ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2015
Ficam os senhores sócios da SHBr, que estiverem quites, à época,
com suas obrigações estatutárias, convocados a comparecerem à
Assembleia Geral Extraordinária da SHBr, que se realizará, em
observância aos Artigos 35 e 36, Título III, Capítulo I, Seção III do
Estatuto, nas dependências da SHBr, a ser instalada no dia 7 de
novembro de 2015, às 8:30 horas em primeira convocação com a
presença de sócios, que represente, no mínimo, ¼ ( um quarto) dos
sócios em condições de votar, com encerramento dia 8 de novembro de 2015 às 16 horas; e em segunda convocação, instalar-se-á,
com qualquer número de sócios, 15 (quinze) dias depois.
Constitui pauta dessa Assembleia os seguintes assuntos:
1) Aprovar, de forma final, a reforma do Estatuto Social aprovado,
preliminarmente, pelo Conselho Deliberativo;
2) Aprovar os termos do contrato a ser firmado com a Única
Educacional, com a vigência de 20 (vinte) anos, renováveis por igual
período e os benefícios para atendimento dos sócios da SHBr, para
a construção de um Hospital Veterinário com centro cirúrgico nas
dependências da SHBr.
Brasília, 15 de outubro de 2015.
Júlio César de Oliveira de Albuquerque Pereira
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SHBr

FORMATO 2x6
ORÇ: 16/10

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI
torna público que realizará licitação na modalidade de
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, utilizando o sistema eletrônico do Banco do Brasil S/A, para contratação
de empresa especializada no fornecimento e instalação de
aparelhos condicionadores de ar, tipo Split, na forma e
exigências contidas no Termo de Referência, Anexo I do
Edital. As propostas serão abertas às 9h30 de 03/11/2015
e o início da disputa de preços ocorrerá às 10h do mesmo
dia. Informações por e-mail: licitacao@abdi.com.br. O
Edital está disponível nos sites www.licitacoes-e.com.br e
www.abdi.com.br.
André Santa Rita Pereira
Pregoeiro
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EDITAL DE LEILÃO

EDITAL DE LEILÃO

REGIDO PELA LEI 9.514/97
CREDORA FIDUCIÁRIA: CONSTRUÇÕES ACNT LTDA.

REGIDO PELA LEI 9.514/97
CREDORA FIDUCIÁRIA: CONSTRUÇÕES ACNT LTDA.

MARCELO SANTOS NEIVA, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na
JCDF sob o nº 58, devidamente autorizado, torna público a todos os
interessados que realizará no dia 06/11/2015 às 10:30h, pelo lance
mínimo de R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais), calculado na forma do art. 27, §1º da Lei 9.514/97, ou, em não havendo
licitante, dia 09/11/2015 às 10:30h, pelo lance mínimo de R$
612.678,35 (seiscentos e onze mil trezentos e setenta e oito reais e
trinta e cinco centavos), calculado na forma do art. 27, §§ 2º e 3º da
Lei 9.514/97, Leilão Público Extrajudicial do imóvel caracterizado pelo
Apto nº 303 e Vaga de Garagem nº 157, Lote 07, Rua das
Pitangueiras, Águas Claras-DF, com área privativa de 170,56
m2, devidamente matriculado no 3º CRI do DF sob o nº 211.391, oriundo de consolidação de propriedade em favor de CONSTRUÇÕES
ACNT LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.349.838/0001-83, por força
de Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária em
Garantia, nos termos da Lei 9.514/97, celebrado entre a Credora
Fiduciária e FRANCISCO PAULO COSTA DA SILVA, portador(a) do RG
nº 493.207 SSP-DF e CPF nº 227.411.431-53 e sua mulher MARIA DE
LOURDES SOARES DA SILVA, portador(a) do RG nº 616.357 SSP-DF e
CPF nº 222.404.381-34, tendo sido o(a)(s) devedor(a)(es) fiduciante(s)
devidamente constituído(a)(s) em mora. A venda será feita à vista, a
quem maior lance oferecer, respeitados os valores mínimos acima
descritos, acrescidos de 5% (cinco por cento) de comissão do Leiloeiro. Os
débitos de IPTU/TLP e Taxas Condominiais cujos vencimentos ocorram
até o dia 09/11/2015 ocorrerão por conta da Credora Fiduciária. O
imóvel encontra-se ocupado, correndo por conta do(a) arrematante
todas as providências necessárias para sua desocupação, assim como
todas as despesas com pagamento de emolumentos cartoriais e impostos (ITBI) decorrentes do registro da Carta de Arrematação. O imóvel
será vendido no estado de conservação em que se encontra, não cabendo ao Leiloeiro nem à Credora Fiduciária qualquer responsabilidade
quanto a consertos e/ou reformas de quaisquer espécie no imóvel objeto do leilão. Havendo decisão liminar ou antecipatória de tutela
suspendendo o leilão e/ou seus efeitos, o valor da arrematação
assim como a comissão do Leiloeiro somente serão devolvidas
ao arrematante, devidamente corrigidos pelo índice da
poupança, após o trânsito em julgado da respectiva ação judicial. O Leilão será realizado no escritório do Leiloeiro, sito Av.
Central nº 1.385, Loja 02, Núcleo Bandeirante-DF. Fica(m) o(a)(s)
devedor(a)(es) fiduciante(s), para todos os fins legais, desde já intimado(a)(s) das referidas datas.

MARCELO SANTOS NEIVA, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na
JCDF sob o nº 58, devidamente autorizado, torna público a todos os
interessados que realizará no dia 06/11/2015 às 10:40h, pelo
lance mínimo de R$ 1.384.265,76 (um milhão trezentos e oitenta e
quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos),
calculado na forma do art. 27, §1º da Lei 9.514/97, ou, em não
havendo licitante, dia 09/11/2015 às 10:40h, pelo lance mínimo de
R$ 562.411,32 (quinhentos e sessenta e um mil cento e onze reais e
trinta e dois centavos), calculado na forma do art. 27, §§ 2º e 3º da
Lei 9.514/97, Leilão Público Extrajudicial do imóvel caracterizado pelo
Apto nº 1001 e Vagas de Garagem nº 28 e 29, Lote 09,
Quadra CSA 01, Taguatinga-DF, com área privativa de 183,53
m2, devidamente matriculado no 3º CRI do DF sob o nº 211.391,
oriundo de consolidação de propriedade em favor de
CONSTRUÇÕES ACNT LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
03.349.838/0001-83, por força de Escritura Pública de Compra e
Venda com Alienação Fiduciária em Garantia, nos termos da Lei
9.514/97, celebrado entre a Credora Fiduciária e GERALDO MESSIAS
QUEIROZ, portador(a) do RG nº 1.029.314 SSP-DF e CPF nº
457.320.356-72, tendo sido o(a)(s) devedor(a)(es) fiduciante(s) devidamente constituído(a)(s) em mora. A venda será feita à vista, a quem
maior lance oferecer, respeitados os valores mínimos acima descritos,
acrescidos de 5% (cinco por cento) de comissão do Leiloeiro. Os
débitos de IPTU/TLP e Taxas Condominiais cujos vencimentos ocorram
até o dia 09/11/2015 ocorrerão por conta da Credora Fiduciária. O
imóvel encontra-se ocupado, correndo por conta do(a) arrematante
todas as providências necessárias para sua desocupação, assim como
todas as despesas com pagamento de emolumentos cartoriais e
impostos (ITBI) decorrentes do registro da Carta de Arrematação. O
imóvel será vendido no estado de conservação em que se encontra,
não cabendo ao Leiloeiro nem à Credora Fiduciária qualquer responsabilidade quanto a consertos e/ou reformas de quaisquer espécie no
imóvel objeto do leilão. Havendo decisão liminar ou antecipatória
de tutela suspendendo o leilão e/ou seus efeitos, o valor da
arrematação assim como a comissão do Leiloeiro somente serão
devolvidas ao arrematante, devidamente corrigidos pelo índice
da poupança, após o trânsito em julgado da respectiva ação
judicial. O Leilão será realizado no escritório do Leiloeiro, sito Av.
Central nº 1.385, Loja 02, Núcleo Bandeirante-DF. Fica(m) o(a)(s)
devedor(a)(es) fiduciante(s), para todos os fins legais, desde já intimado(a)(s) das referidas datas.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS
DECIMA VARA CIVEL DE BRASILIA
EDITAL DE CITAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA
EDITAL DE CITAÇÃO-Prazo: 20 dias
O Dr. LUIZ OTÁVIO REZENDE DE FREITAS, Juiz de Direito Substituto
da Decima Vara Civel de Brasilia, nos autos do processo n.
2014.01.1.176050-7 - Ação de Monitória - proposta por TRILIX DISTRIBUIDORA LTDA EPP contra CANTINHO DE MINAS RESTAURANTE
LTDA, CNPJ Nº 10.794.086/0001-25. Finalidade: CITAÇÃO de
CANTINHO DE MINAS RESTAURANTE LTDA, acima qualificado(a)(s),
para que pague(m) o débito de R$ 557,64(quinhentos e cinquenta e
sete reais e sessenta e quatro centavos), referente ao principal ou
oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, cumprida a obrigação no prazo acima estabelecido, ficará isento(a) de custa e honorários advocatícios. Caso não efetue o pagamento nem ofereça
embargos, se constituíra de pleno direito o título executivo judicial,
com a conversão do mandado inicial em mandado executivo. Este
Juízo tem sede na Praça Municipal, Anexo II do Palácio de Justiça,
Bloco B, Ala B, sala 814.
Brasília, 24 de agosto de 2015 às 16h56.
Deuzani Rodrigues da Tridade
Diretor de Secretaria
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