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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Sr. Cristóvão Pedriel da Paixão, Registrador do 1º Tabelionato e Registradoria Paixão 
- RGI + RTD da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, situado à Praça Dom Wuni-
baldo nº 05, Centro, Cx Postal nº 035, CEP: 78.195-000, FAZ SABER que RUTH SAN-
DRA DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF: 162.078.821-72 e seu esposo LUIZ PAULO 
PEREIRA RODRIGUES, portadora da Carteira de Habilitação nº 00115861245, brasilei-
ra, defensora pública devido à Falta de anuência expressa nas declarações, planta 
e memorial descritivo do titular do imóvel confrontante de 10.795, livro 02, fi ca o seu 
titular os Senhores RUTH SANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 162.078.821-72 
e se esposo LUIZ PAULO PEREIRA RODRIGUES portadora da Carteira de Habilitação 
nº 00115861245 e do CPF sob nº 162.078.821-72 NOTIFICADOS do inteiro teor dos 
trabalhos que se encontram arquivados neste RGI, podendo, nos termos do parágrafo 
2º do Artigo 213, impugnar fundamentalmente os presentes trabalhos, no prazo legal de 
15 dias. O pedido de retifi cação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 
213 da LRP, os quais se encontram disponíveis neste RGI para exames e conhecimen-
tos do interessado. Nos termos do parágrafo 4º do Art. 213 LRP, a falta de impugnação 
no prazo da notifi cação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao 
pedido de retifi cação de registro. Portanto as opções que a lei confere ao NOTIFICADO 
são: 1) - Impugnar fundamentalmente; 2) - Anuir expressamente e 3) - Deixar transcor-
rer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente, Esclarece-se, fi nalmente que eventuais 
falhas que venha a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retifi catório 
nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus 
direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião. Decorrido 
o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste Edital que será 
publicado três vezes, poderá ser deferida a retifi cação pretendida.

Chapada dos Guimarães-MT 07 de 
março de 2018 DIÁC CRISTÓVÃO 

PEDRIEL DA PAIXÃO
1º Tabelião e Ofi cial (RGI + RTD)

PODER JUDIIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
CUIABÁ – DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL PRIMEIRA VARA ESPE-
CIALIZADA DIREITO BANCARIO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS 
DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 4582.15.2015.811.0041 CÓDI-
GO: 959474 VLR CAUSA: 39.338,72 TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: Monitória-
->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos 
Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhe-
cimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO POLO ATIVO: HSBC 
BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO POLO PASSIVO: PAULO MARI-
NO ME, PAULO MARINO ME E OUTROS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 
PAULO MARINO ME (Requerido(a)), CNPJ: 03863898000110 e PAULO 
MARINO(Requerido(a)), Cpf: 96842130182, solteiro(a). FINALIDADE: CITA-
ÇÃO DO(A) REQUERIDO(a) acima qualifi cado(a), atualmente em lugar in-
certo e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta 
da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do 
término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 
de serem considerados como verdadeiros os fatos afi rmados na petição ini-
cial. Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 
ante o inadimplemento do contrato de abertura de Conta e Termo de Opção 
nº 2332056666, visando o recebimento do valor acima descrito. Despacho/
Decisão: Vistos etc...Defi ro o pleito de fl s. 84/85, no entanto, procedo a busca 
de endereços por meio do sistema Infoseg. Considerando o resultado obtido 
(endereços já diligenciados infrutiferamente às fl s. 64 e 78), expeça-se edital 
de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 
257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio 
do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 
deverá ser certifi cado pelo Sr. Gestor. Após, intime-se a parte autora para, 
em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de 
grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, 
sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do 
artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor 
Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 
devidos fi ns. Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 
intime-se a Instituição Financeira via correio com aviso de recebimento, para 
proceder em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ig-
norância, expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini Kozan, digitei. Cuia-
bá, 02 de maio de 2017 Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) 
Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018/

SENAR-AR/MT
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CENTRO DE TREI-
NAMENTO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE CAMPO NOVO DO 
PARECIS, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Admi-
nistração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme 
condições, quantidades e especifi cações constantes no Convite e seus anexos.
Data: 21/03/2018
Horário: 08h:00min (horário local). 
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão de Tecnolo-
gia de Campo Novo do Parecis, Rodovia BR 364, Km 887, margem direita, 
S/Nº, Zona Rural. CEP: 78360-000, Campo Novo do Parecis/MT. 
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
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
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 2018
SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS 
DE CUIABÀ E VÀRZEA GRANDE

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Cuiabá e Várzea 
Grande torna público que, conforme assembleia geral extraordinária 
realizada no dia 20/11/2017, foi aprovado e autorizado o desconto 
da CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL para o sindicato. As empresas 
deverão efetuar o desconto no valor equivalente 01(um) dia 
de trabalho a incidir sobre o salário do empregado do mês de 
março/2018 e repassar ao sindicato Laboral, até o dia 30/04/2018, 
mediante pagamento de boleto bancário gerado no ‘web site’ do 
Sindicato (www.secc.com.br), fi cando resguardado o direito de 
oposição do empregado, que deverá ser expresso e escrito.

Cuiabá, 05 de março de 2018.

Sindicato dos Empregados no Comércio 
de Cuiabá e Várzea Grande

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 016/2018 REGISTRO DE PREÇOS ‘’ COM ITENS 
DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME – EPP “ LEI 

FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - RESOLUÇÃO 
DE CONSULTA Nº 17/2015 – TCE/MT

O Município de Gaúcha do Norte-MT, através de sua Pregoeira 
Ofi cial, torna público o registro de preços para a eventual 
contratação de empresa para serviços de manutenção 
de poços artesianos e fornecimento de bombas elétricas 
para o DEMAE - Departamento Municipal de Água e 
Esgoto na sede do Município e Distrito de Nova Aliança, 
conforme especifi cações do edital, na modalidade Pregão 
Presencial - SRP no dia 22/03/2018 às 07h30min (Horário 
de Cuiabá) na sala de licitações. Este pregão será regido 
pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária 
da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições 
aplicáveis. Retirada do edital: www.gauchadonorte.mt.gov.
br. Gaúcha do Norte, 09 de março de 2018. Neilla F. de 
Souza - Pregoeira Ofi cial 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 017/2018 REGISTRO DE PREÇOS ‘’ COM ITENS 
DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME – EPP “ LEI 

FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - RESOLUÇÃO 
DE CONSULTA Nº 17/2015 – TCE/MT

O Município de Gaúcha do Norte-MT, através de sua Pregoeira 
Ofi cial, torna público o registro de preços para a eventual 
contratação de empresas especializadas em prestação de 
serviços de OUTORGA DE POÇOS ARTESIANOS para 
o DEMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto na 
sede do Município e Distrito de Nova Aliança, conforme 
especifi cações do edital, na modalidade Pregão Presencial - 
SRP no dia 22/03/2018 às 13h30min (Horário de Cuiabá) na 
sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 
10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, 
suas alterações e demais disposições aplicáveis. Retirada do 
edital: www.gauchadonorte.mt.gov.br. Gaúcha do Norte, 
09 de março de 2018. Neilla F. de Souza - Pregoeira Ofi cial 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 015/2018 REGISTRO DE PREÇOS
‘’ COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME 
– EPP “ LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - 

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 17/2015 – TCE/MT
A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através de seu 
Pregoeiro Ofi cial, torna público o Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para 
atender as necessidades das escolas da rede publica 
de ensino municipal de Canarna-MT e de acordo com as 
especifi cações do edital e anexos, na modalidade Pregão 
Presencial no dia 27/03/2018 às 13h00min (Horário Bra-
silia) na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei 
Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 
8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. 
Os interessados poderão solicitar e retirar o edital comple-
to na Prefeitura Municipal de Canarana/MT - podendo ser 
retirado pessoalmente, por telefone (66) – 3478.1200, no 
horário das 12h00min às 18h00min, através do e-mail lici-
tacoes.canarana@gmail.com ou no endereço eletrônico 
www.canarana.mt.gov.br. Canarana-MT., 12 de Março de 
2018. David Anderson Mariano da Silva - Pregoeiro Ofi cial 
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 EDITAL DE CITAÇÃO
Dados do Processo:
Processo 20945-43.2016.811.0041 Código 1125091 Vlr Causa: 10.000,00 Tipo Cível

Espécie: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Espe-
ciais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Polo Ativo: JOÃO BRAZ DE MOURA FONSECA
Polo Passivo: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES ANDORINHA DE NOVA XAVANTINA

Pessoa(s) a ser(em) citada(s):
RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 
DESCONHECIDOS. (Requerido(a)), brasileiro(a). Endereço: Lugar Incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualifi cado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 
ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do término do 
prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afi rmados na 
petição inicial. Resumo da Inicial: JOÃO BRAZ DE MOURA FONSECA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob 
n° 007.032.818-87, pcrcador do RG n° 985.746 SSP/SP, residente e domiciliado a Av. Piraporinha. n° 993, Bairro Vila Oriental, 
Diadema-SP, CEP: 09950-000, também podendo ser encontrado na Fazenda Maria Luiza, MT 448, KM 50, Zona Rurai, Novo São 
Joaquim-MT, por seu procurado -, nos termos do incluso instrumento de mandato, o qual recebe intimações em seu endereço 
profi ssio »ál, sito à Av. Oscar Zaiden de Menezes, n° 1112, Centro, CEP 78.625-000, Novo São Joaquim-MT, fone: (66)3479-1549, 
Email: drcarlos.royttri.en@gmaiI.com, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência propor AÇÃO DE REINTEGRA-
ÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR contra  ASSOCIAÇÃO DE ,RICULTORES FAMILiARES ANDORINHA DE NOVA 
XAVANTINA, associação privada, scrita CNPJ sob n° 15.290.528/0001-10, representada por sua Presidente Sra. ROSANA ROSA 
DOS SANTOS TORQUATO LOPES brasileira, casada, agricultora, inscrita nc. RG sob n° 525,8564-3 SSP/PR e CPF sob nc 
755.561,1 19-87, poderão ser encontrada na rodovr.i MT 448, KM 50, à direita, Fazenda Santa Maria (locai da invasãoY Novo São 
Joaquim -MT, CEP: 78.625-000, telefone (66)98113-3382 e (6^)98110-0684, Email: thaynaratorquatol9(« gmail.com, atualmente 
podendo ser encontrada na área objeto do presente pedido, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. - DA COMPETÊNCIA 
- 1. Trata o presente pedido de ação possessória em que se busca a reintegração do Requerente na área rural elencadas, a qual 
esta indevida e ilegalmente ocupadas por dezenas de pessoas ligadas ao movimento social ocupante do pólo passivo. 2. Tendo 
em vista versar a matéria objeto cio presente pedido de confl ito agrário coletivo em terras localizadas na are a rura 1 do Município 
de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, a competência para processar e julgar a presente demanda está afeta a esta Vara 
Especializada, na forma determinada no Provimento 4/2008, do Conselho da Magistratura, na Resolução 7/2008, do Órgão Espe-
cial, e na Resolução 6/2014 do Tribunal Pleno, todos do Conspícuo Tribunal de Justiça Mato-Grossense. 3. Nessa quadra, o Artigo 
Io da Resolução 6/2014 do Tribunal Pleno estabelece, após a decisão exarada, na Proposição n. 11/2014 (CIA 0039847-
41.2014.8.11.0000), elenca:  Art. Io - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: VARA I COMPE-
TÊNCIA VARA ESPECIALI- Processar e julgar ações que ESPECIALIZADA DE DIREITO envolvam confl itos AGRARÁRIO fundi-
ários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do iitígio, nos termos do art. 126 da 
Constituição Federal, e ações que lhe são conexas assim como os processos civ. envolvam confl itos possessórios individuais ur-
banos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência 
dos confl itos agrários ou com eles relacionados. 4. Assim, defi nida está a competência desta Vara Especializada para processar e 
julgar o presente pedido.- DOS FATOS - O Autor é legítimo possuidor e proprietário de um imóvel rural, com área total superfi cial 
de 4.496,5 hectares, inscrita na matrícula sob n° 3931, Ficha 3931 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, 
conforme documento em anexo, denominada Fazenda Santa Maria. 2. Conforme se verifi ca da certidão vintenária lavrada pelo Io 
Serviço Notarial e Registrai da comarca de Barra do Garças, o Requerente adquiriu, a na data de 7 de fevereiro de 1985, há mais 
de trinta anos, portanto, o imóvel acima descrito lo Requerente do Sr. Marco Antonio de Paula e sua mulher. 3. A aquisição se deu 
através da escritura pública de compra e venda, lavrada no Cartório do 2o Ofício da cidade de Rio Claro-SP, no Livro 686, fl s. 33, 
tudo consoante se denota da certidão vintenária acima mencionada e da averbação da matrícula do imóvel R2-3.931-Protocolo 
45.675 Fls. 66. 4. No dia 9 de junho de 2016, diversas fanvlias. representadas pela entidade Requerida, invadiram a propriedade 
rural descrita no item «1» acima, localizada na rodovia MT 448, KM 50, à direita, nesta cidade de Novo São Joaquim - MT. 5. A 
entrada da Requerida ocorreu de forma iolenta, com os seus representados quebrando os cadeados e arrombanc; as porteiras que 
dão acesso à Fazenda. 6. Prontamente, os funcionários do Requerente se deslocaram até o local e verifi caram se tiatar de cerca 
de vinte pessoas que invadiram a terra e, amistosamente, tentaram de diversas formas faze: com que os invasores deixassem o 
local, sem sucesso.7. Tendo em vista a ação criminosa perpetrada pela Requerida, por meio de seus representados, que vem 
efetuando aios criminosos na área como a derrubada arvores da reserva legal devidamente averbada na matricula, vem promo-
vendo de forma sistemática desde o dia da invasão a extração ilegal de madeiras e comercializando na Cidade de Nova Xavantina 
- MT, já foram furtados varias cabeças de bovinos pertencentes ao Requerente, veio a ser registrado o Boletim de Ocorrência. 
Novamente, porém, como os Servidores do Estado estão em greve, nada estão fazendo para proteger o patrimônio do requerente, 
8. A área de reserva legal encontra-se devidamente registrada na matrícula do imóvel consoante se observa da averbação AV3-
3.931, proveniente do termo de responsabilidade e preservação de fl oresta, fi rmado entre o Requerente e o Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal de Mato Grosso. 9. A superfície de reserva legal abarca cinquenta por cento da área do imóvel, totali-
zando 2.248,25 hectares e está sendo devastada pela entidade Requerida, por meio de seus representados, levando o Requeren-
te a lavrar, na data de 13 de junho p.p., o Boletim de Ocorrência n° 129/2016, que instrui a presente .10. Os invasores, simples-
mente, ocuparam parte da propriedade como se deles fossem, inclusive demarcando-a, com picadas, roçadas extração ilegal de 
madeiras. 11. Restou constatado, também, que os invasores passaram a ameaçar os funcionários que trabalham na manutenção 
da propriedade e estão ocupando até mesmo c curral da fazenda, onde e feito o manejo do gado da propriedade, impedindo o 
manuseio e tratamento do gado do Requerente.12. Cumpre esclarecer que o autor é proprietário da fazenda há mais de trinta 
anos, explorando-a com criação de bovinos, empregando em torno de doze funcionários diretos, havendo mais seis famílias que 
lá trabalham e ganham seus sustentos. Tanto e verdade, que o curral onde os mesmos estão acampados, tem um área de 1.500 
metros quadrados, 400 metros de área coberta, bem como as demais benfeitorias como, cercas, zelo dos pastos proteção da área 
de reserva legal, conservação das margens dos rios. 13. A Requerida nãc possui qualquer direito sobre o imóvel, inexistindo pro-
cedimento no Instituto de Colonização e Reforma Agrária para desapropriação da terra. Até porque, Excelência, a área não e 
propícia para assentamento de famílias da agricultura familiar por ter solo arenoso, terra fraca. - DO DIREITO- 1. O Artigo 561 do 
Novo Código de Processo Civil expõe que: «Ait. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho prati-
cado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 
perda da posse, na ação de reintegração.»2. A posse do Autor está comprovada através da matrícula do imóvel que instruem a 
inicial, não havendo nela qualquer anotação de uso da posse da propriedade por terceiros, seja por meio de aluguel, arrendamen-
to ou outra forma contratual.3. Os Certifi cados de Cadastro de Imóvel Rural • CCIR, as Declarações de Impostos Territoriais Rurais 
- ITR, o Cadastro Ambiental Rural - CAR, e o Saldo atual de exploração, emitido pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato 
Grosso - Indea MT (anexos) comprovam, igualmente, a posse atual exercida pelo Requerente.4. O Boletim de Ocorrência n° 
57/2016, lavrado pelo Io Pelotão de Polícia Militar de Novo São Joaquim, demonstra o esbulho que o Autor está sofrendo, carac-
terizando-se, assim, a impossibilidade do exercício dos direitos inerentes à pos^e e à propriedade, da área rural invadida.5. A data 
da ocorrência do esbulho, 4 de junho do corrente ano, também pode ser verifi cada po; meio dos relatos constantes da ocorrência 
policial registrada.6. Nesse passo, registre-se que o esbulho veio a ser praticado há poucos dias, o que acarreta o afastamento da 
audiência de mediação prevista no Artigo 565 do Código de Processo Civil.7. O esbulho da posse permanece até a presente data, 
tendo em vista que, mesmo com o registro da ocorrência, não houve meio para que o Requerente exercesse por força própria a 
reintegração, em razão dos ocupantes pertencerem a Requerida, entidade condenadora da invasão, e levando em consideração 
a forma nada amistosa com que os invasores vêm se apresentando.8.Tem o Autor, assim, o direito de ser restituído na posse da 
área, conforme preceituam os Artigos 1.210 do Código Civil e 562 a Lei Processual Civil vigente, liminarmente, valendo-se da tu-
tela do Poder Judiciário.- DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR -1. Como já verifi cado, a Ré não usufrui de qualquer direito 
inerente a posse violenta e clandestina que exercem sobre a fazenda do Autor.2. Não obstante a posse precária exercida pela 
Requerida, o que de ‹»per si» já seria o necessário para o deferimento do pedido liminar, cumpre registrar a atitude ameaçadora 
com que os ocup£.ntes estão se portando perante os funcionárioí. da fazenda, bem como o fato de estarem impedindo estes de 
manejarem o gado até o curral, dada a ocupação também desta área.3. Observe, Excelência, que estando preenchidos os requi-
sitos previstos no Artigo 561 do Código de Processo Civil, transcrição do Artigo 927 da Legislação Procedimen al Civil de 1973, o 
deferimen.o do pedido liminar é a regra. Senão vejamos o julgado a seguir, proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça Mato-Gros-
sen se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE TERRENO URBANO LIMINAR 
APÓS JUSTIFICAÇÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO 
CÓDiGO DE PROCESSO CIVIL - JUÍZO DE PROBABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - A CONCESSÃO DA POSSE LIMINAR-
MENTE NÃO SE TRATA DE ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ - LIMINAR REVOGADA EM SEGUNDO GRAU. 1. A posse a ser 
analisada pelo juiz na decisão liminar possessória é a do autor, não se levando em consideração nenhuma prova feita pelo réu. 2. 
O Art. 927 do CPC, que trata de ação possessória, dispõe expressamente que cabe ao autor provar: a sua posse; a turbação ou 
o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; 
a perda da posse, na ação de reintegração. Preenchendo estes requisitos, o autor terá uma liminar a seu favor. 2. Não é caso de 
concessão do provimento liminar com fundamento num eventual juízo de probabilidade, mas de conformação diante do atendi-
mento, pelo autor, dos requisitos elencados pelo CPC. Não se trata o caso de ato de arbítrio ou discricionário do juiz e nem de 
impressão íntima deste. Ou está provada a posse e concede-se a liminar, ou não está provada a posse e nega-se a liminar, dei-
xando a decisão defi nitiva para após regular instrução.(AI 38196/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMA-
RA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 03/12/2015) 4. Portanto, confi gurado o esbulho a concessão da reintegração 
de posse liminarmente é medida que se impõe. - DOS PEDIDOS - Diante do exposto, vem requerer de Vossa Excelência: 1. A 
concessão liminar da reintegração de posse, considerando que estão preenchidos os requisitos necessários, determinando-se a 
imediata expedição de carta precatória para o cumprimento de tal desiderato, emitindo o Sr. Ofi cial de Justiça responsável pelo 
cumprimento da ordem certidão circunstanciada; 2. Que seja defenda a requisição de força policial para acompanhar o Sr. Ofi cial 
de Justiça, quando do cumprimento do mandado liminar, devendo esta ser fornecida mediante a simples apresentação do manda-
do ao Io Pelotão de Polícia Militar de Novo São Joaquim, e. se necessário, tendo em vista o efetivo desta contar apenas com 
cerca de seis homens, com a coordenação do Comando Regional Leste da Polícia Militar, sediado na cidade de Barra do Garças; 
3. A citação da Requerida, na Fazenda Santa Maria, localizada na rodovia MT 448, KM 50, à direita, nesta cidade de Novo São 
Joaquim - MT, para, querendo, contestarem a presente demanda, no prazo de quinze dias, sob pena de revelia quanto a matéria 
de fato; 4. A intimação do órgão do Ministério Público para intervir na presente demanda, na forma dos Artigos 178, § 3o e 179, í, 
ambos do Código de Processo Civil. 5. Ao fi nal, o julgamento totalmente procedente do presente pedido determinando a reintegra-
ção defi nitiva do Requerente no imóvel rural com área total superfi cial de 4.496,5 hectares, inscrito na matrícula n° 3931, Ficha 
3931 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, denominada Fazenda Santa Maria. 6. A condenação da Ré aos 
ônus da sucumbência e ao pagamento e reembolso das despesas processuais e honorários advocatícios; 7. Pretende o Auto7: 
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, em especial, a juntada de documentos e a oitiva de testemu-
nhas a serem arroladas oportunamente, bem como com o depoimento pessoal da representante legal da Requerida. Dá à causa 
o valor de RS 10.000,00 (dez mil reais).Nestes termos, pede deferimento. Despacho/Decisão: Vistos.1.CUMPRA-SE integralmen-
te a decisão de fl s. 1440/1447, em especial os itens 3, 4 e 5.2.Após, remeta-se os autos ao Ministério Público para ofertar o seu 
parecer quanto ao pedido de fl s. 1448/1454, de realização de inspeção judicial, uma vez que o pedido foi formulado antes do 
cumprimento da liminar, que se deu conforme fl s. 1685/1687.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, Cristiane Dias Bonfi m, digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018
Alexandre Venceslau Pianta

Gestor(a) Judiciário(a)
Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSIAS DE TAL, brasileiro(a) e 
atualmente em local incerto e não sabido RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVEN-
TUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atu-
almente em local incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualifi cado(a), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 
petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, 
apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afi rmados na 
petição inicial. Resumo da Inicial: OSVALDO TETSUO TAMURA, brasileiro, casado, empresário, portador 
do RG nº 551.945 SSP/PR, inscrito no CPF sob 107.924.909-59, residente e domiciliado à Rua das Orquí-
deas, n. 53, Condomínio Florais Cuiabá, bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT, CEP 78.049-420, e sua esposa 
MEIRI NAKAZORA TAMURA, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 863.079-8 SSP/PR, ins-
crita no CPF sob o nº 240.292.709-72, residente e domiciliada à Rua das Orquídeas, n. 53, Condomínio 
Florais Cuiabá, bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT, CEP 78.049-420, por intermédio de seu advogado Hélio 
Nishiyama, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, sob o nº 12.919, com en-
dereço profi ssional no rodapé desta, vêm à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 554 
e seguintes do CPC AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR 
REINTEGRATÓRIA INAUDITA ALTERA PARS em face de OSIAS DE TAL, com endereço a Rua Paraná, 
sem número, bairro Dr. Fábio, referência Verdurão, que pode também ser encontrado no imóvel esbulhado 
dos autores, localizado na margem esquerda da rodovia Cuiabá/Manso, no KM 22, aproximadamente, pelos 
fatos a seguir narrados. DO PLENO EXERCÍCIO DA POSSE: Os Autores são senhores e únicos possuido-
res de 03 (três) áreas de terras situadas na região do Lago de Manso, que compõem a Fazenda denomina-
da Forte, com um total de 3.286,00ha, com as seguintes características descritivas: “Lote de terras com área 
de 2.216 há, situado no Município de Cuiabá, capital deste Estado, com a denominação de “FORTE”, tendo 
a confi guração de um polígono irregular e seguintes MARCOS: o 1º MP, acha-se fi cando nos limites das 
terras de Atílio Grisólia; o 2º MP, acha-se fi cando próximo da barra do Córrego Capão do Jacú, no Córrego 
Forte e a 5.111,00 metros do MP-1, com dois rumos 62°30’SW e 53°30’SW; o 3º MP acha-se fi cando junto 
a cabeceira do Córrego Capão Jacú e a 2.210,00 metros do MP-2º, ao rumo magnético de 42º30’SE, divi-
sando com a Sesmaria Machado; e o 4º MP acha-se fi cando 72,00 metros da margem direita do Ribeirão 
Machado e a 450,00 metros do MP 3º, ao rumo magnético de 14°24’SE limitando com a Sesmaria Machado 
e o Córrego Machado, margem direita; o MP 5º acha-se fi cando junto à margem esquerda do Ribeirão Ma-
chado e a 1.490,00 metros do MP 4º ao rumo de 46°46’SW; o MP 6º acha-se fi cando em cima do morro 
fundão e a 780,00 metros do MP 5º, ao rumo de 22º00’SW, o 7º MP acha-se a 2.620,00 metros do MP-6, ao 
rumo de 50°10’SE, divisando com terras de Manoel F. de Souza. Havido pela Outorgante em data de 
30/12/1981, no valor de Cr$ 21.000.000,00, conforme escritura pública de compra e venda, lavrada às fl s. 
83v° a 86v°, do livro nº247-A, do 2º Serviço Notarial da Cidade de Cuiabá, neste Estado, devidamente regis-
trada sob nº R-2 da matrícula nº 22.828”; “Lote de terras com área de 529,00ha, situado no Município de 
Cuiabá, Capital deste Estado, denominado “FORTE”, com confi guração de quadrilátero irregular e MAR-
COS: o 1º ao lado de um caminho comum com as terras requeridas pelos demarcantes, em cerrado; o 2º 
em Campo Limpo e a 1.200,00 metros do 1º, ao rumo de 64°00’NO; o 3º em cima de um morrote e ao 
3.500,00 metros do 2º, ao rumo 30°00’SO; o 4º em cerrado comum ao lote Cabeceira da Estiva dos demar-
cantes e a 2.440,00 metros do 3º, ao rumo 88°00SE do 1º, do 2°, 3º e 4° marcos e confrontações dar-se com 
terras devolutas a 2.613,00 metros do 1º, ao rumo 8°59’NE, confrontando com o lote Cabeceira da Estiva, 
do demarcante. Havido pela Outorgante em data de 30/12/1981, no valor de Cr$ 21.000.000,00, conforme 
escritura pública de compra e venda lavrada às fl s. 83vº a 86v°, do livro nº 247-A, do 2º Serviço Notarial da 
Cidade de Cuiabá, neste Estado devidamente registrada sob nº R-2 da matrícula nº 22.829, do Segundo 
Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (...)”; “Lote de terras com 
área de 541,00ha, situado no Município de Cuiabá, Capital deste Estado, denominado “Cabeceira da Esti-
va”, tendo a confi guração de um quadrilátero irregular e seguintes MARCOS: o 1º em cerrado e ao lado de 
um caminho; o 2º em frente a ponta da Serra da Chapada, próximo ao morro da Estiva, ao lado da estrada 
Cuiabá – Água Fria e a 2.240,00 metros do 1º rumo de 64°00’SE, limitando com terras devolutas; o 3º ao 
lado da referida Estrada, próximo ao Morro do Macaco e frente à Cabeceira do Córrego Forte ou Estiva a 
1.806,00 metros do 2º, ao rumo 19°17’SE servindo de limite entre esses dois marcos e a estrada Cuiabá – 
Água Fria; o 4º comum ao lote Forte dos mesmos demarcantes, a 3.020,00 metros do 3º ao rumo 88°00’NO, 
dividindo com terras devolutas e a 2.613,00 metros do 1º ao rumo de 8°59’NE, confrontando com o Lote 
Forte dos mesmos demarcantes. Havido pela Outorgante em data de 30/12/1981, no valor de Cr$ 
21.000.000,00, conforme escritura pública de compra e venda, lavrada às fl s. 83vº a 86vº, do livro nº 247-A, 
do Serviço Notarial da Cidade de Cuiabá, neste Estado, devidamente registrada sob o nº R-1 da matrícula 
23.803, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (...)”.
Conforme se extrai das escrituras em anexo, no ano de 2010 os Autores adquiriram para si as três áreas de 
terras situadas na região do Lago de Manso, registradas sob as matrículas de números 22.828, 22.829 e 
23.803 e, desde então, vêm desenvolvendo atos de posse nos imóveis, cuidando e zelando de sua legítima 
e regular posse, sempre havendo no imóvel um funcionário dos autores responsável por cuidar e vigiar a 
área, mantendo os possuidores informados de todas as ocorrências no local. (...) Como a propriedade é 
cortada pela Rodovia Cuiabá/Manso, em aproximados 10km (dez quilômetros), é muito visada por invasores 
que objetivam obter vantagem ilícita sem qualquer esforço, apossando-se de bens alheios em plena luz do 
dia.  (...) Contudo, em que pese a regular manutenção de funcionário na área, desde sua aquisição pelos 
Autores, o imóvel foi, novamente, invadido no dia 09/09/2016. (...) DO ESBULHO A POSSE DOS AUTO-
RES: No dia 09/09/2016, no começo da tarde, os possuidores Autores foram informados da movimentação 
dos invasores e imediatamente se deslocaram para o imóvel, tanto que foram feitos registros fotográfi cos 
dos invasores chegando ao local com bens que, normalmente, são usados para guarnecer residências.
Ao terem notícias da invasão perpetrada e orquestrada por OSIAS DE TAL, os Autores já noticiaram os fatos 
às autoridades policiais e, muito embora ao chegarem ao local já tenham identifi cado a presença de 10 (dez) 
invasores, os outros 104 (cento e quatro) invasores que já estão organizados pelo Réu para adentrarem na 
área em questão. (...) DO DIREITO QUE ASSISTE AOS AUTORES: O Código Civil de 2002, em seu art. 
1.196, afi rma que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 
dos poderes inerentes à propriedade”. (...) De toda sorte, o ordenamento jurídico resguarda, ao legítimo 
possuidor, o exercício dos atos de defesa da posse, permitindo, inclusive, o uso de própria força, fator que 
não fora utilizado pelos Autores, mas que tentou, com a de empresa de segurança, impedir que as famílias 
invasoras realizassem os atos inerentes ao esbulho possessório. Infrutífera, infelizmente, a tentativa.
(...) A posse direta, mansa e pacífi ca, como demonstrado, vem sendo exercida desde o ano de 2010, época 
em que se adquiriu o bem e seu exercício pode ser comprovado pelo desempenho de atos inerentes ao de 
possuidor, ou, como diz a doutrina, agem os Autores como se donos fossem (apesar de não ser necessário, 
nos termos do art. 1.196, CC), a medida em que edifi caram moradia para o caseiro, reestruturada neste ano 
de 2016, pagamentos dos impostos incidentes sobre o imóvel, manutenção de cerca delimitando a proprie-
dade, preservação dos córregos e nascentes existentes no interior do bem, preservação para evitar incên-
dios e adequada trafegabilidade pela Rodovia Cuiabá-Manso nos 10KM (dez quilômetros) que cortam a 
propriedade. (...) A posse desenvolvida sobre o imóvel situado na Rodovia Cuiabá-Manso, nas proximidades 
do quilômetro 22, era mansa e pacífi ca até a data de 09/09/2016, oportunidade em que lhe foi sorrateiramen-
te tomada por OSIAS DE TAL e seus comparsas. DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE  
POSSE: (...) Sendo certo que o Esbulho teve início no dia 09/09/2016, sexta-feira da semana que passou, 
resta caracterizada a “posse nova” para fi ns de concessão da medida liminar de reintegração de posse.
Como é dever da parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos da posse exercida de maneira 
direta, mansa e pacífi ca, esta ação está instruída com cópia da escritura pública de compra do imóvel, de-
monstrando a licitude e o justo título com o qual exercia sua posse até o dia 09/09/16. (...) Por essa razão, 
nos termos do artigo 562, primeira parte, CPC/15, requer a Vossa Excelência a concessão de medida liminar 
de reintegração de posse em favor dos Autores, determinando a imediata remoção das famílias que ali se 
encontram, de modo a evitar que o número de invasores aumente, bem como, ainda evitar que os invasores, 
cientes de que os Autores têm conhecimento do ato ilegal por eles perpetrado e já adotou medidas tenden-
tes a evitar a invasão (ida ao local no momento da invasão com empresa de segurança), realizem edifi ca-
ções em alvenaria no imóvel de que os Autores são os legítimos e únicos possuidores. DOS PEDIDOS: Por 
todo o exposto, requer: Seja concedida medida liminar inaudita altera pars determinando a imediata reinte-
gração da posse em favor dos Autores OSVALDO TETSUO TAMURA e MEIRI NAKAZORA TAMURA, ex-
pedindo-se o competente mandado de reintegração, autorizando o uso de força policial para efetivá-lo, bem 
como a fi xação de multa diária para caso de recusa em desocupar o imóvel situado na Rodovia Cuiabá-
-Manso, denominado Fazenda Forte, registrados nas matrículas nº 22.828, 22.829 e 23.803, a fi m de evitar 
que haja aumento no número de família invasoras da área, bem como que essas famílias realizem edifi ca-
ção em alvenaria no imóvel cuja posse há 06 (seis) anos é exercida de forma mansa, pacífi ca e notória pelos 
Autores; Após a concessão da medida liminar de Reintegração de Posse sejam os invasores, na forma do 
artigo 554, §1º, primeira parte e §2º, CPC/15 citados para, querendo, contestarem os termos desta deman-
da, sob pena de revelia e confi ssão; Ainda de acordo com o art. 554, §1º, segunda parte, CPC/15, por se 
tratar de polo passivo com grande número de pessoas, seja procedida à intimação do Ministério Público 
como fi scal da Ordem Jurídica; Seja determinada por Vossa Excelência a ampla publicidade da existência 
desta ação, de acordo com o que determina o art. 554, §3º, CPC/15; Ao fi nal, seja a presente resolvida em 
seu mérito, confi rmando a reintegração de posse e julgando procedente a confi guração do esbulho posses-
sório praticado pelas famílias que se encontram no interior do imóvel situado na Rodovia Cuiabá-Manso, 
denominado Fazenda Forte, registrados nas matrículas nº 22.828, 22.829 e 23.803, bem como, nos termos 
do parágrafo único, inciso I, do art. 555, CPC/15, seja fi xada multa diária, a ser executada em desfavor de 
cada um dos invasores, que serão identifi cados ao tempo da contestação, para caso de realização de novo 
esbulho ou mesmo turbação. Ainda no mérito, requer sejam os réus condenados ao pagamento de perdas 
e danos, a serem apurados. Pretende-se provar os fatos alegados através de todos os meios admitidos no 
Direito; Por fi m, requer sejam as intimações publicadas em nome do advogado Hélio Nishiyama, OAB/MT 
12.919, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º, do CPC. Dá-se à causa do valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). Nestes termos, pede deferimento. Despacho/Decisão: Vistos  .Considerando que a 
parte autora informou que os réus sairam voluntáriamente do imóvel às fl s. .212//213, revogo a decisão de 
fl . 210.Cumpra-se as demais determinações de citação. Observações: Em caso de revelia será nomeado 
curador especial (art.  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, Cristiane Dias Bonfi m, digitei. Cuiabá, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a)  
Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CISCN
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Cen-

tro Norte de Mato Grosso - CISCN, Prefeito de Diamantino - MT, Sr. 

Eduardo Capistrano de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista a necessidade de dar continuidade aos serviços de 

utilidade pública prestados por este Consórcio, em especial pela 

Lei 8.666/93, torna público o presente Pregão Presencial para 

Contratação de Prestação de Serviços de Locação mensal dos 

softwares que abranjam também, o suporte técnico permanente 

aos sistemas contratados, através de telefone, ou de internet, ou de 

acesso remoto, bem como, as atualizações das versões que ocor-

rerem em função de alterações na legislação ou para as melhorias 

internas dos sistemas, para o período de janeiro a dezembro de 

2018. Cópia do edital está disponível no site www.ciscn.com.br e 

também pode ser adquirido em sua sede situada na Avenida Mu-

nicipal, nº 1501, Centro, Diamantino – MT, em horário comercial. 

Diamantino – MT, 13 de março de 2018.

Eduardo Capistrano de Oliveira

Presidente do CISCN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

1º OFÍCIO - REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
Heraldo Kiefer - Ofi cial Registrador. E-mail:cartoriosjrc@gmail.com

EDITAL NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Protocolo: RTD nº 4.216 - LiVro A-18 - 01/03/2018 Requerente: CONSTÂNCIO NETO 
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CNPJ 08.067.380/0001-93, despachante de 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF Intimado(a): UELTON SANTOS PEREIRA, CPF 
039.971.821-40, não encontrado no endereço constante neste Registro de Imóveis, es-
tando, pois, em local incerto e não conhecido. Assunto: INTIMAÇÃO DE ALIENAÇÃO FI-
DUCIÁRIA EM MORA - CONTRATO HABITACIONAL Nº 844440818579, de 14/06/2015, 
Matrícula 8.140 do Registro de Imóveis de São José do Rio Claro. Documentos dis-
poníveis em cartório: Ofício nº 6018/2018 - SIAF-GIGAD/CT, de 20/02/2018 e Planilha 
de Débito Projetado para fi ns de purga no Registro de Imóveis. Fica V.Sª notifi cado(a) do 
apontamento de débito em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, referente ao Contrato Habitacional 
em epígrafe no valor de R$ 1.968,44 (atualizado até 12/03/2018, relativo a prestações em 
aberto), devendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publi-
cação deste Edital, providenciar o pagamento do débito, junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis (endereço acima), sob pena de, certifi cado o não atendimento, ter a propriedade 
consolidada em favor da Caixa Econômica Federal-CEF que providenciará o seu leilão. 
Rogo, portanto, a sua atenção e imediata purgação da mora, para que não sofra a perda 
de seu imóvel, nos termos da Lei nº 9.514/97, que rege o contrato.

6º TABELIONATO ASSIS COMARCA DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS 3ª CIRCUNSCRIÇÃO

(Cuiabá) - Setor 03 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis Joani Maria de Assis 
Asckar Tabeliã e Ofi cial do Registro de Imóveis José Pires Miranda de Assis 
Substituto Maria Auxiliadora Assis Asckar Rabaneda 1ª Substituta Joaquim 

Carlos de Abreu Assis Escrevente Juramentado
JoANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, TABELIÃ e OFICIAL do 6º Serviço Notarial e Registro de 
Imóveis da 3ª Circunscrição, desta Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de 15 dias. O Ofi cial de 
Registro Imobiliário do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de 
Cuiabá-MT, nos termos do parágrafo 4º do artigo 26, da Lei 9.514, de 20.11.1997, a requerimento 
do credor fi duciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, com relação ao Lote nº 18, da Quadra nº 
14, com Área de 323,54 Mts2, situado no Loteamento Barro Duro, em Cuiabá-MT, objeto do Con-
trato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial, Mútuo com Obrigações, 
Cancelamento do registro de Ônus e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia - Carta de 
Crédito, com Recursos do SBPE - Sistema Financeiro da Habitação - SFH, com caráter de escri-
tura pública, nº 1.4444.0037732-5, datado de 12/06/2012, registrado sob nº 09 e 10 da matrícula 
28.125, livro nº 2 - CP, neste Registro de Imóveis, tendo em vista que os devedores fi duciantes o 
Sr. RUBENS MARCELINO DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 21/09/1968, servidor público es-
tadual, portador da carteira de identidade RG nº 42575674, expedida por SSP/PR em 10/01/1985 
e do CPF 735.078.659-04, casado no regime de comunhão parcial de bens, e a Sra. VERA LÚCIA 
CARBO VIZIOLI SANTOS, brasileira, nascida em 04/10/1962, servidora pública estadual, porta-
dora da carteira de identidade RG nº 35912789, expedida por SSP/PR em 12/02/1982 e do CPF 
611.047.959-49, por encontrarem-se em lugar ignorado e incerto, vem INTIMAR os referidos de-
vedores fi duciantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareçam ao Cartório do 6º Serviço 
Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, situado na Av. Tan-
credo Neves, nº 250, Bairro Jardim Kennedy, nesta Capital-MT, para satisfazerem as obrigações 
contraídas no aludido contrato, efetuando o pagamento das prestações vencidas, e as demais que 
vencerem após as citadas datas, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos 
contratuais e despesas de cobrança. Ficando desde já CIENTES de que o não cumprimento da 
obrigação no prazo ora estipulado garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em 
favor do citado credor fi duciário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, nos termos estabelecidos 
no artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Cuiabá-MT, 02 de Março de 2018 

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR OFICIAL E TABELIÃ 
DO 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS 

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 010/2018  TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Câmara Municipal de Rondonópolis por determinação do 
Sr. Presidente, através da Pregoeira Ofi cial, torna público que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma PRE-
SENCIAL,  do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO,  para: CON-
TRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEI-
RIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA 
DESARMADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, COMPRE-
ENDENDO TODAS AS DEPENDÊNCIAS (INTERNAS E 
EXTERNAS), COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO DESEMPENHO DAS 
ATIVIDADES ORA CONTRATADAS, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Refe-
rência e no Edital e seus Anexos. Esta Licitação será regida 
pela Lei nº 10.520, de 2002, Decreto Legislativo nº 1.448, de 
2015, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumi-
dor, Instrução Normativa SCL n° 001, de 2017 – versão 02, 
Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Comple-
mentar nº 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 
1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências 
previstas neste Edital e seus Anexos. Data de abertura da 
sessão pública: 26/03/2018.  Horário: 08h30min. Creden-
ciamento: 26/03/2018.  Horário: 08h00min às 08h30min. 
Os interessados poderão retirar o Edital completo no ende-
reço eletrônico (www.rondonopolis.mt.leg.br – TRANSPA-
RÊNCIA/LICITAÇÕES), ou ainda na sede da Câmara, sito 
a Rua Cafelândia, nº 434, Bairro La Salle, no horário das 
12h00min às 18h00min. Rondonópolis, 12 de março de 2018. 
ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO 

LEILÃO 001/2018
O presidente da Comissão de Licitação do município de 
Canarana-MT, torna público que por ausência de interes-
sados a sessão pública que realizou-se em 12/03/2018 
às 13:30 (Brasília), foi declarado DESERTO o Leilão nº 
001/2018, que tem por objeto o alienação de materiais 
permanentes inservíveis para o serviço público, con-
forme anexos do Edital. O presidente comunica aos inte-
ressados que o certame será REPETIDO, em sessão pú-
blica a ser realizada às 13:30 hrs do dia 28/03/2018 (Ho-
rário de Brasília) na sala de licitações. Esta licitação será 
regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 e demais disposições 
aplicáveis. O Edital completo contendo as instruções es-
tará a disposição dos interessados na sede da Prefeitura 
Municipal de Canarana-MT, de segunda a sexta feira no 
horário das 12:00 as 18:00 horas, podendo ser retirado 
por e-mail: licitacoes.canarana@gmail.com ou ainda no 
site www.canarana.mt.gov.br. Canarana-MT, 12 de Março 
de 2018. Ezequias Magalhães de Lima - Presidente 

A empresa Caraffi ni Cardioclinica Eirelli CNPJ: 
15.032.787/0001-40 situada na Rua das Américas, 50, 
Bairro Centro, Sorriso/MT, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – 
SAMA, a LP (Licença Prévia) e LI (Licença de Instalação) 
e a LO (Licença de Operação), para a atividade principal 
médica ambulatorial com recursos para a realização de 
procedimentos cirúrgicos. Sendo dispensado EIA-RIMA.

JORNAL A GAZETA A NOTÍCIA DE FRENTE


