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LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
DE IMÓVEIS 21 E 28/02 ÀS 14H

Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 607, faz saber, através do presente Edital, 
que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá 
a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 
9.514/97. Local da realização dos leilões presenciais e on-line: Av. Brasil, 478, Jd. Paulista, São Paulo, SP.

LOTE 02 - Serra Nova Dourada e Água Boa/MT
 1) Localização do imóvel: Serra Nova Dourada/MT. Área rural c/ 4.061,1377ha (consta no INCRA como 
área total medida 2.632,8219ha), denominada “Fazenda Xará”. Matr. 1.461 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT. INCRA nº 901.083.001.155-0 e NIRF nº 7.756.122-8. Obs.: 
O comprador ficará responsável pela apuração da área correta de reserva bem como, de eventual 
demarcação física e georreferenciamento. Ocupada. (AF). 2) Localização do imóvel: Água Boa/MT. Área 
rural c/ 1.160,70300ha, denominada “Fazenda Boa Esperança”. Contém benfeitorias. Matr. 9.366 do 
1º RI local. INCRA nº 901.105.100.161-8 e NIRF nº 3.620.487-0. Obs.: Consta na Av. 01 da citada 
matrícula Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta. Fica gravado que na floresta ou forma 
de vegetação existente, com a área de 240,00 hectares, relativos a 20% do total da propriedade, que 
é de 1.200,00 hectares, fica gravada como de utilização limitada, não podendo nela ser feito qualquer 
tipo de exploração a não ser mediante AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO IBAMA. O comprador deverá 
apurar a área correta de reserva permanente estimada em 7,30 hectares. A responsabilidade de eventual 
demarcação física e georreferenciamento, ficará por conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 
21/02/2020 às 14h. Lance mínimo: R$ 15.686.000,00 2º Leilão: 28/02/2020 às 14h. Lance mínimo: R$ 
14.276.902,94 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Pagamento à vista, mais comissão de 5% ao 
Leiloeiro. Efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. 
O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de 
interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela 
lei 13.465 de 11/07/2017. Condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: banco.
bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Info.: 11 2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.

PUBLICAÇÃO
SPE - GOLDEN GARDEN EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIO LTDA com CNPJ: 17.272.965/0001-
36 torna público que requereu á Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a 
Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação 
(LI) para implantação de Residencial Multifamiliar, 
localizado na Rua Joaquim Tavares, s/nº, Bairro 
Engordador no município de Várzea Grande/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - 
MT - JUÍZO DA QUARTA VARA EDITAL DE INTIMAÇÃO - ASSEMBLÉIA 
GERAL DE CREDORES. Credores e Terceiros Interessados. Artigo 52, §1°da 
LRE. AUTOS N.° PJE 1002819-69.2017.8.11.0015. ESPÉCIE: Recuperação 
Judicial->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento-
>Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. DATA 
DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/03/2017. VALOR DA CAUSA: R$ 
11.218.954,64. PARTE REQUERENTE: BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP, 
CNPJ/MF sob o n. 08.599.965/0001-54. ADVOGADOS DA RECUPERANDA: 
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB/MT 7.680 E EUCLIDES 
RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR OAB/MT 5.222. ADMINISTRADORA JUDICIAL: 
CM ADMINISTRADORA JUDICIAL E PERÍCIAS LTDA - EPP, CNPJ: 
28.811.491/0001-70, RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLAYTON DA COSTA 
MOTTA, OAB/MT 14.860, CRC/MT 9824/O. INTIMANDO: CREDORES e 
INTERESSADOS. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE CREDORES E 
INTERESSADOS do novo plano de recuperação judicial apresentado pela 
recuperanda, que se encontra no ID n.° 14992201/14992415 do processo. 
Convocar a todos para realização da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, 
para votação do novo plano de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, apresentado pela 
Recuperanda (ID’s 14992201/14992415), que se realizará em primeira 
convocação, no dia 19.03.2020 às 09:00 horas e em segunda convocação no 
dia 26.03.2020 às 09:00 horas, que ocorrerá no espaço reservado (refeitório) na 
sede da recuperanda, situada na Avenida Integração, n. 7.405, lotes 07/08, em 
Sinop/MT. ORDEM DO DIA: Deliberação sobre o plano de recuperação judicial 

se que a recuperanda aportou novo plano de recuperação judicial, através dos 
Ids n.° 14992201/14992415, atendendo ao comando judicial constante do ld n.° 
14290266. Destarte, resta imprescindível a convocação de nova Assembleia 
Geral de Credores, na forma do artigo 36, da Lei n.° 11.101/2005. Nesse 
sentido, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
- PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA - 
TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE - 
DESÁGIO E PRAZOS EXCESSIVOS - ILEGALIDADES - NOVO PLANO - 
NECESSIDADE - CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA - DECISÃO 
REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O plano de 
recuperação judicial, embora tenha sido aprovado em assembleia, só adquire 
status soberano quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento 
jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade do Poder Judiciário. 

e da proporcionalidade o tratamento desigual aplicado à credores da mesma 
classe, porquanto, para uns o deságio é maior que para outros, além de prazos 
diferentes de carência e parcelamento, de modo que, a anulação do plano de 
recuperação judicial e a necessidade de convocação de nova assembleia geral 
de credores é medida que se impõe.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 
DE DIREITO PRIVADO: 10027391920188110000 MT, Relator: SERLY 
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA 
DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2018) Deste modo, intime-
se a Administradora Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a 
data e o local para realização da AGC. Com o aporte, expeçam-se os editais de 
convocação da assembleia geral de credores, em conformidade com o disposto 
no art. 36, incisos e parágrafos, da Lei n.° 11.101/2005, devendo a empresa 

em jornais de grande circulação, contendo todas as informações necessárias à 
publicidade do ato, no prazo de 05 (cinco) dias. Deverá a Sra. Gestora 
disponibilizar o expediente no Diário da Justiça eletrônico, para maior alcance e 
publicidade do ato. Intimem-se a recuperanda, o administrador judicial e os 

26632217: Processo n° 1002819-69.2017.8.11.0015 - 1. Diante do v. acórdão 
constante do ld n.° 26507901, se revela imperiosa a convocação de nova 
Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 36, da Lei n.° 11.101/2005, 
nos exatos termos da decisão lançada no ld n.° 16039027. 2. Assim, intime-se a 
administradora judicial para que indique data e local para a realização da 
assembléia, no prazo de dez dias. Promova a Sra. Gestora o cumprimento 

feito. 3. Ante a manifestação do administrador judicial (ld n.° 18632397) e da 
empresa em recuperação judicial (ld n.° 20760929), intime-se o credor Banco 
Pan S/A para que, no prazo de dez dias, esclareça de que forma se deu a 
quitação do débito da recuperanda, bem como apresente os comprovantes de 

Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial a se manifestarem, no 
prazo de dez dias. Intimem-se. DECISÃO: Processo n.° 1002819-
69.2017.8.11.0015 A recuperanda pretende a redesignação da assembleia 
geral de credores, aduzindo que seus advogados tem assembleia designada 
para a mesma data em processo judicial que tramita em outra Comarca (ld n.° 

tenham sido intimados da data da assembleia em data anterior à intimação 
ocorrida neste processo. Além disso, não se pode olvidar que o administrador 
judicial designou a assembleia para o período indicado pela própria 
recuperanda. Apesar disso e tendo em vista que ainda não houve a publicação 
do edital, não vejo prejuízo em deferir o pedido e redesignar o ato, desde que 
para data próxima, de modo a propiciar a presença de seus advogados na 
assembleia. Entretanto, a pretensão de que este juízo consulte os advogados 
antes de agendar uma nova data, além de procrastinar indevidamente o feito, 
impõe que o juízo se submeta à agenda da parte e de seus causídicos, o que 
não encontra respaldo algum, já que incumbe à banca de advogados que 
representa a parte se cercar de meios para prestar assessoria jurídica nas 

tais considerações, hei por bem redesignar a assembleia geral de credores para 
o dia 19/03/2020, às 09h, em primeira convocação e para o dia 26/03/2020, às 
09h, para segunda convocação. Expeça-se o competente edital, devendo a 

de grande circulação, contendo todas as informações necessárias à publicidade 
do ato, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste decisum. 

interessados da data e local da Assembleia Geral de Credores e de que os 
documentos da Recuperanda, podem ser consultados junto ao Administrador 
Judicial nomeado pelo Juízo, Sr. Clayton da Costa Motta, inscrito na OAB/MT n° 
14.870 e CRC/MT n° 9824/O-0, com endereço na Av. das Flores, 945 - Edifício 
SB Medical, sala 1.301. Jardim Cuiabá | Cuiabá MT | CEP: 78043-172, Email: 
rj.bianchi@costamotta.com.br ou clayton@costamotta.com.br. O credor poderá 
ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante legal, 
desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes 
da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus 
poderes ou a indicação dos Ids. dos autos do processo em que se encontre o 
documento, (artigo 37, § 4°, da Lei n° 11.101/2005). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

na forma da Lei. Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, Matrícula n° 7670, 
digitei o presente edital. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 2020. Laura Joanir Costa 
Leite Rondon - Gestora Judiciária em Subst. Legal - Autorizado(a) pelo 
Provimento n° 56/2007-CGJ. 

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviço de LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (MUTIRÃO 
RURAL), para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Adminis-
tração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condi-
ções, quantidades e especifi cações constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 17/02/2020
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
- Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT, Rua Eng. Edgard 
Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-
-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no site http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/licitacao_lista.
php e na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Julean Faria da Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral 

SINDICATO do COMÉRCIO VAREJISTA de DERIVADOS de PETRÓLEO, GÁS 
NATURAL e BIOCOMBUSTIVEIS do ESTADO de MATO GROSSO

CNPJ Nº 14.953.517/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

Por seu presidente, Senhor Aldo Locatelli, para fi ns do atendimento ao Estatuto da 

Entidade, convoca todos os revendedores de combustíveis e derivados de petróleo do 

Estado de Mato Grosso, associados ou não associados, da Capital e Interior, para com-

parecerem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 18 de Fever-

eiro 2020, (terça-feira) na sede da entidade, estabelecida à Rua Manoel Leopoldino nº.

414. Bairro Araés – Cuiabá – MT, para votação, em primeira chamada às 09h30min e, 

se na eventualidade de inexistência de número sufi ciente, nos termos do estatuto, em 

segunda chamada às 10:00 horas com o número de revendedores presentes.

A Assembleia deliberará sobre a seguinte pauta:

>> Discussão e aprovação das propostas e reivindicações da categoria profi ssional, 

pertinentes a convenção coletiva de Trabalho, que terá validade de 01/03/2020 a 

28/02/2021.

Cuiabá-MT, 05 de Fevereiro de 2020.

Aldo Locatelli

Presidente.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 20/0011

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria Sesc 0179/2019 e pela Portaria 
Sesc 0434/2019, torna público para o conhecimento das empresas 
interessadas que no local, horário e data, abaixo indicados, realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR 
PREÇO, com critério de julgamento Menor Preço Lote Único 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO 0KM AUTOMOTIVO TIPO 
CAMINHÃO PORTE PEQUENO COM BAÚ REFRIGERADO, 
PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC/AR/MT, de acordo com 
a Resolução SESC 1.252/12-CN, de 01 de Agosto de 2012 e em 
obediência aos termos e às condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos.  DATA E HORÁRIO: dia 21/02/2020 às 10h00min (Horário 
de Brasília), Local: Sessão Pública, por meio de internet, mediante 
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferido para o 
sistema “BBMNET LICITAÇÕES” Página da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.
br, Telefone: (65) 3616-7917, 3616-7930. MARILDA CABRAL 
DE AQUINO – PREGOEIRA. CARLOS ALBERTO TONDATI 
RISSATO - DIRETOR REGIONAL DO SESC/AR/MT.

PROCESSO: 20914-82.2012.811.0002 ESPÉCIE: EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO-
>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: HSBC BANK 
BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO REQUERIDO(A): ALEX SANDRO DE 
LIMA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS PESSOA(S) A SER(EM) 
CITADAS(S): ALEX SANDRO DE LIMA, Cpf: 58113398104, Rg: 707636, 
Filiação: Jaira de Oliveira Lima e João de Lima, data de nascimento: 09/08/1975, 
brasileiro(a), casado(a), motorista, Telefone 65 9 9936-4386. atualmente em 
local incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 
qualifi cado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 
executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo deste 
edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou 
nomear bens à penhora sufi cientes para assegurar o total do débito, sob pena de 
lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação 
da dívida. Resumo da Inicial: Foi celebrado entre as partes em 13/03/2009 um 
contrato de Arrendamento Mercantil - Leasing pelo prazo de 48 meses, vencendo 
- se a primeira contra prestação em13/04/2009, resultando assim, em data de 
09/10/2012 um saldo de R$ 5.194,84 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos) relativo as parcelas vencidas até outubro de 2012. Em 
decorrência da inadimplência das contraprestações vencidas no arrendamento, o 
Arrendatário foi devidamente constituído em mora. O Réu encontra-se investido 
na posse direta do bem e mesmo constituído em mora, insiste em não honrar 
a obrigação assumida, caracterizando o esbulho possessório, o que confere 
ao Requerente o direito de ser reintegrado liminarmente na posse do bem, 
caracterizando sem qualquer discrepância a normativa dos artigos 927, I e II 
e art. 928, todos do CPC, independentemente de prévia justifi cação. Dá-se a 
causa o valor de R$ 5.194,84 (cinco mil cento e noventa e quatro reais e oitenta 
e quatro centavos). - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 13.463,52 
- Valor Atualizado: R$ 13.463,52 - Valor Honorários: R$ 0,00 Despacho/
Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho 
o pedido de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) 
dias, nele constando as advertências legais.2. Após o prazo e não havendo 
resposta, nomeio curador especial ao requerido citado por edital, o(a) ilustre 
Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos do 
que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo 
o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento 
do feito, requerendo o que entender de direito.4. Em caso de inércia, intime-se 
pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) 
dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, do Código de 
Processo Civil).5. Às providências., ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) 
o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) 
o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu, MYLLENA IZABEL DA SILVA RODRIGUES, digitei. Várzea 
Grande, 22 de janeiro de 2020 Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado art. 1.205/CNGC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 02/2020 

CIA 0077949-59.2019.8.11.0000

O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de sua 
Pregoeira Oficial, nomeada pela Portaria n. 
1509/2019-C.ADM – DJE nº. 10631, de 10/12/2019, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2020- CIA n. 
0077949-59.2019.8.11.0000, no dia 19 de fevereiro de 2020, 
às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: 
“Registro de preços para eventual contratação de prestação 
de serviços de agenciamento de viagem que compreende as 
atividades de cotação, reserva, emissão, alteração, 
cancelamento e reembolso de passagens  terrestres 
(rodoviárias intermunicipais), por meio de atendimento 
remoto (e-mail e telefone) ou presencial, conforme 
especificações e condições constantes deste Termo e seus 
encartes, bem como os quantitativos estabelecidos.”

Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tjmt.jus.br/licitacao.

Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
elaine.dobes@tjmt.jus.br

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.
Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo

Eu, Daniel T. G. N. Maciel, de CPF 022.249.391-75. Comunico 
que meu Diploma de Graduação em Ciências Econômicas pela 
UFMT, Graduação em C. Contábeis pelo ICEC e meu Diploma de 
Mestrado em Agronegócio e Desen. Regional pela UFMT, foram 
extraviados conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.304054. 
Razão pela qual solicito segunda via.


