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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA

TOMADA DE PREÇO Nº 48/2018
A Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, localizada à Avenida Duque 
de Caxias, nº 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público para conhecimento 
dos interessados, através da Comissão Permanente de Licitação, que a 
tomada de preço n. 48/2018, cujo objeto é: “Reforma da Escola Municipal 
José Antônio, localizada na Rua Papa João XXII, 1319, Vila Cardoso, neste 
Municipio”, fi ca prorrogada a data de abertura dos envelopes para o 
dia 01/11/2018, às 09:00 horas, na sala de licitações desta prefeitura, 
localizada a av. duque de caxias, 1.000, vila aurora, tendo em vista que a 
última sessão restou deserta.

Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2018

O Município de Rondonópolis-MT, torna público para conhecimento dos 
interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-
MT., através da Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizará a licitação em 
epígrafe às 08:30 horas do dia 26 de Outubro de 2018, na sala de Licitações 
da Secretaria Municipal de Administração - Prefeitura, localizada à Avenida 
Duque de Caxias, n.º 1.000, Bairro Vila Aurora, procedendo a abertura dos 
envelopes n.ºs 01 e 02, contendo: proposta comercial e documentos de 
habilitação, respectivamente, para o seguinte objeto Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, didático 
e outros para atender as necessidades da Secretaria de Educação, 
neste município, conforme especifi cações e quantitativos estabelecidos 
neste edital e seus anexos. Os interessados poderão retirar o edital completo 
gratuitamente no endereço eletrônico www.rondonopolis.mt.gov.br opção: 
Licitação, ou no endereço acima citado, horário das 13:00 às 18:00 horas, 
telefone para contato (66) 3411-5739, Departamento de Compras/Licitação.

Rondonópolis-MT, 15 de Outubro de 2018
Filipe Santos Ciriaco

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 25/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Senhor José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito Municipal de 
Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
e especifi camente nos termos do art. 25, inciso II, da Lei Federal n°. 
8.666, de Junho de 1.993, Ratifi ca o Processo de Inexigibilidade de 
Licitação n.º 25/2018, com fulcro no Parecer Jurídico n.º 452/2018, emitido 
e subscrito pelo Dr. Juliano C. Clemente, Procurador Geral Adjunto, e Dra. 
Rafaela Pardins Valeriano Santos, assessora jurídica da Secretaria de 
Administração, que autoriza a modalidade de Inexigibilidade de Licitação, 
diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, a contratação 
a favor da: Instituto Negócios Públicos Do Brasil – Estudos e Pesquisas 
na Administração Pública – INP – Ltda, situada na Rua Lourenço Pinto, 
196, Andar 3, Centro, CEP: 80.010-160, Curitiba – PR, inscrito sob o Cnpj 
n.º 10.498.974/0001-09. Objeto: Contratação da Empresa Instituto Negócios 
Públicos Do Brasil – Estudos E Pesquisas Na Administração Pública – INP 
Ltda para Realização do Congresso Brasileiro de Compras Públicas a ser 
Realizado nos dias 19, 20, 21 e 22 de Novembro de 2018 em Foz do Iguaçu 
– PR. Valor da Inexigibilidade: R$ 11.586,00 (onze mil quinhentos e oitenta 
e seis reais). Publique-se no átrio desta Prefeitura, no Diário Ofi cial da 
União (DOU), Diário Ofi cial do Estado (DOE), Diário Ofi cial do Município 
– Diorondon e no jornal de circulação local Jornal Gazeta, para ciência de 
todos os interessados observadas as prescrições legais.

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO

Prefeito Municipal de Rondonópolis

LEILÃO BANCO DO BRASIL S/A
Aviso de Leilão – SFI Lei nº 9.514/97

Leilão presencial e on-line simultaneamente.
Leia o Edital completo. Cadastro e lances no site: www.kleiberleiloes.com.br

1º Leilão – Dia: 30/10/2018 - 09:00 hs  -  2º Leilão – Dia: 31/10/2018- 09:00 hs

Local do leilão: Escritório Kleiber Leilões – Auditório Antônio & Lizandra
Avenida São Sebastião nº 1.447  -  Bairro Goiabeiras  -  Cuiabá/MT.

Lote 01 – CUIABÁ/MT – Jardim Europa: Imóvel Rua Inglaterra 250,14 m², 
de terreno, casa com 87,165 m². Matrícula nº 60.194 do 5º SRI de Cuiabá/MT. 

Ocupado. Consolidação de Propriedade AV.11/60.194 de 24/08/2018.
Valor 1º leilão  R$  473.479,33  -  Valor 2º leilão  R$  270.794,42 

Aceitando lance minimo no 2º leilão:  R$  270.794,42
Lote 02 – CUIABÁ/MT – Cond. Pque Chapada Bandeirantes: Apartº  212, 

Bloco “A”, com  42,78 m². Matrícula nº 97.139 da 5º SRI de Cuiabá/MT. 
Ocupado. Consolidação de Propriedade AV.6/97.139 de 20/08/2018.

Valor 1º leilão  R$  153.251,54  -  Valor 2º leilão  R$  139.805,37 
Aceitando lance minimo no 2º leilão:  R$  96.716,49 

Lote 03 – CUIABÁ/MT – Cond. Pque Chapada Bandeirantes: Apartº 309, 
Bloco “C” com 46,41 m². Matrícula nº 98.306 da 5º SRI de Cuiabá/MT. 
Ocupado. Consolidação de Propriedade AV.6/98.306 de 20/08/2018.

Valor 1º leilão  R$  172.085,70  -  Valor 2º leilão  R$  160.966,28
Aceitando lance minimo no 2º leilão:  R$  160.966,28

Lote 04 – CUIABÁ/MT – Cond. Pque Chapada Bandeirantes:  Apartº 311, 
Bloco “E”,com 42,78 m². Matrícula nº 95.458 da 5º SRI de Cuiabá/MT. 
Ocupado. Consolidação de Propriedade AV.6/95.458 de 20/08/2018.

Valor 1º leilão  R$  151.482,32  -  Valor 2º leilão  R$  140.912,11 
Aceitando lance minimo no 2º leilão:  R$  100.645,39 

Lote 05 – CUIABÁ/MT – Cond. Pque Chapada Bandeirantes: Apartº 411,
Bloco “E”, com  42,78 m². Matrícula nº 95.458 da 5º SRI de Cuiabá/MT. 

Ocupado. Consolidação de Propriedade AV.6/95.458 de 20/08/2018.
Valor 1º leilão  R$  152.222,12  -  Valor 2º leilão  R$  136.298,45

Aceitando lance minimo no 2º leilão:  R$  136. 136.298,45

Informações: Leiloeiro Kleiber Leite Pereira – (65)  3027.5131  -  99976.1033

Poder Judiciário de Mato Grosso Importante para cidadania. Importante para você. 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS - Numeração Única: 8767-88.2014.811.0055 Código: 
168293 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA-ME, CNPJ: 
10294548000145, atualmente em local incerto e não sabido ITALO EDUARDO VIEIRA, Cpf: 
03798988102, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LUCIENE VIEIRA, Cpf: 
98395084153, brasileiro(a). 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. - Custas Processuais: R$ 541,21 - Valor Total: R$ 33.323,37 
- Valor Atualizado: R$ 29.801,96 - Valor Honorários: R$ 2.980,20 Despacho/Decisão: Autos n°: 
168293.Vistos,Compulsando os autos, verifi co que as tentativas de citação da parte executada 
restaram todas infrutíferas (fl s. 39 e 52), mesmo após busca de seu endereço junto aos sistemas 
BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as 
tentativas de citação pessoal do Requerido, razão pela qual determino sua citação por edital, 
pelo prazo de 30 dias, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, 
sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para tanto.Tendo em vista que, pelo momento, 
não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, 
determino a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento 
no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.Às providências.Tangará da Serra-MT, 11 de 
setembro de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito. 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, Regiane Gomes de 
Souza, digitei. Resumo da Inicial: Banco Bradesco S/A interpôs perante este Juízo Ação de 
Execução por Título Executivo Extrajudicial em face de Italo Eduardo Vieira & Cia Ltda-ME (JM 
Construções), Italo Eduardo Vieira e Luciene Vieira, alegando que é credor dos executados 
da importância de R$11.941,71, representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo 
- Capital de Giro, sendo que as parecelas seriam debitadas em conta corrente da primeira 
executda, porém não foi possível realizar o débito das parcelas a partir da vencida em data de 
25.05.2011 face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo 
o débito. O exequente usou todos os meios suasórios para o recebimento de seu crédito, porém, 
tornaram- se infrutífera todas as tentativas, não restando alternativa, senão, o ajuizamento da 
presente execução. Requer a citação dos executados para que no prazo d e03 (três) dias, 
paguem a importância de R$15.601,41, valor corrigido pelo INPC, mais juros de 12% ao ano e 
multa contratual de 2% até o dia 28.02.2014 que deverá ser acrescido de juros moratórios de 
12% ao ano, correção monetária pelo INPC a partir da data do cálculo, até a data do efetivo 
pagamento, custas, despesas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por 
V.Exa., na forma do artigo 652-A do CPC, sob pena de ser-lhes penhorado e avaliados tantos 
de seus bens, quanto forem necessários para satisfazer o crédito do exequente. Requer, conste 
no mandado de citação que os executados poderão valer-se da faculdade contida nos artigos 
652-A, § Ú e 745-A do CPC. Para efeitos de citação, requer os benefícios do artigo 172, § 2° do 
CPC. Dá-se o valor da Causa R$15.601,41 Tangará da Serra, 21 de setembro de 2018 Barbara 
Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

CONCORRÊNCIA BASE
Nº 18/0005-CC

Reunião para recebimento dos envelopes contendo 
as propostas comerciais e documentos de habilitação 

às 09:00 horas do dia 12/11/2018.
 
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / Estância Ecológica 
Sesc Pantanal COMUNICA a realização de licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela 
Resolução SESC/DN nº 1252 de 06 Jun. 2012, publicada no Diário Ofi cial 
da União, de 26 de Jul. 2012, para:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTUDOS 
ESPELEOLÓGICOS, A FIM  DE  REALIZAR  ESTUDOS  TÉCNICOS  
E  CIENTÍFICOS,  PARA  CONSTRUÇÃO  DE PLANO  DE  MANEJO  

DE  03  (TRÊS) CAVERNAS  DO  SESC  SERRA  AZUL  –  SSA.

Os interessados em participar da licitação poderão acessar o respectivo 
Instrumento Convocatório através do site da Estância Ecológica Sesc 
Pantanal www.sescpantanal.com.br; ou na Base Administrativa da 
Estância Ecológica Sesc Pantanal, no Setor de Material e Patrimônio 
(SETMAP), sito à Av. Filinto Muller n.º 218, Jardim Aeroporto, Várzea 
Grande/MT, de segunda à sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00.

Várzea Grande/MT, 16 de outubro de 2018.

Comissão de Licitação
Estância Ecológica Sesc Pantanal

 
LEILÃO JUDICIAL DE MADEIRAS APREENDIDAS 

JUVAM – JUIZADO VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ/MT 
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ/MT  
ORGANIZAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT 

 
Aviso de Leilão Público  -    leilão somente presencial  

Edital completo, relação, fotos, etc no site: www.kleiberleiloes.com.br 
 

Dia do Leilão: 24/10/2018 - 4ª feira - às 09:00 horas 
 

Local do leilão: Pátio Unificado de Madeiras da Coordenadoria de Bens 
e Produtos Retidos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

Avenida “A”,  s/nº -  ao lado da SEFAZ – Distrito Industrial de Cuiabá/MT 
 

Leilão de aproximadamente 3.000 m² de madeiras apreendidas, sendo 
beneficiadas, brutas, e outras, divididas em lotes de diversas especies: 

 

ITAUBA – CUPIUBA – CUMARU – ROXINHO – ANGELIN – CEDRO 
CAMBARÁ – GARAPEIRA – CANELA – SUCUPIRA – JATOBÁ  

CEDRINHO – CATUABA –CEREJEIRA – CUMBARÚ – PEROBA – ETC 
e que serão vendidas no estado em que se encontram. 

 

VISITAS SOMENTE NOS DIAS:  22 e 23/10/2018 no horário comercial.  
 

Pagamento à vista, mais a comissão do leiloeiro 
  

Leiloeiro Público Oficial  KLEIBER LEITE PEREIRA 
 (65)  3027.5131  -  99976.1033 

Poder Judiciário de Mato Grosso Importante para cidadania. Importante para você. 
EDITAL DE CITAÇÃO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 3 DIAS - Numeração Única: 816-
47.2012.811.0044 Código: 32576 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEGIMAR INACIO DE 
MOURA JUNIOR - ME, CNPJ: 05506169000131 e atualmente em local incerto e não sabido 
NEGIMAR INÁCIO DE MOURA JUNIOR, Cpf: 97608238100, Rg: 4.021.530, Filiação: 
Negimar Inácio de Moura e Alba Borges de Medeiros Moura, data de nascimento: 25/01/1982, 
brasileiro(a), natural de Rio Verde-GO, solteiro(a), comerciante. 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: O Exequente é credor dos Executados da importância de R$ 20.515,38 
representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n° 351/4358522 
c/c n° 16.675 agência 0790 celebrado em data de 18.01.2011, onde o exequente emprestou ao 
primeiro executado a importância de R$ 15.968,62 para ser restituído em 24 parcelas no valor 
de R$ 1.074,63 vencendo a primeira em data de 05.03.2011 e a última em data 05.02.2013, 
em obediência ao artigo 614, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 28, §2°, inciso II 
da Lei n° 10.931 de 02.08.2004. Ocorre, porém, que não foi possível realizar o débito das 
parcelas a partir da vencida em data 05.06.2011 face à inexistência de saldo disponível, 
ocorrendo o vencimento antecipado do todo o débito, conforme cláusula 7a do contrato. - 
Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 21.960,73 - Valor Atualizado: R$ 21.960,73 
- Valor Honorários: R$ 0,00. Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defi ro o pedido retro.Cite-se, por 
edital, os executados.Decorrido o prazo do edital, certifi que-se e, desde já, nomeio como 
curador especial o Defensor Público, para exercer a defesa dos executados citados por edital.
Intime-se o Defensor nomeado para, no prazo de 15 dias, se manifestar.Após, vista a parte 
autora/exequente.Cumpra-se. 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, Daiani Dela Justina, digitei. Paranatinga, 23 de 
agosto de 2018 Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

Poder Judiciário de Mato Grosso  Importante para cidadania. Importante para você. 
EDITAL DE CITAÇÃO Edital de Citação - Ação Monitória ME146 Prazo do edital:30 - 27417-
31.2014.811.0041 Código: 896692 Valor do débito:24.061,89 Resumo das alegações da parte 
autora:O requerente ér credor da importância de R$ 11.050,67 (Onze mil, cinquenta reais e 
sessenta e sete centavos), representada pela Célula de Crédito Bancaria - Conta Garantida 
Renovação Automática - PJ - n. 227/2605544, C/C n. 40.718 agência 1.461 celebrada em data 
de 04.03.2009, onde o requerente concedeu um limite de crédito à primeira requerida no valor 
R$ 10.000,00 (Dez mil reais) com vencimento em 28.08.2009 e prorrogado automaticamente 
nos termos da claúsula 14, § 1° da presente Célula, estando o crédito discriminado no 
demonstrativo de cálculo anexo.02 - O pagamento dos encargos de acordo com a cláusula 9° 
do contrato é mediante débito na conta corrente n. 40.718 que a primeira requerida mantém 
junto à agência 1.461 do Banco Requerente. Ocorre, porém, não foi possível realizar o débito 
desses encargos a partir do vencido em data de 02.04.2009, face à inexistência de saldo 
disponível, ocrrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 13 do 
contrato. 03 - O requerente usou todos os meios suasórios na tentativa de receber o seu 
crédito, porém, tornaram-se infrutíferas as tentativas, não restando alternativa, senão o 
ajuizamento da presente ação. 04- Não dispondo o Requerente de título com força executiva 
e tendo prova escrita de seu crédito pretende a realização de seu direito material pela via da 
Ação Monitória, conforme expressamente dispõe o artigo 1.102, ‘’a’’, do Código de Processo 
Civil, introduzido pela Lei n. 9.079/95. Despacho/Decisão: DECISÃO Vistos. Diante das 
tentativas frustradas de citação pessoal do Requerido Wilson Salomoni de Souza, nos 
termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defi ro a CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a 
síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente 
via DJE, vez que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex. 
Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos pela Secretaria, com 
a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e certifi cado o lapso temporal in albis, desde 
já NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do 
Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC). Cientifi que-se pessoalmente o Curador Especial 
para que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. Intime-se. 
Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 
DIREITO N° Ord.Serv.aut.escrivão assinar: Nome e Cargo do digitador:

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 089/2018/SENAR-AR/MT
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de BUFFET, para atender ao Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso – 
SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações 
constantes no Edital e seus anexos.
Data: 25/10/2018
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Apren-
dizagem 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 fran-
queada aos interessados 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: Rodrigo de Oliveira Fischdick
Ordenador de Despesas: Normando Corral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CUIABA /MT

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 
08/70, tendo em vista a ausência de notifi cação pessoal pelo ofi cial do cartório 
nos termos da certidão apresentada, fi ca(m) notifi cado(s) o(s) mutuario(s) 
abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 
21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das 
normas complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) 
HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientifi cados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados 
de  16/10/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o 
que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:18F56 -  CONTRATO: 8149608016473 - EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA - 1496 - 13 DE JUNHO
ENDERECO DO IMÓVEL:AVENIDA 8 DE ABRIL, BL A10,  AREA “D”, APTO Nº 401, 
RESIDENCIAL IPIRANGA - SECAO II, BAIRRO CIDADE ALTA -  CUIABA  - MT.
IRACILDA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES LAVOR,  BRASILEIRO(A), 
ENFERMEIRA, CPF: 32736487168, CI: 416175 SSP/MT CASADO(A) 
COM  LEVI TENORIO LAVOR, BRASILEIRO(A), AUTONOMO,  CPF: 
53658221100,CI: 328263 SSP/MT 

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS 
PRESTACOES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CUIABA /MT

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 
08/70, tendo em vista a ausência de notifi cação pessoal pelo ofi cial do cartório 
nos termos da certidão apresentada, fi ca(m) notifi cado(s) o(s) mutuario(s) 
abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 
21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das 
normas complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) 
HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientifi cados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados 
de  16/10/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o 
que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D5CC -  CONTRATO: 9149690000080 - EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA - 4969 - 13 DE JUNHO
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA A, QD 03, LT 16, CASA RESIDENCIAL TIPO 
C-3, CONJUNTO RESIDENCIAL ARACA, JARDIM ARACA -  CUIABA  - MT.
OSMAR MARCILIO DA SILVA,  BRASILEIRO(A), COMERCIANTE, CPF: 
21609454120, CI:296987 SSP/GO,  SOLTEIRO(A)   e cônjuge, se casado(a) 
estiver.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS 
PRESTACOES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CUIABA /MT

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 
08/70, tendo em vista a ausência de notifi cação pessoal pelo ofi cial do cartório 
nos termos da certidão apresentada, fi ca(m) notifi cado(s) o(s) mutuario(s) 
abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 
21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das 
normas complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) 
HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientifi cados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados 
de  16/10/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o 
que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1DAB2 -  CONTRATO: 1001600630777 - EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA - 0016 - PAIAGUAS
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA CELEBES Nº 84, LOTE Nº 16, QUADRA 26-A, 
SHANGRI-LA -  CUIABA  - MT.
ANTONIO LUIZ DE MORAES,  BRASILEIRO(A), DIRETOR DE EMPRESAS , 
CPF: 22887520849, CI: 5311296-SSP/SP CASADO(A).

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

Poder Judiciário de Mato Grosso  Importante para cidadania. Importante para você. 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 3 DIAS - Numeração Única: 339-92.2010.811.0044 Código: 
27349 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERMES GOMES BEZERRA, Cpf: 37799290153, 
Rg: 528364, Filiação: Josef Gomes Bezerra e Maria Eliene Bezerra, data de nascimento: 
21/11/1966, natural de Paranatinga-MT, casado(a), comerciante e agropecuarista, Telefone 
(66)-9994-5003. 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 resu-
mida, 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: O Exequente é 
credor dos Executados da importância de R$ 59.748,26, representado pelos seguintes títulos 
executivos extrajudiciais: a) R$ 24.450,12 representado pela Cédula de Crédito Bancário n° 
351/2192179 C/C n° 11.800-1 agência 0790. b) R$ 35.298,14 representado pela Cédula de 
Crédito Bancário n°351/2428416 C/C n° 11.800-1 agência 0790. - Custas Processuais: R$ 
0,00 - Valor Total: R$ 64.254,64 - Valor Atualizado: R$ 64.254,64 - Valor Honorários: R$ 0,00 
Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defi ro o pedido retro.Cite-se, por edital, a parte executada.De-
corrido o prazo do edital, certifi que-se e, desde já, nomeio o Defensor Público como curador 
especial a se manifestar no prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). Após, voltem os 
autos conclusos.Cumpra-se. 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, Daiani Dela Justina, digitei. Paranatinga, 20 de 
agosto de 2018 Jennyffer Fidelis Cardoso Escrevente Autorizado art. 1.205/CNG

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO Nº 049/2018/SENAI
ENTREGA DOS ENVELOPES/CREDENCIAMENTO: das 08h30min às 09h00min do 
dia 25 de Outubro de 2018 (horário desta Capital). ABERTURA DOS ENVELOPES: 
às 09h00min do dia 25 de Outubro de 2018 (horário desta Capital). OBJETO: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de kits de ferramentas 
automotivas para atender as demandas da unidade do SENAI-MT, conforme 
especificações e condições constantes neste edital e seus anexos. Aquisição do 
Edital: www.sfiemt.com.br/portaldofornecedorTelefone: (65) 3611-1612 ou (65) 
3611-1652. LOCAL DO CERTAME: Sala da Comissão Permanente de Licitação do 
Sistema FIEMT. Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça n° 4.193, bairro 
Centro Político Administrativo, Cuiabá–MT.

Cuiabá, 15 de Outubro de 2018.
Ana Virgínia De Carvalho

Coordenadora de Aquisições e Contratos – SFIEMT

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO Nº 048/2018/SENAI
ENTREGA DOS ENVELOPES/CREDENCIAMENTO: das 14h00min às 14h30min do 
dia 25 de Outubro de 2018 (horário desta Capital). ABERTURA DOS ENVELOPES: 
às 14h30min do dia 25 de Outubro de 2018 (horário desta Capital). OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS de divisória 
deslizante articulada para as unidades SENAI Barra do bugres e SENAI Cáceres, 
com instalação, conforme especificações e condições constantes neste edital e seus 
anexos. Aquisição do Edital: www.sfiemt.com.br/portaldofornecedorTelefone: (65) 
3611-1612 ou (65) 3611-1652. LOCAL DO CERTAME: Sala da Comissão Permanente 
de Licitação do Sistema FIEMT. Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça n° 
4.193, bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá–MT.

Cuiabá, 15 de Outubro de 2018.
Ana Virgínia De Carvalho

Coordenadora de Aquisições e Contratos – SFIEMT

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO Nº 016/2018/SESI
ENTREGA DOS ENVELOPES/CREDENCIAMENTO: das 08h30min às 09h00min do dia 
24 de Outubro de 2018 (horário desta Capital). ABERTURA DOS ENVELOPES: às 
09h00min do dia 24 de Outubro de 2018 (horário desta Capital). OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA OS ESTACIONAMENTOS 
DO SESI PARK, conforme especificações e condições constantes neste edital e 
seus anexos. Aquisição do Edital: www.sfiemt.com.br/portaldofornecedor Telefone: 
(65) 3611-1612 ou (65) 3611-1652. LOCAL DO CERTAME: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação do Sistema FIEMT. Endereço: Av. Historiador Rubens de 
Mendonça n° 4.193, bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá–MT.

Cuiabá, 15 de Outubro de 2018.
Ana Virgínia De Carvalho

Coordenadora de Aquisições e Contratos – SFIEMT

Poder Judiciário de Mato Grosso Importante para cidadania. Importante para você. 
EDITAL DE CITAÇÃO Edital de Citação - Execução Comum ME095 Prazo do Edital:30 
- 16954-64.2013.811.0041 Código: 810462 Nome do(a) Citando(a):Executados(as): 
Valdelirio Agostinetto, Cpf: 38403730187 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: 
Avenida da Feb N° 216-A, Bairro: Alameda, Cidade: Varzea Grande-MT Executados(as): 
Contefrio Comercio de Refrigeração Ltda- Epp, CNPJ: 73773293000113, brasileiro(a), 
Endereço: Avenida da Feb N° 216-A, Bairro: Alameda, Cidade: Varzea Grande-MT Resumo 
da Inicial:O Exequente é credor dos Executados da importância de R$ 62.679,16 (sessenta 
e dois mil e seiscentos e setenta e nove e dezesseis centavos), representada pela Cédula 
de Crédito Bancário - Empréstimo - Capita de Giro - n° 351/4245037 C/C n° 5.181 
agência 1.941 celebrado em data de 02/12/2010, onde o exequente emprestou a primeira 
executada, a importância de R$ 101.934,77 para ser restituído em 36 parcelas no valor de 
R$ 3.888,56 vencendo a primeira em data de 02.01.2011 e a ultima em data 02.12.2013, 
estando o crédito discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, em obediência ao artigo 
614, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 28 § 2° inciso II da lei n/ 10.931 de 
02.08.2004. Nome e Cargo do digitador: N° Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO 
Ofi ciala Registradora 

FAZ SABER aos que o presente edital virem e interessar possa que, em confor-
midade com o requerimento apresentado pelo credor, Bradesco Administrado-
ra de Consórcios LTDA, com fulcro no §4º do artigo 26 da Lei 9.514/1997, e com 
base no Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, com Pac-
to de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, registrado no R-08 
da matrícula nº 2.165, referente ao imóvel localizado no Lote 03, Quadra 09, 
Loteamento Vila Maria Lucia, na cidade de Barra do Garças-MT, INTIMA-SE o 
DEVEDOR FIDUCIANTE, LUIZ CARLOS FERNANDES, para quitar o saldo deve-
dor  relativo aos encargos vencidos e não pagos, posicionado em 10/02/2017 
à 12/03/2018,  em R$ 26.099,95 (vinte e sei mil, noventa e nove reais e noventa 
e cinco centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às 
despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se, também, 
os encargos que vencerem no prazo desta intimação,  no prazo improrrogável 
de 15 dias, contados a partir desta data, devendo para tal comparecerem ao 
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Ministro João Alberto, nº 
528, quadra 22, lote 15, centro, Barra do Garças-MT, que funciona de segunda 
a sexta-feira, das 09:00 horas às 17:00 horas (horário de Brasília-DF). Fica, 
ainda, cientifi cado de que, o não cumprimento da referida obrigação no prazo 
ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em 
favor do credor fi duciário – Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, 
nos termos do art. 26, §7°, da Lei 9.514/97. Barra do Garças-MT, 09 de outubro de 
2018.  Belª Maria Aparecida Bianchin Pacheco - Ofi ciala Registradora 

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 


