTO DO CRUZEI
JUNQUEIRO AL 57270000, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança R
IRINEU DOS SANTOS NR 41 ALTO DO CRUZEI JUNQUEIRO AL 57270000, ﬁca, por
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório do Único Ofício de
JUNQUEIRO/AL, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei
n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CESAV/BU,
credor(a) ﬁduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação ﬁduciária, na matrícula
nº. 9.337 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁLO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data do
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo
valor corresponde a R$ 3.178,70 ( três mil cento e setenta e oito reais e setenta centavos ), além
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CESAV/BU como “Diferença de prestações anteriores”.
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este
Oﬁcio situado na cidade de JUNQUEIRO/AL, Rua Joaquim Ferreira da Costa ,250, Centro
onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias,
devendo o débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a
contar do último dia desta publicação. Por oportuno, ﬁca V.Sa. ciente de que o não
cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação
de propriedade do imóvel em favor da credora ﬁduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°,
da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Guilherme Do Nascimento Porto, o Oﬁcial.

