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LEILÃO RAVENALA S.A.  -  IMÓVEL RURAL COM 4.797,7497 Hectares
FAZENDA PLANALTO - CHAPADA DOS  GUIMARÃES/MT

Edital de Leilão Público - Lei nº. 9.514 de 20/11/1997 - Leiloeira Pública Ofi cial Luzinete Mussa de Moraes Pereira. Leilão 
presencial e on-line, simultaneamente. 
1º Leilão – Dia: 27/07/2020 - às 15:00 horas - 2º Leilão – Dia: 11//08/2020 - às 15:00 horas. Local do Leilão: Pousada Villa 
Guimarães, Rua Neco Siqueira nº 41, centro, Chapada dos Guimarães/MT. Credor Fiduciário: RAVENALA S.A., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.160.233/0001-38, com sede no Estado da Bahia, na Cidade de Salvador, na Rua 
Miguel Calmon nº 398, 7º and. (parte), representada por Rocha & Baptista Sociedade de Advogados, com endereço à Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 1478 – 01472-900, São Paulo – SP. Devedora: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda. Garantidores Fiduciantes: 
Moacyr Battaglini, Vilma Piva Battaglini e Paulo Humberto Alves de Freitas. RAVENALA S.A. – pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.160.233/0001-38, com sede no Estado da Bahia, na Cidade de Salvador, na Rua Miguel Calmon 
nº 398, 7º and. (parte), representada por Rocha & Baptista Sociedade de Advogados, com endereço na Avenida Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 1478 – 01472-900, São Paulo - SP – tel. (11) 3057-1007, cumpridas as formalidades legais, venderá através de leilão público 
na data, horário e local acima estabelecidos, pela melhor oferta e através do Leiloeiro autorizado, o imóvel rural abaixo discriminado 
recebido em garantia da Escritura Pública de Alienação Fiduciária celebrada na forma da Lei nº. 9.514 de 20/11/1997, cuja 
propriedade fora consolidada em nome do credor fi duciário conforme anotação R-17.16.194, prenotada em 05/02/2020 da matrícula 
nº 16.194, Livro 2-EN, fl s 99v do 1º TRP da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. Aplica-se ainda ao presente leilão as 
disposições do Decreto nº 21.981/32, demais legislação vigente, bem como as condições estabelecidas neste Edital. O presente 
Edital está à disposição dos interessados no escritório Rocha & Baptista Sociedade de Advogados e com a Leiloeira Pública Ofi cial 
Luzinete Mussa de Moraes Pereira, portadora da Matrícula nº 014/2009/Jucemat, em seu escritório sito a Avenida São Sebastião 
nº 1.447, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, tel (65) 98112.9770. Veja também no site: www.kleiberleiloes.com.br. 1 – Poderão participar 
do leilão pessoas físicas capazes, munidas dos documentos pessoais (RG e CPF), ou jurídicas, mediante apresentação de cópia 
do contrato social, CNPJ e procuração específi ca do representante legal. 2 – O imóvel rural discriminado abaixo será vendido em 
leilão presencial e on-line simultaneamente, por valor igual ou superior à avaliação constante para o 1º ou 2º leilão, sendo declarado 
lance vencedor pelo Leiloeiro a melhor oferta, igual ou superior ao valor arbitrado. 2.1. Os interessados em participar do leilão de 
forma on-line deverão se habilitar no site indicado em até 48 (quarenta e oito) horas antes do leilão para aprovação do cadastro e 
liberação de senha. Lote Único – CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT – “UMA ÁREA DE TERRAS COM 4.797,7497 hectares, no 
lugar denominado FAZENDA PLANALTO, situada no município de CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, com os seguintes limites e 
confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice: M.01, cravado à margem esquerda do Ribeirão das Piabas, de 
coordenadas N 8.403.988,842m e E 706.104.042m, deste, segue confrontando com Francisco Carlos Faria Martins, com os 
seguintes azimute e distância: 44º19’46’’ e 7.911,40 metros até o vértice M.02, de coordenadas N 8.409.648,177m e E 711.632,402m; 
deste, segue confrontando com a Fazenda Planalto II, com os seguintes azimute e distância: 135º16’19’’ e 9.709,53m até o vértice 
M.03, de coordenadas N 8.402.749,985m e E 718.465,403m, à margem esquerda do Ribeirão das Piabas, deste, segue 
confrontando com a margem esquerda do Ribeirão das Piabas, em vários azimutes e uma distância de 15.929,20m até o vértice 
M.01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Conforme Memorial Descritivo, assinado pelo Técnico em Agrimensura Ronaldo 
de Santana Ferreira Gomes – CREA/MT – registro nacional nº 120399411-7, credenciado AJF – ART nº 1187846, cadastro no 
INCRA sob código do imóvel 950.041.473.332-3, área total: 4797,7000 ha, conforme CCIR 2006/2007/2008/2009 quitado, certidão 
negativa de débitos relativos ao Imposto Sobre a Propriedade Rural nº 7921.CC34 024F.718A, expedida pela SRF em 11/07/2011. 
Imóvel registrado sob o nº de Matrícula 16.194, no livro nº 2-DK do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Chapada dos 
Guimarães, Estado do Mato Grosso e georreferenciado conforme Certifi cação nº 130504000004-04, registrada no R-02.15.695 da 
matrícula n. 15.695, livro 2-DG, em 31/08/2010 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Chapada dos Guimarães, Estado 
do Mato Grosso Número do Registro anterior: matrícula 15.695, livro 2-DG, em 31/08/2010, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado do Mato Grosso (denominado “Imóvel”)”.  Valor para pagamento no 1º leilão: R$ 
45.900.000,00  -  Valor para pagamento no 2º leilão: R$ 41.045.988,75. 3 - Pagamento mediante transferência eletrônica ancária 
(“TED”) para a conta corrente nº. 06007-7, agência nº. 0911, mantida no Banco Itaú (nº 341), de titularidade de RAVENALA S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.160.233/0001-38, em moeda corrente nacional, sendo: 3.1. O não pagamento na forma aqui 
estipulada implica na perda do sinal e da comissão do leiloeiro, a título de multa pelo não cumprimento da obrigação, aos quais não 
cabem recursos de nenhuma forma.  3.2. Até a data do segundo leilão, é assegurado ao devedor fi duciante o direito de preferência 
para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor atualizado da dívida, acrescida de encargos e despesas realizadas, na 
forma do artigo 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97 (incluido pela Lei nº 13.465/2017). 3.3. Comissão do Leiloeiro 5% (cinco por cento) 
pago pelo arrematante, à vista, e calculada sobre o valor da arrematação no 1º ou 2º leilão, mediante transferência eletrônica 
bancária (“TED”) para a conta corrente nº 2084-2, agência nº 3331-6, mantida pelo Banco nº 236, BRADESCO, de titularidade da 
leiloeira Luzinete Mussa de Moraes Pereira. 3.4. Toda e qualquer comissão e/ou remuneração somente será devida ao Leiloeiro se, 
e somente se, ocorrer a efetiva arrematação do imóvel. Desse modo, desde já fi ca estabelecido que (I) a ausência de arrematação 
nos leilões, com a consequente transferência da propriedade para o próprio CREDOR FIDUCIÁRIO; (II) qualquer negociação feita 
pelo CREDOR FIDUCIÁRIO diretamente com terceiros para a venda da propriedade fora dos leilões, seja via cessão de crédito ou 
dação em pagamento, ou qualquer outra forma em direito admitida; e (III) o mero exercício do direito de preferência pelos 
DEVEDORES FIDUCIANTES não ensejará o pagamento de qualquer comissão e/ou remuneração ao Leiloeiro. 3.5. Nos casos 
descritos no item 3.4 supra, será devido ao Leiloeiro pelo credor fi duciário tão somente o valor relativo ao reembolso das despesas 
de publicação em jornais de grande circulação para dar publicidade ao leilão. 4. Tão logo venha a ser declarado vencedor, o 
arrematante deverá apresentar ao Leiloeiro, por meio eletrônico ou pessoalmente, seus documentos para completa e perfeita 
identifi cação. 4.1 Em sendo o arrematante pessoa natural, deverá apresentar cópia dos seguintes documentos: (a) RG/RNE e CPF, 
inclusive de seu cônjuge, quando for o caso; (b) comprovante de residência; (c) certidão de nascimento atualizada e pacto pré-
nupcial, se houver. Os menores de 18 (dezoito) anos e incapazes só poderão adquirir os contratos se emancipados ou assistidos/
representados por seu representante legal. 4.2. Em caso de pessoa jurídica, além dos documentos pessoais de seu(s) 
representante(s), deverá apresentar cópia: (a) cartão CNPJ; (b) do ato constitutivo da sociedade; (c) da última alteração do contrato/
estatuto social; e (d) prova de representação. 4.3. Em caso de representação por terceiros, o arrematante deverá apresentar 
original ou cópia autenticada da procuração por instrumento público com poderes específi cos, em caráter irrevogável e irretratável, 
para aquisição do imóvel, bem como preencher fi cha cadastral. 4.4. Outros documentos poderão ser solicitados para fi ns de 
concretização da operação. 5 – O imóvel rural encontra-se atualmente ocupado. As providências extrajudiciais e/ou judiciais para 
desocupação e imissão na posse do arrematante pressupõem o pagamento integral do preço ao credor fi duciário, bem como 
correrão por conta e risco exclusivo do arrematante, que, desde já, exonera o credor fi duciário de qualquer responsabilidade neste 
sentido. 6 - O imóvel rural será vendido no estado físico e geral em que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo as respectivas 
áreas mencionadas na divulgação geral meramente enunciativas. Eventuais diferenças verifi cadas posteriormente na dimensão do 
imóvel não poderão ser invocadas como motivo para compensação ou modifi cação no preço, fi cando sob responsabilidade 
exclusiva do arrematante sua regularização. A regularização de reserva legal, demolição, construção, reformas, estruturas 
abandonadas, concluídas ou em andamento, não apuradas ou registradas perante os órgãos públicos competentes, serão de 
responsabilidade exclusiva e correrão por conta do arrematante, que, desde já, exonera o credor fi duciário de qualquer 
responsabilidade neste sentido. 7 – Caberão aos interessados na arrematação do Imóvel, por conta e risco, fazer suas visitas e 
vistorias, levantar eventuais  pendências ou restrições de qualquer natureza e aqui não mencionadas, não podendo alegar 
desconhecimento das condições do Edital e do estado físico do imóvel, exigências e formalidades ambientais de ocupação e 
exploração, metragem, características, localização, averbações, registros e outras circunstâncias e hipóteses decorrentes, sendo 
que após o leilão não cabe desistência, exigir complementos, fazer reclamações, pedir descontos, redução de preços ou 
indenizações, renunciando, desde logo, ao direito de propor qualquer demanda administrativa e/ou judicial, inclusive de natureza 
redibitória, evicção de direitos ou equivalentes, em face do credor fi duciário, isentando-o e o Leiloeiro de qualquer responsabilidade 
neste sentido. O imóvel encontra-se georreferenciado conforme descrito na AV-07-16.194 da matrícula nº. 16.194, aberta perante 
o RGI de Chapada dos Guimarães-MT. 8 – Caso positivo um dos leilões, os autos de arrematação serão outorgados, pelo Leiloeiro, 
em até 30 (trinta) dias após o pagamento integral dos valores estipulados para o 1º leilão ou 2º leilão. 8.1. Caso negativo ambos os 
leilões, a respectiva certidão será entregue, pelo Leiloeiro, em até 5 (cinco) dias após a realização do 2º Leilão. 9 - Se por culpa do 
arrematante o prazo máximo de 30 (trinta) dias para transferência imobiliária for ultrapassado, será ele responsável pela obtenção 
ou renovação dos documentos vencidos apresentados pelo credor fi duciário. 10 - São de responsabilidade exclusiva do arrematante 
as providências e pagamentos de custas e despesas necessárias à transferência do imóvel, compreendendo, mas não se limitando, 
a ITBI, laudêmio, taxas, alvarás, averbações, regularização de qualquer espécie, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, 
registros e outros ônus decorrentes. 11 - O leilão é uma operação líquida e certa, com qualifi cação de irretratabilidade para os 
lances ofertados, no qual o interessado participa de livre e espontânea vontade, e, sendo assim, o não pagamento da arrematação 
nos termos decritos na Cláusula 3 supra confi gura dolo e prejuízo ao credor fi duciário e ao Leiloeiro, fi cando o arrematante sujeito 
às medidas legais cabíveis, especialmente registro de BO e ação executiva de cobrança instruída com certidão do Leiloeiro. 12 – O 
Leiloeiro atua na forma da legislação profi ssional vigente, está apto para esclarecer dúvidas, fornecer informações, bem como 
introduzir modifi cações ou proceder alterações no presente Edital, fazer correções de eventuais erros ou omissões ocorridas e 
demais atos necessários a transparência e ao melhor aperfeiçoamento do leilão, entretanto, não responde pelas partes, credor 
fi duciário e/ou arrematante, pelo descumprimento das regras e da legislação que rege a matéria ou qualquer outra hipótese 
pertinente. 13 – Para os devidos fi ns e efeitos, o aperfeiçoamento da arrematação se dá por emissão da nota de arrematação em 
leilão público, ata do leilão e outros documentos que forem necessários, expedidos pelo Leiloeiro com fé de Ofi cial, bem como, se 
for o caso, atas de 1º e 2º leilões negativos para o o credor fi duciário.  14 - Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, 
renunciando as partes e interessados a qualquer outro.

Dado e passado em São Paulo/SP, 26 de maio de 2020. 
RAVENALA S/A, Rocha & Baptista Sociedade de Advogados.

ÁGUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ N°. 
07.881.070/0001-45, torna público que requereu junto a Prefeitura 
Municipal de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano – SMADES, as licenças ambien-
tais, nas modalidades: Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação 
(LI), para empreendimento localizado na Av. Carmindo de Campos, 
n° 2142, esquina com Rua A, bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá, 
para atividade comercial de Loja de Auto Peças.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO Nº 004/2020/SENAI

ENTREGA DOS ENVELOPES/CREDENCIAMENTO: das 12h30min às 13h00min do dia 09 de 
Junho de 2020 (horário desta Capital). ABERTURA DOS ENVELOPES: às 13h00min do dia 09 de 
Junho de 2020 (horário desta Capital). OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de mobiliários para atender a Unidade do Instituto Senai de Tecnologia – IST em 
Cuiabá, conforme especificações e condições constantes no 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, 29 de Maio de 2020.
Paulo Sidiney Correa

Coordenador de Suprimentos – SFIEMT

SDB Comércio de Alimentos LTDA, portador do CNPJ 09.477.652/0014-00, torna público que requereu da 
Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-MT, Renovação da Licença 
de Operação para Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios 
-Supermercados, localizado na Rua Barão de Melgaço nº 1983, Centro Sul, nesta Capital. 

SDB Comércio de Alimentos LTDA, portador do CNPJ 09.477.652/0021-30, torna público que requereu da 
Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-MT, Renovação da Licença 
de Operação para Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios 
-Supermercados, localizado na Rua Jornalista Amaro de F. Falcão, CPA II, nesta Capital. 

SDB Comércio de Alimentos LTDA, portador do CNPJ 09.477.652/0017-53, torna público que requereu da 
Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-MT, Renovação da Licença 
de Operação para Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios 
-Supermercados, localizado na Av. Dante Martins de Oliveira nº 1093, Jardim Itália, nesta Capital. 

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

Nº 024/2020/SENAR-AR/MT
Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de 
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM, 
nas dependências do Centro de Treinamento e Difusão 
Tecnológica de Campo Novo do Parecis, para atender 
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração 
Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme 
condições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e 
seus anexos. 
Data: 16/06/2020
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão 
Tecnológica de Campo Novo do Parecis.
Rodovia BR 364, km 82, s/n, zona rural, margem direita, sentido 
Campo Novo do Parecis a Brasnorte/MT, CEP 78.360-000 
(Anexo ao IMA). 
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: José Paulo Souza Santos
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes 
na sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em 
cumprimento as medidas de prevenção para mitigar a propagação 
da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir a 
presença na sessão, preferencialmente, de representantes 
das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o 
recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de 
distância entre os presentes; intensifi car a higienização das áreas 
de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como higienizar 
o próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais 
tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores), 
dentre outras.

S E N A R - A R / M T

DATA DE ABERTUR A DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 023/2020/SENAR-AR/MT

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação 
de empresa para a prestação de serviços de IMPRESSÃO 

(PLOTAGEM) QUADRICROMÁTICA, para atender ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do 
Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, 
quantidades e especifi cações constantes no Edital e seus 
anexos. 
Data: 15/06/2020

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: Luciano Alves
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes 
na sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em 
cumprimento as medidas de prevenção para mitigar a propagação 
da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir a 
presença na sessão, preferencialmente, de representantes 
das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o 
recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de 
distância entre os presentes; intensifi car a higienização das áreas 
de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como higienizar 
o próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais 
tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores), 
dentre outras.SDB Comércio de Alimentos LTDA, portador do CNPJ 09.477.652/0038-88, torna público que requereu da 

Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-MT, Renovação da LO para 
Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios, localizado na Av. 
Historiador Rubens de Mendonça nº 3000, Bosque da Saúde, nesta Capital. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL 

DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO 

SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 1033040-83.2019.8.11.0041; Valor da causa: R$ 36.422,72; ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, NUCLEO CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 
06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ALTAIR ALVES DE LIMA Nome: ARTHUR PEREZ DE LIMA FINALIDADE: CITAÇÃO 
DO POLO PASSIVO, 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 acima 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, conforme documentos 
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte exequente ingressou com Ação de Execução contra a parte executada, 
ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento do valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: “Vistos etc... Defi ro o pleito de 
ID. 30787400 e procedo a pesquisa de endereço via sistema Infojud, ocasião em que foi declinado o mesmo da exordial (extrato anexo). 
Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do 
CPC, via DJE, o que deverá ser certifi cado pelo Sr. Gestor. Após a certifi cação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como 
curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fi ns. Tudo cumprido, 
concluso para deliberações. 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, MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, digitei. CUIABÁ, 25 de maio de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 
Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL – PJMT.

SDB Comércio de Alimentos LTDA, portador do CNPJ 09.477.652/0034-54, torna público que requereu da 
Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-MT, Renovação da Licença 
de Operação para Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios 
-Supermercados, localizado na Av. Fernando C. da Costa nº2848, Jardim Petrópolis, nesta Capital. 

SDB Comércio de Alimentos LTDA, portador do CNPJ 09.477.652/0032-92, torna público que requereu da 
Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-MT, Renovação da Licença 
de Operação para Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios 
-Supermercados, localizado na Av. Tenente Coronel Duarte nº 1517, Porto/ Dom Aquino, nesta Capital. 

SDB Comércio de Alimentos LTDA, portador do CNPJ 09.477.652/0033-73, torna público que requereu da 
Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-MT, Renovação da Licença 
de Operação para Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios 
-Supermercados, localizado na Av. Miguel Sutil nº 6500, Senhor dos Passos, nesta Capital.

SDB Comércio de Alimentos LTDA, portador do CNPJ 09.477.652/0009-43, torna público que requereu da 
Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-MT, Adequação Ambiental 
sendo LP, LI e LO para Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos 
Alimentícios, localizado na Av. Fernando Correa da Costa nº 5150, Vista Alegre, nesta Capital. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM 
DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ N AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 
TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINACÃO DO MMOJUIZIA) DE DIREITO PAULO DE 
TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO N. 1022747-88.2018.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 213.324,65 ESPECIE: 
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) ->MONITORIA (40) REQUERENTE(S): Nome: SICREDI CENTRO NORTE 
Endereço: Av. Mato Grosso, 1.577, Cidade Nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 REQUERIDO(A): 
Nome: LUIZ HENRIQUE DOUGLAS DUTRA MARCONDES DE LUCENA Endereço: AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA 
LIMA, 37, Quadra 01, SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78068 305 FINALIDADE: Citação da parte ré, acima qualifi cada, atualmente 
em local incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de 
R$ 213.324,65 (duzentos e treze mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) especifi cado na petição inicial em 
resumo abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo fi nal do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena 
de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento 
e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC/2015 ciente a parte citada que, no caso de integral pagamento no 
prazo estipulado (15 dias), fi cará isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1°, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 
reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários 
de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% 
(um por cento) ao mês. RESUMO DA INICIAL: Por força da proposta de abertura de conta de depósito e adesão - cheque especial no 
00000000000000493271, fi rmada em 29/12/2015, a Autora concedeu, ao Requerido, um limite de crédito em cheque especial, cujo 
saldo devedor, em 06.07.2018, perfazia o valor de R$ 213.324,65 (duzentos e treze mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e 
cinco centavos), conforme planilhas acostadas aos autos, em face ao inadimplemento das obrigações relatadas ensejou a propositura 
da presente ação. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista a certidão de Id 17602047, bem como a consulta de endereço 
realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 22018870, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defi ro o 
pedido de Id 25810432. Cite-se o requerido Luiz Henrique Douglas Dutra Marcondes de Lucena por edital, nos termos do art. 256 do 
Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados 
no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 
do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. ADVERTENCIA: O prazo para efetivação 
do pagamento, entrega da coisa ou apresentação de embargos monitórios é de quinze (15) dias, contado a partir de expirado o prazo do 
presente Edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa 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, MERLY HEIDELIND KIM SGUAREZI, digitei. CUIABÁ, 4 de maio de 2020.  (Assinado Digitalmente) 
Gestor(a) Judiciário(a)  Autorizado(a) pelo Provimento no 56/2007-CGJ.

VR PLUS DEDETIZAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 28.942.130/0001-62, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano-SMADES, Licença de Prévia – LP, Licença de 
Instalação-LI e Licença de Operação-LO do tipo adequação ambiental para 
atividade de imunização e controle de pragas urbanas, localizada na Av. São 
Sebastião, 856, Sala Comercial 10, Bairro Jd. Independência, Cuiabá-MT.

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – PORTO DOS GAUCHOS CNPJ: 
02.937.632/0036-31, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA DE PORTO DOS GAÚCHOS 
– SEMATUR, A  RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA 
ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUADA NA RODOVIA MT 338, S/N, 
KM 21,5 SENTIDO PORTO A NOVO PARANÁ, ZONA RURAL, CEP: 78.560-
000, PORTO DOS GAÚCHOS- MT.

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – PARANATINGA CNPJ: 

02.937.632/0011-83, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, TURISMO E 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEMATUR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA 

DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUADA NA 
RODOVIA 130, S/N, DISTRITO SETE PLACAS 78.870-000, PARANATINGA- MT.

A empresa J M G DE LIMA COMÉRCIO 

DE UTILIDADES ME, inscrita no CNPJ 
sob nº. 22.378.386/0001-02  localizada 
na Avenida  das Torres, Quadra  4, 
Lote 19, Jardim Imperial, solicita o 
comparecimento da Sra  KAROLLAYNE 
ALVES HERCULANO RG 60.600.263-
7, SSP-SP, CTPS 049351 SERIE 
00441-SPI, devido ao seu afastamento 
DESDE 26/05 TERÇA FEIRA. O 
não comparecimento no prazo de 
72 (setenta e duas) horas a partir da 
data da publicação deste comunicado 
de abandono de emprego, implicará 
na rescisão do contrato de trabalho, 
conforme o artigo 482, Letra I da CLT

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS 
TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 
DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 
1001912-26.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 30.607,05 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE 
DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: GUSTAVO RIBEIRO GOMES - CPF/MF n.º 
844.959.361-15 Endereço: Lugar Incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$ 34.519,94, com 
atualização monetária e juros, ou no prazo de 15 ( quinze ) dias ofereça embargos ou requeira o pagamento do débito em até seis 
parcelas mensais, com depósito de trinta por cento ( 30%) do valor do débito, custas e honorários. Os honorários advocatícios serão 
fi xados em 10% sobre o valor do débito, e , havendo pagamento integral no prazo de três dias, serão reduzidos pela metade , sob 
pena de lhe serem penhorados  tantos bens quantos bastem necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos 
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, CEP 06029 - 900, na cidade de Osasco - SP, 
com endereço eletrônico intimacao.braadv@ernestoborges.com.br, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por meio 
dos advogados infra-assinados, que recebem as intimações em seu escritório profi ssional no endereço constante do rodapé desta, 
com fulcro nos artigos 26 e seguintes da Lei nº 10.931/04,propor : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . Em face de GUSTAVO 
RIBEIRO GOMES, brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 844.959.361-15, residente e domiciliado à Villa Lobos, nº 1349, cx postal 194, 
Bairro: Residencial Aquarela, CEP: 78556-553 na cidade de Sinop – MT, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: I – FATOS 
:Em 15/09/2017, a parte executada fi rmou perante à Exequente a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal n. 332.795.186, 
no valor fi nanciado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 2.736,56 
(Dois mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), com o primeiro vencimento em 16/10/2017 e o último vencimento 
em 16/09/2019. Ocorre que a parte executada, encontra-se inadimplente desde a 13ª prestação vencida em 15/10/2018, constituindo-
se em mora perante o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, restando, por decorrência lógica, indubitável a 
confi guração da correlata inadimplência, uma vez que, não honrou com o pagamento da dívida. Ao não saldar os valores que lhe foi 
creditado, a parte executada contraiu perante a instituição fi nanceira, uma dívida detalhada conforme o quadro abaixo e demonstrativo 
de evolução da dívida no Total de R$ 30.607,05. Torna-se necessário clarifi car que os encargos utilizados para o esboço da importância 
devida estão em plena conformidade com o que restou pactuado no contrato, que fora devidamente assinado pelas partes, que 
inquestionavelmente tiveram ciência prévia de suas obrigações, restando assim, injustifi cado o correlato inadimplemento. Apesar do 
intuito e das tentativas da Instituição exequente em receber a importância que lhe é devida, o êxito almejado não fora atingido ante a 
inércia da parte executada, razão pela qual, a busca pelo pronunciamento do Poder Judiciário com o ajuizamento deste procedimento 
executório se qualifi cou como medida imperativa. Desta forma, a soma do débito R$ 30.607,05 (Trinta mil seiscentos e sete reais e 
cinco centavos), o que enseja a propositura da presente ação de execução. DECISÃO: Vistos em correição. Pedido de Num. 28545117, 
pugnando pela citação por edital da parte executada uma vez que as diversas tentativas de citação em endereços declinados pelo 
autor e em buscas feitas nos sistemas conveniados ao tribunal restaram infrutíferas, não obtendo êxito até o presente momento 
em citar a parte. Logo, ante a sua não localização e esgotados todos os meios possíveis de localizá-la, defi ro o pedido sobredito, a 
reconhecer que ela está em lugar incerto e não sabido. Assim, determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 30 dias, 
a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código de Processo Civil. Se devidamente citada, quedar-se inerte, nomeio-
lhe desde logo como curador especial a douta representante da Defensora Pública desta Comarca, que atua nesta Vara, nos termos do 
art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, para defender os interesses da parte executada, devendo ser cientifi cada pessoalmente 
do encargo e de todos os atos do processo em que deva atuar. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de maio de 2020. Walter Tomaz 
da Costa Juiz de Direito 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, EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA, 
digitei.  SINOP, 18 de maio de 2020. (Assinado Digitalmente)Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

A CADA 10 PESSOAS,
8 LEÊM, JORNAL

A GAZETA


