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COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 06.315.338/0182-47 - NIRE 5190044842-5

MEMORIAL DESCRITIVO/DECLARAÇÕES DE ARMAZÉM GERAL
Nome: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - Filial: CNPJ/MF sob o nº 06.315.338/0182-47 e na Junta 
Comercial sob o NIRE 5190044842-5, localizada na Cidade de Sorriso, no Estado do Mato Grosso, Rodovia BR 
163, KM 760, s/nº, Distrito Industrial CEP 78890-000. Capital Social: Matriz: R$ 2.003.643.291,62 (dois bilhões, 
três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), divido 
em 10.018.725.725 (dez bilhões, dezoito milhões, setecentas e vinte e cinco mil, setecentas e vinte e cinco) 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Filial: não possui capital social destacado. Capacidade: 
Capacidade de armazenamento: 65.000 toneladas. Fundação: (i) Tanques de Armazenagem: (i) Armazém 
de produtos a Granel. Comodidade: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se 
refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato; Segurança: Possui sistema de 
prevenção e controle de combate a incêndio composto por hidrantes com bombas de alta capacidade. A estrutura 
foi projetada e dimensionada por profissionais devidamente habilitados pelos seus conselhos e aprovada pelos 
órgãos oficiais competentes. Tudo de acordo com as normas técnicas, consoante a quantidade e a natureza 
das mercadorias, conforme aprovação do corpo de bombeiros. Natureza das Mercadorias: Armazenagem de 
mercadorias a granel, tipo sólido. Para as mercadorias inflamáveis, perigosas que necessitem de precaução 
especial, haverá o cumprimento das normas e da legislação específica quanto as licenças necessárias. Serviços 
e Operações: Movimentações, carga e descarga, guarda e conservação, limpeza, beneficiamento e secagem. 
Descrição Minuciosa dos Equipamentos 02 Balanças Rodoviárias de 30 m, capacidade de 120 toneladas 
cada uma, da marca Toledo. 02 plataformas hidráulicas, com 21 m de comprimento cada, sem marca. 03 moegas, 
capacidade de 70 toneladas cada, sem marca. 03 maquinas de pré limpeza, capacidade de 240 ton/hora cada, 
sem marca. 02 secadores, capacidade de 200 ton/hora cada, sem marca. 01 tulha de expedição com capacidade 
de 150 ton, sem marca. São Paulo, 03 de janeiro de 2018. COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. Juliana Riesz 
Freitas - Procuradora.

TARIFA REMUNERATÓRIA - ARMAZÉM GERAL
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 06.315.338/0182-47 - NIRE: 51900448425 - Filial - 
Sorriso/MT - COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Sansão Alves dos Santos, 400, 2º andar, Cidade Monções, CEP 04571-090, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 06.315.338/0001-19, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.369.424, estabelece os 
valores que serão exercidos na sua unidade armazenadora Filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.315.338/0182-
47 e na Junta Comercial sob o NIRE 5190044842-5, localizada na Cidade de Sorriso, no Estado do Mato Grosso, 
Rodovia BR 163, KM 760, s/nº, Distrito Industrial CEP 78890-000, nos termos do Decreto 1102/1903 e da IN 
DREI 17/2013: TARIFAS DE ARMAZENAGEM E DE SERVIÇOS (Valores expressos em R$): i) R$ 1,50 por 
saca de 60 kg mercadoria entregue no armazém (independente da data de entrega), o que inclui todas as demais 
atividades que compõe os serviços e armazenagem da mercadoria até a data limite de retirada estabelecida 
entre as partes; ii) R$ 0,12 por saca de 60 kg mercadoria acrescido por quinzena ou fração se a mercadoria 
permanecer no armazém após a data limite estabelecida entre as partes. São Paulo, 31 de outubro de 2018. 
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - Deyse Dias - Procuradora

REGULAMENTO INTERNO - ARMAZÉM GERAL
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 06.315.338/0182-47 - NIRE: 51900448425 - Filial - 
Sorriso/MT - COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Sansão Alves dos Santos, 400, 2º andar, Cidade Monções, CEP 04571-090, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 06.315.338/0001-19, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.369.424, estabelece as 
normas que regerão a atividade de Armazenamento de Mercadorias, conforme Decreto Federal nº 1102/1903 
e IN DREI 17/2013, na sua filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.315.338/0182-47 e na Junta Comercial sob o 
NIRE 5190044842-5, localizada na Cidade de Sorriso, no Estado do Mato Grosso, Rodovia BR 163, KM 760, s/
nº, Distrito Industrial CEP 78890-000. Artigo 1º - Serão recebidas em depósito, mercadorias diversas, admitidas 
pela legislação em vigor que não possuem natureza agropecuária. Parágrafo Único: - Serviços acessórios serão 
executados desde que possíveis e não contrários às disposições legais. Condições Gerais: Os prazos, condutas, 
seguros, emissões de títulos serão regidos pelas disposições do Decreto Federal 1.102/1903, o pessoal auxiliar 
e suas obrigações bem como horário de funcionamento dos armazéns, e também os casos omissos serão 
observados pelo uso, costume e praxe comercial desde que não contrários à legislação vigente. São Paulo/SP, 31 
de outubro de 2018. COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. Deyse Dias - Procuradora. Docs. Registrados na 
JUCESP sob o n. 4926/19-5 3 na JUCEMAT sob o n. 2132566.

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 06.315.338/0183-28 - NIRE 51900448417

MEMORIAL DESCRITIVO/DECLARAÇÕES DE ARMAZÉM GERAL
Nome: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - Filial: inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.315.338/0183-28 e na 
Junta Comercial sob o NIRE 51900448417, localizada na Cidade de Nova Santa Helena, no Estado do Mato 
Grosso, Rodovia BR 163, s/n, KM 959, Quadra 001, Lote 001, Zona Rural, CEP 78548-000. Capital Social: 
Matriz: R$ 2.003.643.291,62 (dois bilhões, três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e 
um reais e sessenta e dois centavos), divido em 10.018.725.725 (dez bilhões, dezoito milhões, setecentas e vinte 
e cinco mil, setecentas e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Filial: não possui 
capital social destacado. Capacidade: Capacidade de armazenamento: 65.000 toneladas. Fundação: (i) 
Tanques de Armazenagem: (i) Armazém de produtos a Granel: Comodidade: A unidade armazenadora 
apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso 
imediato; Segurança: Possui sistema de prevenção e controle de combate a incêndio composto por hidrantes 
com bombas de alta capacidade. A estrutura foi projetada e dimensionada por profissionais devidamente 
habilitados pelos seus conselhos e aprovada pelos órgãos oficiais competentes. Tudo de acordo com as normas 
técnicas, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, conforme aprovação do corpo de bombeiros. 
Natureza das Mercadorias: Armazenagem de mercadorias a granel, tipo sólido. Para as mercadorias 
inflamáveis, perigosas que necessitem de precaução especial, haverá o cumprimento das normas e da legislação 
específica quanto as licenças necessárias. Serviços e Operações: Movimentações, carga e descarga, guarda e 
conservação, limpeza, beneficiamento e secagem. Descrição Minuciosa dos Equipamentos 02 Balanças 
Rodoviárias de 30 m, capacidade de 120 toneladas cada uma, da marca Toledo. 02 plataformas hidráulicas, com 
21 m de comprimento cada, sem marca. 02 moegas, capacidade de 100 toneladas cada, sem marca. 03 
maquinas de pré limpeza, capacidade de 240 ton/hora cada, sem marca. 02 secadores, capacidade de 150 ton/
hora cada, sem marca. São Paulo, 28 de dezembro de 2018. COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - Juliana 
Riesz Freitas - Procuradora. 

TARIFA REMUNERATÓRIA - ARMAZÉM GERAL
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 06.315.338/0183-28 - NIRE: 51900448417 - Filial - Nova 
Santa Helena/MT - COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sansão Alves dos Santos, 400, 2º andar, Cidade Monções, CEP 04571-090, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 06.315.338/0001-
19, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.369.424, estabelece 
os valores que serão exercidos na sua unidade armazenadora Filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
06.315.338/0183-28 e na Junta Comercial sob o NIRE 51900448417, localizada na Cidade de Nova Santa 
Helena, no Estado do Mato Grosso, Rodovia BR 163, s/n, KM 959, Quadra 001, Lote 001, Zona Rural, CEP 
78548-000, nos termos do Decreto 1102/1903 e da IN DREI 17/2013: TARIFAS DE ARMAZENAGEM E DE 
SERVIÇOS (Valores expressos em R$): i) R$ 1,50 por saca de 60 kg mercadoria entregue no armazém 
(independente da data de entrega), o que inclui todas as demais atividades que compõe os serviços e 
armazenagem da mercadoria até a data limite de retirada estabelecida entre as partes; ii) R$ 0,12 por saca de 60 
kg mercadoria acrescido por quinzena ou fração se a mercadoria permanecer no armazém após a data limite 
estabelecida entre as partes. São Paulo, 31 de outubro de 2018. COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - Deyse 
Dias - Procuradora.

REGULAMENTO INTERNO - ARMAZÉM GERAL
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 06.315.338/0183-28 - NIRE: 51900448417 - Filial - Nova 
Santa Helena/MT - COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sansão Alves dos Santos, 400, 2º andar, Cidade Monções, CEP 04571-090, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 06.315.338/0001-
19, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.369.424, estabelece 
as normas que regerão a atividade de Armazenamento de Mercadorias, conforme Decreto Federal nº 1102/1903 
e IN DREI 17/2013, na sua filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.315.338/0183-28 e na Junta Comercial sob o 
NIRE 51900448417, localizada na Cidade de Nova Santa Helena, no Estado do Mato Grosso, Rodovia BR 163, 
s/n, KM 959, Quadra 001, Lote 001, Zona Rural, CEP 78548-000. Artigo 1º - Serão recebidas em depósito, 
mercadorias diversas, admitidas pela legislação em vigor que não possuem natureza agropecuária. Parágrafo 
Único: - Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e não contrários às disposições legais. 
Condições Gerais: Os prazos, condutas, seguros, emissões de títulos serão regidos pelas disposições do 
Decreto Federal 1.102/1903, o pessoal auxiliar e suas obrigações bem como horário de funcionamento dos 
armazéns, e também os casos omissos serão observados pelo uso, costume e praxe comercial desde que não 
contrários à legislação vigente. São Paulo/SP, 31 de outubro de 2018. COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. 
- Deyse Dias - Procuradora. Docs. Registrados na JUCESP sob os ns. 2.585/19-4 e 71.656/19-4 e na JUCEMAT 
sob o nº 2132569.

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 06.315.338/0169-70 - NIRE 51900433291

MEMORIAL DESCRITIVO/DECLARAÇÕES DE ARMAZÉM GERAL
Nome: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - Filial: inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.315.338/0169-70 e na 
Junta Comercial sob o NIRE 51900433291, localizada na Cidade de Novo Mundo, no Estado do Mato Grosso, 
na Avenida Ayrton Senna, Lote 557 parte, Módulo V, Gleba Nhandu, CEP 78.528-000. Capital Social: Matriz: 
R$ 2.003.643.291,62 (dois bilhões, três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e um reais 
e sessenta e dois centavos), divido em 10.018.725.725 (dez bilhões, dezoito milhões, setecentas e vinte e cinco 
mil, setecentas e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Filial: não possui capital 
social destacado. Capacidade: Capacidade de armazenamento: 60.000 toneladas. Fundação: (i) Tanques 
de Armazenagem: (i) Armazém de produtos a Granel. Comodidade: A unidade armazenadora apresenta 
condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato; 
Segurança: Possui sistema de prevenção e controle de combate a incêndio composto por hidrantes com bombas 
de alta capacidade. A estrutura foi projetada e dimensionada por profissionais devidamente habilitados pelos seus 
conselhos e aprovada pelos órgãos oficiais competentes. Tudo de acordo com as normas técnicas, consoante 
a quantidade e a natureza das mercadorias, conforme aprovação do corpo de bombeiros. Natureza das 
Mercadorias: Armazenagem de mercadorias a granel, tipo sólido. Para as mercadorias inflamáveis, perigosas 
que necessitem de precaução especial, haverá o cumprimento das normas e da legislação específica quanto 
as licenças necessárias. Serviços e Operações: Movimentações, carga e descarga, guarda e conservação, 
limpeza, beneficiamento e secagem. Descrição Minuciosa dos Equipamentos 02 Balanças Rodoviárias, 
capacidade de 100 toneladas cada uma, da marca Toledo. 01 plataforma hidráulica, com 26 m de comprimento, 
sem marca. 02 moegas, capacidade de 100 toneladas cada, sem marca. 02 maquinas de pré limpeza, capacidade 
de 120 ton/hora cada, sem marca. 01 secador, capacidade de 150 ton/hora, sem marca. São Paulo, 28 de 
dezembro de 2018. COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. Juliana Riesz Freitas - Procuradora.

REGULAMENTO INTERNO - ARMAZÉM GERAL
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ/MF nº 06.315.338/0169-70 - NIRE: 51900433291 - Filial - Novo 
Mundo/MT - COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Sansão Alves dos Santos, 400, 2º andar, Cidade Monções, CEP 04571-090, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 06.315.338/0001-19, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.369.424, estabelece as 
normas que regerão a atividade de Armazenamento de Mercadorias, conforme Decreto Federal nº 1102/1903 
e IN DREI 17/2013, na sua filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.315.338/0169-70 e na Junta Comercial sob 
o NIRE 51900433291, localizada na Cidade de Novo Mundo, no Estado do Mato Grosso, na Avenida Ayrton 
Senna, Lote 557 parte, Módulo V, Gleba Nhandu, CEP 78.528-000. Artigo 1º - Serão recebidas em depósito, 
mercadorias diversas, admitidas pela legislação em vigor que não possuem natureza agropecuária. Parágrafo 
Único: - Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e não contrários às disposições legais. 
Condições Gerais: Os prazos, condutas, seguros, emissões de títulos serão regidos pelas disposições do 
Decreto Federal 1.102/1903, o pessoal auxiliar e suas obrigações bem como horário de funcionamento dos 
armazéns, e também os casos omissos serão observados pelo uso, costume e praxe comercial desde que não 
contrários à legislação vigente. São Paulo/SP, 31 de outubro de 2018. COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. 
Deyse Dias - Procuradora.

TARIFA REMUNERATÓRIA - ARMAZÉM GERAL
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.  - CNPJ/MF nº 06.315.338/0169-70 - NIRE: 51900433291 - Filial - Novo 
Mundo/MT. COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Sansão Alves dos Santos, 400, 2º andar, Cidade Monções, CEP 04571-090, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 06.315.338/0001-19, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.369.424, estabelece os 
valores que serão exercidos na sua unidade armazenadora Filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.315.338/0169-
70 e na Junta Comercial sob o NIRE 51900433291, localizada na Cidade de Novo Mundo, no Estado do Mato 
Grosso, na Avenida Ayrton Senna, Lote 557 parte, Módulo V, Gleba Nhandu, CEP 78.528-000, nos termos do 
Decreto 1102/1903 e da IN DREI 17/2013: TARIFAS DE ARMAZENAGEM E DE SERVIÇOS (Valores expressos 
em R$): i) R$ 1,50 por saca de 60 kg mercadoria entregue no armazém (independente da data de entrega), o 
que inclui todas as demais atividades que compõe os serviços e armazenagem da mercadoria até a data limite 
de retirada estabelecida entre as partes; ii) R$ 0,12 por saca de 60 kg mercadoria acrescido por quinzena ou 
fração se a mercadoria permanecer no armazém após a data limite estabelecida entre as partes. São Paulo, 31 
de outubro de 2018. COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - Deyse Dias - Procuradora. Docs. Registrados na 
JUCESP sob os números 4.035/19-7 e 70.065/19-6 e na JUCEMAT sob o n. 2132577.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DA INTERCOOP - INTEGRAÇÃO DOS SUINOCULTORES DO MÉDIO 

NORTE MATOGROSSENSE LTDA - SOCIEDADE COOPERATIVA
CNPJ Nº 26.792.762/0001-61 - NIRE 51.4.0000186-3

Os associados abaixo signatários, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social convoca os associados, que nesta data são em número de 
25 (vinte e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:
DATA: 18 de abril de 2019
LOCAL: Sala de reuniões da Copermutum, situada a Avenida dos Uirapurus, 
354W, Centro, em Nova Mutum, MT, visto que não possui local adequado 
para tal.
HORÁRIO: Às 12:00 (doze horas) em 1ª (primeira) convocação com a 
presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 13:00 (treze 
horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais um dos 
Cooperados com direito a voto, ou às 15:00 (quinze horas) em 3ª (terceira) 
e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados 
com direito a voto.
ORDEM DO DIA:
I - Prestação de Contas dos órgãos de administração e fi scalização referente 
ao exercício 2016, 2017 e 2018 compreendendo
a) Relatório da Gestão
b) Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resul-
tado do Exercício, Demonstração das Sobras e Perdas Acumuladas e Notas 
Explicativas.
c) Parecer do Conselho Fiscal.
II - Destinação dos Resultados;
III - Eleição e posse dos novos componentes do Conselho Fiscal;
IV - Eleição e posse dos novos componentes da Diretoria;
V - Eleição e posse dos novos componentes do Conselho Consultivo;
VI - Fixação de pró-labore para diretoria executiva e cédula de presença para 
os demais membros do Conselho Fiscal;
VII - Outros assuntos de interesse do quadro social.

1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS 
E DOCUMENTOS DE VÁRZEA GRANDE-MT Código da Serventia: 180

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL REGISTRADORA
APARECIDA DILA MACIEL VENDRAME KILZA TEREZA MACIEL DOS 

SANTOS TÔNIA CARLA MACIEL SUBSTITUTAS
FILIPE CESAR MACIEL VENDRAME CARLOS ROBERTO VENDRAME

LAURA AUXILIADORA DE ARRUDA CARLI ESCREVENTES
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Antonia de Campos Maciel, Ofi cial do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos 
e Documentos da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, faz a 
presente intimação por edital do Srº Marcio Luiz Appolari, brasileiro, solteiro, 
portador da Cédula de Identidade nº 264822936 SSP/SP, e CIC nº 245439298-
45, residente na Rua D, Residencial Dom Pedro II, Casa nº 156 - Várzea Grande-
MT, não foi Notifi cado no endereço da garantia da alienação fi duciária por não 
residir no endereço, segundo informação do síndico Srº Ilson José Alves de Lima 
o notifi cado mudou há alguns meses e confi rmado pela portaria do Residencial 
Dom Pedro II e vizinhos da residência, e no endereço Rua Ébano, nº 15, Bairro 
Figueirinha, Várzea Grande-MT, não foi Notifi cado por ser o endereço insufi ciente, 
pois falta o número da quadra, portando o notifi cado encontra-se em lugar incerto 
e não sabido, segundo as atribuições conferidas pelo Contrato nº 000746816-
4, fi rmado em 22/10/2014 e registrado sob o nº R9, da Matrícula nº 41.505, 
deste Cartório referente ao imóvel situado na Rua D, Residencial Dom Pedro 
II, Casa nº 156 - Várzea Grande-MT, com saldo devedor de responsabilidade 
de Vossa Senhoria, venho intimar-lhe para fi ns de cumprimento das obrigações 
contratuais. Informo ainda, que o valor destes encargos, posicionado em 12 de 
março de 2019, correspondente a R$ 21.388,09, sujeito a atualização monetária, 
aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se, também os encargos que vencerem no prazo desta intimação que 
será apurado no ato de seu comparecimento para quitação. Assim, procedo à 
Intimação por edital de Vossa Senhoria, para que se dirija a este 1º Serviço de 
Registro de Imóveis e Títulos e Documentos, sito à Travessa Aquidaban, nº 38, 
Centro, Várzea Grande-MT, no horário das 09:00 horas às 17:00 horas, onde 
deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável 
de 15 dias contados da terceira e última publicação do presente edital. Na 
oportunidade, fi ca Vossa Senhoria cientifi cado que o não comparecimento da 
referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fi duciária - BANCO BRADESCO S.A, 
nos termos do Art. 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Várzea Grande-MT, 27 de 
março de 2019. Antonia de Campos Maciel Tabeliã Registradora

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, para atender ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Esta-
do de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, quanti-
dades e especifi cações constantes no Edital e seus anexos.
Data: 11/04/2019
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SE-
NAR-AR/MT – Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor 
A, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Asses-
soria 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

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
MATERIAIS INSTRUCIONAIS E DE CONSUMO, 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: 11/04/2019
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-
-AR/MT – Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, 
Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista fran-
queada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria 
de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Ordenador de Despesas: Normando Corral

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Estado de Mato Grosso, torna 
público para conhecimento dos interessados que por ordem do Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT., através do Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, realizará a licitação em epígrafe às 08:30 horas do 
dia 16 de abril de 2019, na sala de Licitações da Secretaria Municipal 
de Administração - Prefeitura, localizada à Avenida Duque de Caxias, 
n.º 1.000, Bairro Vila Aurora, procedendo a abertura dos envelopes n.ºs 
01 e 02, contendo: proposta comercial e documentos de habilitação, 
respectivamente, para o seguinte objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de kit básico natalidade, cesta básica, 
e cobertor, destinado às famílias carentes, e a população em 
situação de vulnerabilidade social, Secretaria de Promoção e 
Assistência Social do Município de Rondonópolis-MT,  conforme 
edital e seus anexos. Os interessados poderão retirar o edital completo 
gratuitamente no endereço eletrônico www.rondonopolis.mt.gov.br 
opção: Licitação, ou no endereço acima citado, horário das 13:00 às 
18:00 horas, telefone para contato (66) 3411-5739, Departamento de 
Compras/Licitação.

Rondonópolis-MT., 02 de abril de 2019
José Edilson Gonçalves 

Pregoeiro

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS DELFINO LOURENÇO SOBRINHOPessoa(s) a ser(em) citadas(s): , Cpf: 12434701191, Rg:
80704-4, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido , Cpf: 01425492150, Rg:LUANARIBEIRO GASPAROTO
11351284, brasileiro(a), solteiro(a), técnica domeio ambiente. atualmente em local incerto e não sabido : CITAÇÃODO(A)FINALIDADE
REQUERIDO(a) acima qualificado(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 afirmados na petição inicial. Resumo da Inicial: OsAutores se
tornaram proprietários, em 25/08/2009, do imóvel descrito como Lote 15, daQuadra 04, situado no 2º Distrito desta Capital, na “Chácara
Ana Cruz”, imóvel este devidamente matriculado sob o nº 23.640, Ficha 01, do Livro nº 02, no Cartório do 7º Ofício da Comarca de
Cuiabá-MT. ao buscarem a atualização dos documentos dos imóveis de propriedade dos Autores, eles se depararam com a
transferência do imóvel acima, através de Escritura Pública de Compra e Venda datada de 26/03/2015, lavrada nas fls. 177 e 178, do
Livro nº 1.172, no Cartório do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, tendo como adquirentes o Sr. LaudelinoAlvez Queiroz e sua esposa
Srª. Maria Josefina dos Santos Queiroz, tendo como transmitente Luana Ribeiro Gasparotto. Em diligências realizadas, descobriu-se
que a Srª. Luana Ribeiro Gasparotto adquiriu dosAutores o referido imóvel, através de Escritura Pública de Compra e Venda datada de
17/08/2011, lavrada nas fls. 198, Livro 045, no Cartório de Registro Civil e Notas do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT,
sendo os Requerentes representados no ato pelo Sr. Delfino Lourenço Sobrinho, através de Instrumento Público de Procuração
outorgada pelos Autores, lavrada no Livro nº 13, fls. 178, realizada em 18/08/2010, e registrada no Ofício de Nossa Senhora do
Livramento-MT.Ao requerer ao Cartório de Registro Civil e Notas do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT cópia autenticada
do Instrumento Público de Procuração utilizada pelo Sr. Delfino Lourenço Sobrinho para a realização da venda do imóvel a Srª. Luana
Ribeiro Gasparotto, verificou-se que a procuração lançada na Escritura de Compra e Venda trata-se, na verdade, de Instrumento
Particular de Procuração emque figura como outorgante César Roberto Zilio e como outorgado Sebastião Rodrigues deOliveira.Assim,
após a verificação de todos os documentos, foi descoberto que o imóvel havia sido vendido, mediante fraude evidente, através de
Instrumento Público de Procuração falsa, a terceiros sem que houvesse qualquer manifestação de vontade dos Autores. Diante disso
requer: A-) A concessão de liminar, a fim de determinar a expedição de ordem ao Cartório do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá, para que
este proceda a necessária anotação de indisponibilidade do bem, no sentido de se abster de realizar quaisquer atos de registro ou
averbações junto a Matrícula 23.640; B-) A citação dos Requeridos, para que, querendo, ofereçam resposta a presente ação, sob pena
de revelia; C-) A procedência da ação, para o fim de ser declarada a nulidade da procuração apresentada pelo Requerido Delfino
Lourenço Sobrinho, para lavratura da Escritura de Compra e Venda registrada na folha 198, do Livro 045, do Cartório de Registro Civil e
Notas do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT; D-) Seja declarada a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda
lavrada no Cartório de Registro Civil e Notas do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT registrada na folha 198, do Livro 045,
onde o Sr. Delfino Lourenço Sobrinho, falso procurador, vende e transfere a propriedade a LuanaRibeiro Gasparotto; E-) Seja declarada
a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, registrada na folha 177,
do Livro nº 1.172, onde a Srª. Luana Ribeiro Gasparotto, vende e transfere a propriedade a LaudelinoAlves Queiroz e sua esposaMaria
Josefina dos Santos Queiroz; F-) Seja declarada a nulidade de todos os registros imobiliários posteriores que tiveram origem na
alienação fraudulenta. Despacho/Decisão: Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e
formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.
Decorrido o prazo semmanifestação, nomeio o Defensor Público oficiante nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo legal. Intime-se.
Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente
Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HERMAN BEZERRA VELOSO, digitei. Cuiabá, 22 de
marçode2019Kelly FernandaXavierBonfimRamosGestor(a) Judiciário(a)Autorizadoart. 1.205/CNGC

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO 
GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 00014/2019 - UASG 70022

Nº Processo: 5785/2018. Objeto: Registro de preços de serviços de elabora-

ção de laudo técnico de avaliação para a celebração de contratos de locação 

de imóveis, em Mato Grosso. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 04/04/2019 

das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonca, 4750 - Bos-

que da Saude, Cpa - Cuiabá/MT ou www.comprasgovernamentais.gov.br/
edital/70022-5-00014-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/04/2019 às 

08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/04/2019 

às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
SANDRO GONCALVES DELGADO

Pregoeiro

O SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano – SMADES em 12/03/2019 a Licença de Operação 
N.º 42/2019 para atividade Institucional – SENAI Cuiabá, localizado na 
Avenida XV de Novembro, N.º 3.031, Bairro Centro Sul – Cuiabá – MT.

JORNAL A GAZETA

28 anos de muitas histórias


