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EDITAL COLETIVO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONSTITUIÇÃO EM MORA-ARTIGO 32 LEI 6.766/79   
NOTIFICANTES: LANÇA CAMPO VERDE SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 21.018.493/0001-67, estabelecida à Av Brasil, nº 724, Qd 50 Lt 04, sala A, Campo Verde-MT, CEP: 78840-

000; neste ato representadas por SERV+ ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.788.409/0001-17, estabelecida à Rua 72, nº 783, Ed. Trend Offi ce Home, 12º andar, Jardim 
Goiás, CEP 74805-480, Goiânia-GO. Com fulcro no artigo 49, §2º da Lei 6.766/79, NOTIFICAM por intermédio deste EDITAL 
COLETIVO DE NOTIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA os acima relacionados referente aos respectivos débitos abaixo 
listados. 

LOTEAMENTO CLIENTE IDENTIFICADOR CPF EM ABERTO  VALOR DO DÉBITO 
CIDADE VIVA BASILAN DOS PASSOS RODRIGUES ALVES QUADRA 15 LOTE 24 83771417104 6  R$ 3.217,30 
CIDADE VIVA GLORIA REGINA DE LIMA SOUZA QUADRA 15 LOTE 06 01553443152 9 R$ 3.688,37 
CIDADE VIVA JACI CEZAR FERNANDES QUADRA 17 LOTE 27 99086395104 9 R$ 4.007,84 
CIDADE VIVA SIDINEY KILL QUADRA 15 LOTE 07 87710439187 9 R$ 3.683,55 
CIDADE VIVA JONAS JESUINO AMORIM QUADRA 11 LOTE 07 02124214179 7 R$ 2.674,10 
CIDADE VIVA JOYCE BUENO DE OLIVEIRA QUADRA 14 LOTE 07 06248919178 15 R$ 7.113,40 
CIDADE VIVA CLODOALDO MARCOS MOURA QUADRA 08 LOTE 07 61695564200 16 R$ 10.344,67 
CIDADE VIVA LUIZ CARLOS SANTIN QUADRA 13 LOTE 03 29048770025 19 R$ 8.085,77 
CIDADE VIVA NILTON REGIS CORREA BARRETO QUADRA 20 LOTE 07 22641939053 8 R$ 2.538,93 
CIDADE VIVA ARUA MENDONCA GONZALEZ QUADRA 16 LOTE 13 01546397108 6 R$ 3.298,88 
CIDADE VIVA BENEDITO CORREIA QUADRA 14 LOTE 31 25661442149 17 R$ 8.258,12 
CIDADE VIVA FLORISVALDO PEREIRA NEVES QUADRA 14 LOTE 11 85196398104 8 R$ 3.783,02 
CIDADE VIVA MARCIO ROBERTO CORREIA QUADRA 14 LOTE 32 01366031148 15 R$ 8.811,17 
CIDADE VIVA JANETE APARECIDA GOMES DAMACENA QUADRA 12 LOTE 23 89906144904 7 R$ 2.564,45 

  
Considerando que várias foram as tentativas amigáveis de solução das pendências fi nanceiras e que até o presente momento não foi 
obtido êxito, nem mesmo encontrando-os no endereço fornecido no instrumento contratual, alternativa não nos resta, senão realizar a 
presente notifi cação para CONSTITUÍÇÃO EM MORA, nos termos do artigo 32 c/c artigo 49, §2º da Lei 6.766/79 e conceder-lhe ainda 
o prazo IMPRORROGÁVEL de 30 dias, transcorridos da última publicação deste edital, para o pagamento do valor atualizado acima.
Na oportunidade ressaltamos à Vossas Senhorias que o não pagamento do débito no prazo acima estabelecido, RESCINDIRÁ IME-
DIATAMENTE o seu contrato de compra e venda, que também será considerado CANCELADO. Entre em contato através do telefo-
ne (62) 3773-3300 ou 98188-4438 no prazo acima. Estamos com uma equipe de atendentes preparados para auxiliá-lo a solucionar 
o seu problema. OBS. Favor desconsiderar este edital caso a(s) sua(s) parcela(s) já tenha(m) sido quitada(s)

LANÇA CAMPO VERDE SPE LTDA

 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT 
JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES/INTERESSADOS SOBRE A CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

AUTOS N.º 4478-98.2016.811.0037 – CÓDIGO 168462 ESPÉCIE: Recuperação Judicial-
->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Es-
peciais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO PARTES REQUERENTES: LONDERO & CIA LTDA – ME e IMPERATRIZ INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ESTOFADOS E COLCHÕES LTDA - ME FINALIDADE: INTIMAR OS CREDORES 
E TERCEIROS INTERESSADOS acerca da convocação da ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 
que se realizará de forma virtual, por meio da plataforma digital Assemblex, em primeira convocação 
no dia 24/03/2021, às 14h00min (horário local), e em segunda convocação no dia 31/03/2021, às 
14h00min (horário local), cuja ordem do dia será a APROVAÇÃO, REJEIÇÃO OU MODIFICAÇÃO 
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fl s. 408/521 – id. 47798398, id. 47798401, id. 47798405 
e id. 47798408 até pág. 14) apresentado pelas recuperandas, o qual está disponível para consulta 
e obtenção de cópias nos autos do processo eletrônico no site ou no escritório do Administrador 
Judicial, tudo em conformidade com os artigos 35, I, “a”, e 36, I, II e III, da Lei n.º 11.101/2005. DE-
CISÃO: Vistos etc. Havendo objeções ao plano de recuperação judicial, convoco a assembleia geral 
de credores para deliberação, nos moldes do artigo 56 da Lei nº 11.101/2005. Designo as datas de 
24/03/2021 (quarta-feira) e 31/03/2021 (quarta-feira), às 14h00min (horário local), para a realização 
da Assembleia Geral de Credores, em primeira e segunda convocação, de forma virtual, para análise 
das objeções apresentadas, com a aprovação, rejeição ou modifi cação do plano de recuperação 
judicial. Homologo o procedimento apresentado pela Administradora Judicial para a realização da 
Assembleia Geral de Credores (Num. 47923060). As despesas com a convocação e a realização 
da Assembleia Geral correm por conta dos devedores, que deverão ser intimados para custear a 
contratação da plataforma Assemblex (https://assemblex.com.br/) (Lei nº 11.101, art.36, §3º). O pla-
no de recuperação judicial estará à disposição dos credores na Secretaria da Segunda Vara desta 
Comarca. Expeça-se edital de convocação no órgão ofi cial, atentando-se para o disposto no artigo 
36, I a III, da Lei nº 11.101/05. Cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afi xada de 
forma ostensiva na sede e fi liais do devedor (Lei nº 11.101/2005, art.36, §1º). Habilite-se no siste-
ma (Ref.15). Retifi que-se o cadastramento da credora (Num. 48050125). Ouça-se a Administradora 
Judicial sobre a sub-rogação noticiada (Num. 47798422 - Pág. 22). Intime-se as recuperandas, os 
credores e o Ministério Público para manifestarem sobre a prestação de contas do administrador 
judicial substituído, em 5 (cinco) dias (Num. 48545120). – Decisão proferida em 18/02/2021 – id. 
49339831 ADVERTÊNCIAS: Os credores poderão consultar o plano de recuperação judicial 
(fl s. 408/521 – id. 47798398, id. 47798401, id. 47798405 e id. 47798408 até pág. 14) nos próprios 
autos, ou na impossibilidade, junto à Administradora Judicial mediante solicitação prévia através do 
e-mail: rjgrupoimperatriz@aj1.com.br ou no site: www.aj1.com.br. Ficam os interessados advertidos 
que deverão comparecer na plataforma designada (Assemblex) com antecedência mínima de uma 
hora da instalação da Assembleia-Geral, para fi ns de assinatura da lista de presença, imprescindível 
para a participação na solenidade, a qual será encerrada no momento da instalação. Fica também 
esclarecido que os credores poderão ser representados na Assembleia Geral por mandatário ou 
representante legal, desde, indiquem a id. (PJE) ou folhas dos autos através do e-mail  rjgrupoim-
peratriz@aj1.com.br ou entreguem via original ou cópia autenticada ao Administrador Judicial (en-
dereço no rodapé) dos documentos que comprovem seus poderes de representações, em até 24 
horas úteis antes da Assembleia-geral de Credores. Ficam também intimados de que as instruções 
para cadastramento, acesso e utilização do sistema estão disponíveis nos autos da Recuperação 
Judicial. Demais disso, quaisquer questionamentos e dúvidas poderão ser esclarecidos por e-mail, 
telefone ou pessoalmente, no escritório da Administradora Judicial, neste último caso, através de 
agendamento prévio. A AJ1 possui escritório na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, 24º andar, sala 2401, Al-
vorada, em Cuiabá/MT, CEP 78.048-848, fone: (065) 2136-2363, com funcionamento das 09h00min 
às 12h00min e das 13h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira. E, para que chegue ao conhe-
cimento 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, ELIZANDRA BROCK DE 
CAMPOS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 24 de fevereiro de 2021.

 S E N A R / M T
DATA DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020/SENAR/MT

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/
MT, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os 
interessados, a Reabertura da sessão pública do Pregão Presencial nº 061/2020/
SENAR-AR/MT, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreria em 
19/01/2021, às 08h:30min, haja vista que o edital foi impugnado, conforme publicação 
no Jornal A Gazeta do dia 18 de janeiro de 2021.
Após análise e resposta dos pedidos de esclarecimentos e decisão acerca da 
impugnação, tornamos público a sua REABERTURA, que ocorrerá no dia 12 de 
março de 2021, 08h30min(horário de Cuiabá/MT), na sede do SENAR/MT situada na 
Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A – Centro Político Administrativo, 
em Cuiabá-MT, reiterando todos os termos do edital, cujo objeto é o Registro de Preço 
para futura e eventual Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR MENSALIDADE, SEM MOTORISTA E 
COM QUILOMETRAGEM LIVRE, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR-MT, conforme condições, quantidades e 
especifi cações constantes no Edital e seus anexos..
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/MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Julean Faria da Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021/SENAR/MT
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso - SENAR/MT, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitação, constituída para processar e julgar a Concorrência 
em epígrafe, cujo objeto compreende a escolha da proposta mais vantajosa ao SENAR/
MT para a contratação de 02 (duas) agências especializadas na prestação de serviço 
de PROPAGANDA E PUBLICIDADE, conforme condições, quantidades e especifi cações 
constantes do edital e seus anexos, torna público, de acordo com o item 10.3.1, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA, com a 
seguinte pauta: abertura dos envelopes n° 02; cotejo dos documentos constantes dos 
Envelopes nº 2 (Plano de Comunicação Publicitária - Via Identifi cada) das licitantes, com os 
conteúdos dos Envelopes nº 1 (Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identifi cada), 
para identifi cação de autoria; Elaboração da planilha geral com as pontuações atribuídas 
a cada quesito de cada Proposta Técnica; proclamação do resultado do julgamento geral 
da proposta técnica, registrando-se em ata as propostas desclassifi cadas e a ordem de 
classifi cação; e publicação, na forma do item 10.3.1.5. do Edital, do resultado do julgamento 
da proposta técnica, com a indicação dos proponentes desclassifi cados e da ordem de 
classifi cação organizada pelo nome dos licitantes, abrindo-se prazo para interposição 
de recurso, conforme disposto no item 10.3.2 e 11do Edital.  DATA DA SESSÃO: 05 
de março de 2021, às 08:30horas. LOCAL: Auditório Antônio Ernesto de Salvo, Andar 
Térreo da Sede do SENAR/MT, localizado na Rua Engº. Edgard Prado Arze, s/n, Quadra 
01, Setor A, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78.049-015.

Cuiabá (MT), 1º de março de 2021.
LUCIANO ALVES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Plaenge Empreendimentos LTDA com CNPJ N° 78.638.061/0003-38, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (SMADES/CBÁ), a Licença Prévia (LP) 
e Licença de Instalação (LI) para atividade de Condomínio Residencial Vertical Multifamiliar denominado pelo 
código PC063, Localizada na Av. Cidade do México, S/N, Bairro   Jardim das Américas, Cuiabá – MT, CEP: 78.060-598.

PATRIMÔNIO INCORPORAÇÕES 28 SPE LTDA, Av. das Embaúbas, QD.113, LT.11/12/13, Setor Comercial, Sinop/
MT, CNPJ nº 29.292.784/0001-50, Torna Público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do município de Sinop/MT, a alteração de razão social em nome da empresa TRANSAMERICA COMERCIAL 
E SERVICOS LTDA – SCP, CNPJ nº 39.521.287/0001-30, a qual fará a gestão do Hotel Embaúbas Sinop, com a atividade 
de Meio de hospedagem - Hotel. 

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa MARCO ANTÔNIO MARCHESAN 
RODRIGUES (AGROPECUÁRIA M.AM. I), 
inscrita no CEI 100.650.0086/85, localizada 
na Rodovia MT 060, Km 20, Bairro Zona 
Rural, CEP 78175-000, Poconé-MT, solicita o 
comparecimento do seu funcionário: CÉLIO 
PEDRO DA SILVA, brasileiro, Vaqueiro 
Senior, portador do CPF nº 437.086.618-
93 e do PIS nº 165.41245.59-3. O não 
comparecimento no prazo de 03 dias, a 
contar desta 1ª publicação em 01/03/21 
caracterizará ABANDONO DE EMPREGO, 
conforme artigo 482 Letra I, da CLT.

A empresa JV IMPLEMENTOS AGRICOLAS E 
RODOVIARIOS EIRELI, CNPJ: 40.904.964/0001-89 
localizada na Rua Belém, n° 652-N, Setor Industrial do 
Município de Lucas do Rio Verde, vem por meio deste, 
tornar público o requerimento da Renovação da Licença 
de Operação (RLO) e Alteração de Razão Social da 
empresa, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Lucas do Rio Verde/MT para Atividade de Manutenção 
e Reparação de Veículos Automotores (máquinas e 
equipamentos para agricultura e pecuária). 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA PROCESSO n. 0006427-28.2017.8.11.0004 Valor da causa: R$ 54.205,66 
ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) POLO ATIVO: Nome: Banco 
Bradesco S/A Endereço: RUA GENERAL GLICERIO 3526, - DE 2546/2547 A 4898/4899, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO - SP - CEP: 15015-400 POLO PASSIVO: Nome: ASTRONE JUNIO MARQUES PERES Endereço: Av. 16, qd.154, 
lote, 02, C-1, Sudoeste, GOIÂNIA - GO - CEP: 74303-270 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 
para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens a penhora caso o Exequente 
não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2°, do CPC/2015. 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, sob pena de serem considerados como 
verdadeiros os fatos afi rmados na petição inicial, 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, instituick fi n direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 60.746.948/0001-12, eletronico4429.advogados@
bradesco.com.br, com sede na Cidade de Bairro Vila Yara, em Osasco/São Paulo, CEP 06.029-900, por seu advo assinado, com 
escritório profi ssional a Rua das Palmeiras, n° 300, Bairro cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.008-050, conforme instrumento de incluso, 
vem a presença de V. Exa. com fundamento no Decreto-Lei no com as alterações do artigo 56 da Lei no 10.931/04, artigos 101 e 1 
13.043, de 13 de novembro de 2014 e artigos 1361 a 1368-B, do Cod’ demais disposições legais aplicáveis a espécie, propor BUSCA 
E APR ENSA contra: ASTRONE JUNIO MARQUES PERES, brasileiro agricultor, portador do CPF no 863.546.711-68, residente e 
domicilia Valdir Rabelo, no 1459, em frente da Pousada Tropical, Centro em Gargas/MT, CEP 78.600-000, pelos motivos de fato e de 
direito que se expor: O autor concedeu ao réu um fi nanciamento na importância de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos 
reais) representada pela Cédula de Credito Bancário - BNDES - PSI (n° 21/2000740 P, C/C no 45697, agenda 3292), para ser restituído 
por meio de parcelas anuais com o vencimento fi nal em 15.12.2019, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 05.03.2014.
(...). Outrossim, diante o expresso no o art. o 31, VI do NCPC, o autor vem informar que tem por opção a no realização audiência de 
conciliação, o que não implicara qualquer prejuízo as parts, p ‘s se pretiver interesse na composição amigável da ide, devera entrar em 
o ato dom assessoria jurídica do banco para negociar o debito, de acordo com ,o parâmetros determinados pela instituição fi nanceira ora 
autora. E Por fi m, requer que todas as i fi nagles publicações de despachos e comunicações relativas ao veiculo reticle e tomado sejam 
realizadas em nome do advogado Mauro Paulo Galera Mad OAB/M 3.056, endereço eletrônico acoesativas@galeramari.com.br, com 
escrito profi ssional estabelecido a Rua das Palmeiras, n° 300, Bairro Bau, na cidade d Cuiabá/MT, CEP 78.008-050, telefone (65) 3622-
1100, sob pena de nulidade. Requer provar o alegado por todos nos, e direito admitidos, especialmente depoimento pessoal do réu, sob 
pena d confi ssão, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, pericia, etc. Dá-se a presente o valor de R$ 54.205,66 (cinquenta e 
quatro mil, duzentos e cinco reais e sessenta e seis centavos). DECISÃO: Vistos 1. Considerando que foram infrutíferas as tentativas 
de citação do Executado, e que os endereços obtidos via sistemas INFOJUD, SIEL e BACENJUD ao serem diligenciados também 
restaram infrutíferos, vislumbro as condições para o deferimento do pedido de citação por edital. 2. Dessa forma, estando o Executado 
em local incerto e não sabido, sendo impossível aferir com exatidão o endereço em que reside, DEFIRO o pedido retro, devendo ser 
realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, em acordo com os artigos 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015. 3. Desde 
já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca como Curador Especial, para o caso de não apresentação de defesa no prazo legal, 
nos termos do disposto no art. 72, II, do CPC/2015. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 
O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel 
e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não 
tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 
3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 
patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO, digitei. Barra do Garças - MT, 15 de fevereiro de 2021. 
(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA TERCEIRA VARA 
CÍVEL EDITAL PRAZO 30 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 4641-73.2006.811.0055 CÓDIGO: 55059 
VLR CAUSA: R$ 206.459,21 TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE 
EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO POLO ATIVO: BUNGE FERTILIZANTES S/A POLO PASSIVO: 
NILTON JOSE RITZMANN PESSOA(S) A SER(EM) INTIMADA(S): GRACIANE QUADROS RITZMANN (Intimando(a)), 
Cpf: 45116237915, Rg: 33782691, brasileiro(a), casado(a). Finalidade: INTIMAÇÃO da Sra. GRACIANE QUADROS 
RITZMANN, esposa do executado, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da PENHORA efetuada no Autos, conforme 
TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO de fl . 229, a seguir transcrito: 1) A fração ideal pertencente ao executado do imóvel rural 
denominado “Fazenda Akidaban”, localizado no município e Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, na Sucuruina II/A, com a área 
de 1.725,8259 (hum mil setecentos e vinte e cinco hectares, oitenta e dois ares e cinquenta e nove centiares), matrícula nº 263, do 
RGI de Campo Novo do Parecis-MT; 2) Um Lote de terras com a área de 674,1741 ha (seiscentos e setenta e quatro hectares, hum 
mil setecentos e quarenta e um centiares), com a denominação de “Fazenda Terra Nova”, situada no município e Comarca de Campo 
Novo do Parecis-MT, matrícula nº 267, do RGI de Campo Novo do Parecis-MT, pertencente ao Executado; 3) A fração ideal pertencente 
ao Executado do imóvel rural com a área de 500 ha (quinhentos hectares), denominada “Fazenda Sertaneja II”, parte da Fazenda 
Brasileira, no município e Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, matrícula nº 272, do RGI de Campo Novo do Parecis-MT; 4) A 
fração ideal pertencente ao Executado do imóvel rural com 500 ha (quinhentos hectares), denominada “Fazenda Sertaneja I”, parte 
da Fazenda Brasileira, situado no município e Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, matrícula nº 275, do RGI de Campo Novo do 
Parecis-MT; 5) Uma área de terras rurais, medindo 698,9655 ha (seiscentos e noventa e oito hectares, noventa e seis ares e cinquenta 
e cinco centiares), denominada “Fazenda Rancho Grande”, no município e Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, matrícula nº 
8.899 do RGI de Campo Novo do Parecis-MT. de propriedade do executado Nilton José Ritzmann e sua esposa Graciane Quadros 
Ritzmann. Despacho/Decisão: Autos nº: 55059.Vistos,Compulsando os autos, verifi co que já foram realizadas várias tentativas de 
intimação pessoal da esposa da parte executada, resultando infrutífera (fl s. 245- 264-282-287), mesmo após a busca de seu endereço 
junto ao sistema BACENJUD (fl s. 276/279).Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de intimação pessoal da 
esposa da parte executada Nilton Jose Ritzmann, razão pela qual determino a intimação por edital da Sra. Graciane Quadros Ritzmann, 
pelo prazo de 30 dias. 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. Ademais, aguarda-se o cumprimento da Carta Precatória de fl . 241.Às providências. 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, Marlene Dias Soares da Silva, digitei. Tangará da Serra, 03 de fevereiro de 2021 Breno de 
Faria Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 
DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 0002199-30.2016.8.11.0041 Valor 
da causa: R$ 1.550.000,00 ESPÉCIE: [Serviços Profi ssionais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SCHNEIDER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP Endereço: desconhecido POLO 
PASSIVO: Nome: RICARDO FRANCO DE MELLO Endereço: PRACA 7 DE SETEMBRO, EDIFICIO SAO JOAQUIM, APTO 102, 
Centro, SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP - CEP: 14600-000 incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, por todo 
o conteúdo do despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta, para prazo de 3 (três) 
dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 
tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831, 
CPC/2015). VALOR DÉBITO (DEVENDO INCLUIR CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 10%) Débito: R$ R$ 1.550.000,00 
DECISÃO: Vistos, etc. Considerando as diversas tentativas de citação do executado que foram implementadas, defi ro o pedido de id. 
39383153, fl s.33/35, ao que determino a citação da parte executada RICARDO FRANCO DE MELLO por EDITAL, com prazo de 30 
(trinta) dia, conforme inciso II do art. 256, do NCPC. Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos 
autos, da publicação dos editais na forma estipuladas no inciso III e no p. ú do art. 257 do no NCPC, sob pena de extinção do feito sem 
julgamento do mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE, afi xado no átrio do fórum e em Jornal de grande circulação. Decorrido 
o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em obediência ao disposto no art. 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 
curador especial, um dos membros da Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que 
manifeste-se nos autos, no prazo de10 (dez) dias. Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento 
do feito. Por fi m, determino que a secretaria proceda o apensamento da cautelar n. 0056944-91.2015.8.11.0041 aos presentes autos. 
Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 
344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário 
de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 
será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 
Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 
186 do CPC). 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, ROSANGELA GOMES BEZERRA, digitei. CUIABÁ, 13 de 
novembro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 
DE VÁRZEA GRANDE – MT JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA EM 
DIREITO BANCÁRIO EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 10 DIAS 
AUTOS N.º 10603-76.2005.811.0002 ESPÉCIE: Cumprimento de 
sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo 
de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE 
REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A PARTE RÉQUERIDA: 
DANHONI & CIA. LTDA - ME , DANHONI & CIA. LTDA - ME, JURACI 
APARECIDA HERANE DANHONI, ANA ELZA DANHONI INTIMANDO/
CITANDO/NOTIFICANDO : Reconvinte: Antenor Danhoni, Cpf: 04430352968, 
Rg: 866870 SSP GO Filiação: brasileiro(a), casado(a), empresário, Endereço: 
Rua: Mario Motta, 112, Bairro: Centro, Cidade: Várzea Grande-MT 
FINALIDADE: NTIMAÇÃO DO REQUERIDO/RECONVINTE Antenor Danhoni 
nos endereços dispostos nos autos, determino a sua intimação via edital, para 
que no prazo de 10 dias, constitua novo patrono, bem como se manifeste 
sobre o cálculo realizado pelo senhor Contador Judicial às fl s. 637/640 e 
demais pedidos que aportaram ao feito. DECISÃO/DESPACHO: Vistos.1. 
Considerando a não localização do requerido/reconvinte Antenor Danhoni nos 
endereços dispostos nos autos, determino a sua intimação via edital, para que 
no prazo de 10 dias, constitua novo patrono, bem como se manifeste sobre 
o cálculo realizado pelo senhor Contador Judicial às fl s. 637/640 e demais 
pedidos que aportaram ao feito.2. Decorrido o prazo sem manifestação, o 
que deverá ser certifi cado, remetam-se conclusos. 3. Por derradeiro, DEFIRO 
a expedição de alvará no importe de R$ 4.892,50 (quatro mil, oitocentos 
e noventa e dois reais e cinquenta centavos), em favor dos patronos 
que patrocinavam a parte supracitada, conforme pedido de fl . 682.4. Às 
providências. 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, GESTORA 
JUDICIARIO, digitei. Várzea Grande - MT , 17:52 Ana Paula Garcia de Moura 
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA – FAZENDA FARTURA CNPJ 10.425.282/0034-90, torna público 
que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) a Solicitação da Licença Ambiental 
Simplifi cada - LAS  para atividade de P.A – Posto de abastecimento, instalada na Fazenda Fartura Rodovia 
BR-070 km 384 + 45 km, Zona Rural do município de Campo Verde - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.


