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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
SORRISO – MT JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 7188-87.2013.811.0040 
ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO 
DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE 
AUTORA: BANCO BRADESCO S/A PARTE RÉ: PAULO CESAR 
PIACINI E ANTONIO PIMENTEL CITANDO(A, S): PAULO CESAR PIACINI, 
brasileiro, solteiro, motorista, portador da carteira de identidade n.°5062559512, 
inscrito no CPF n.°674.347.890-34, atualmente em lugar incerto e não sabido; 
ANTONIO PIMENTEL, brasileiro, solteiro, mestre de obras, portador da cédula 
de identidade n.°1659531-9, inscrito no CPF n.°334.822.179-04, atualmente em 
lugar incerto e não sabido.  DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/10/2013 
VALOR DA CAUSA: R$ 31.386,46 FINALIDADE: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA 
PARTE DEVEDORA, por todo o conteúdo do despacho, da petição inicial, e 
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, bem assim para que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, 
contados da efetiva citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO 
INDICADO, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) 
indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, 
na falta da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para 
a satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 829, § 2º 
e art. 835, caput, ambos do NCPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob 
a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 829, § 1º, do NCPC). 2. Em caso 
de não localização da parte executada para citação, o que deverá ser 
prontamente certifi cado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e 
AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 
exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação de bens pela 
parte exeqüente (art. 830 c/c arts. 829, § 2º, do NCPC) e o determinado no art. 
830, §1º, do NCPC. 3. CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), CIENTIFIQUE-O(S) de 
que poderá(ão) opor, querendo, independentemente da realização ou não da 
penhora, EMBARGOS DO DEVEDOR, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.2. Aos 
embargos do executado não se aplica o disposto no art. 229 desta Lei. 4. 
Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 829, caput), sem efetivo pagamento, 
munido da segunda via do mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA 
e AVALIAÇÃO de bens do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de 
tais atos, intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) 
pessoalmente. 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e 
sendo a parte devedora casada, INTIME-SE também o respectivo cônjuge. 6. 
Não localizada a parte executada para o fi m de intimá-la da penhora, o ofi cial 
certifi cará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 
dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) 
penhorado(s) será(ao), em regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente 
depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou III, do 
art. 840, do NCPC, facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) 
Exeqüente(s) ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do(s) 
Executado(s), sob compromisso de depósito judicial. 8. Na hipótese de penhora 
de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 
poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições práticas de 
zelar pela guarda e conservação do bem. 9. As despesas de remoção deverão 
ser antecipadas pela parte Exeqüente. Ademais, o ofi cial de justiça deverá 
observar as disposições contidas nos artigos 833, 836, 844, 845, 846, 870 c/c 
872, todos do NCPC. RESUMO DA INICIAL: BANCO BRADESCO S/A, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 60.746.948/0001-12, com sede na 
“Cidade de Deus”, Vila Yara, Osasco/SP, por seu Advogado que esta subscreve, 
vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 585, 
inciso II e seguintes do Código de Processo Civil, propor AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FORÇADA PRO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, em face de PAULO 
CESAR PIACINI, brasileiro, solteiro, motorista, portador da Cédula de Identidade 
de n. 5062559512, inscrito no CPF sob o n. 674.347.890-34, residente e 
domiciliado na Avenida Vitória, n. 01, Centro, CEP: 78.578-000, no município de 
Ipiranga do Norte /MT e ANTONIO PIMENTEL, brasileiro, solteiro, mestre de 
obras, portador da Cédula de Identidade de n. 1659531-9, inscrito no CPF sob o 
n. 334.822.179-04, residente e domiciliado da Rua dos Jasmins, n. 23, Centro, 
CEP: 78.578-000, no município de Ipiranga do Norte/MT, podendo ser localizado 
no mesmo endereço da empresa executada, pelos fundamentos a seguir 
expostos: Em 31/08/2010, o executado fi rmou perante o exequente, Cédula de 
Crédito Bancário Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista n. 350816, no 
valor total de R$ 10.189,78, para pagamento em 36 prestações, no valor de R$ 
682,54, com 1º vencimento em 01/11/2010, e último para 01/10/2013. Ocorre que 
o executado não liquidou nenhuma das parcelas, estando inadimplente desde a 
data de 01/11/2010 constituindo-se em mora permanente perante o exequente, 
ocasionando o vencimento antecipado do pacto. Atribui-se a causa o valor de R$ 
31.386,46 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis 
centavos). DESPACHO: “Processo: 7188-87.2013.811.0040 /Código: 104130 
VISTO/PM. Trata-se de feito aguardando citação e/ou intimação da parte 
requerida/executada acerca de determinação derradeira em razão da ausência 
de sua localização. Assim, face a imprescindibilidade da triangularização 
processual, pautado no princípio do impulso ofi cial, DETERMINO a busca do 
endereço da parte requerida através dos sistemas INFOJUD/BACENJUD, bem 
como os demais convênios existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; 
Tribunal Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que no 
prazo de 05 (cinco) dias apresentem endereço para localização da parte 
requerida. Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as providências 
obstadas pela sua não localização. Caso, infrutíferas as buscas ou negativa a 
citação/intimação no endereço indicado, determino a regular CITAÇÃO/
INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias 
para sua regular ciência e fruição do prazo legal para expressa manifestação, 
observando na espécie o regramento do artigo 256 ss do NCPC. Do Curador 
Especial Com derradeira certifi cação do decurso de prazo da parte requerida 
para apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os interesses e defesa 
do(a/s réu(ré), forte no primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da 
CF/88 e corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 
ESPECIAL nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, 
representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – UNIC, 
inscrita na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público segundo a 
fé do seu grau acadêmico e por força da disposição estanque no artigo 22ss do 
Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca desta nomeação e/ou 
intimação para manifestação no prazo legal, intime pessoalmente o (a) curador 
(a) especial em referência e, para as demais intimações vindouras, utilize o(a) 
diligente gestor(a) judicial da sistemática do DJE (art. 273, NCPC cc CNGC/MT). 
Após, se houver interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. 
Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação das partes e, sendo o 
caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 
DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos atos 
e fases judiciais ut leis orgânicas de regência. Desta feita, renovo vista à parte 
exequente para que se manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o 
quinquídio à conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 
celeridade. Sorriso/MT, 30 de agosto de 2016. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 
Direito” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital. Eu, Bruno Vinícius Peres, 
digitei. Sorriso - MT, 15 de abril de 2019. Michele Oliva Zoldan Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

NAKAMICHI CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES a 
Licença Ambiental – Modalidade: Licença Prévia; Licença 
de Instalação e Licença de Operação, para atividade 
Odontológica, localizado na Av. Edna M de Albuquerque 
AFFI, Prof. (AV. Das Torres) 4310 -  Quadra 05 Lote 10 – 
Jardim Imperial,  Cuiabá-MT.

A empresa EDNISE ALVES MARTINS 02070620131 - MEI,  com 
CNPJ N° 28.488.315/0001-49, torna público que requereu junto 
à secretaria municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural 
sustentável SEMMADRS de Várzea Grande (SEMMADRS/VG), 
as seguintes licença ambientas, Licença de Previa (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licançe de Operação (LO)  Para serviços 
de 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento 
de veículos automotores, Localizado na RUA SALIM NADAF (LOT 
EMBAUVAL), nº 608, no Bairro CENTRO-NORTE, em Várzea Grande 
– MT, CEP 78.110-500.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 033/2019 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

O Município de Gaúcha do Norte/MT, por meio de sua 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
realizará o certame no dia  21 de maio de 2019, na 
modalidade de tomada de preço do tipo menor preço, 
sob a forma de execução indireta e regime de empreitada 
por preço global, tendo por fi nalidade a “Contratação de 
empresa especializada de engenharia, para executar 
a seguinte obra: terminal rodoviário intermunicipal, 
referente ao contrato de repasse MTUR 806173/2014 
no município de Gaúcha do Norte - MT”, de acordo com 
o que se encontra defi nido na especifi cação e condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, onde se 
realizará às 07h30min (Horário de Cuiabá/MT) na sala 
de licitações. Este processo será regido pela Lei Federal 
8666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. 
A retirada do edital será no site www.gauchadonorte.
mt.gov.br e no e-mail licitacaogauchadonorte@gmail.com. 
Gaúcha do Norte, 25 de Abril de 2019.  Neilla F. de Souza 
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 
DE CUIABÁ - MT JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA 
DIREITO BANCÁRIO EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 
EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N. 24855-78.2016.811.0041 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO 
DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
EXEQUENTE(S): HSBC BANK BRASIL S.A  EXECUTADO(A,S): 
JOÃO CARLOS MARIOTTO CITANDO(A,S): JOÃO CARLOS 
MARIOTTO, CPF: 562.827.291-49. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 
AÇÃO: 14/07/2016  VALOR DO DÉBITO: R$ 91.607.32  FINALIDADE: 
CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualifi cado(a,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 03 (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.  RESUMO DA INICIAL: Em 04/06/2016 o 
Executado fi rmou perante o Exequente o Contrato de Empréstimo de 
Crédito Pessoal n. 11230760024, no valor fi nanciado ‘de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), para pagamento em 18 prestações no valor unitário 
de R$ 3.459,97 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e 
noventa e sete centavos), com 1° vencimento em 04/07/2012 e último 
para 04/12/2013. Porém, como o exequente se tornou inadimplente, o 
débito foi atualizado em 24-05-2016 para o montante de R$ 91.607,32 
(noventa e um mil seiscentos e sete reais e trinta e dois centavos). 
ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) 
de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) 
dias para opor(oporem) embargos. Eu, digitei.  Cuiabá - MT, 17 de 
abril de 2019. Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE CUIABÁ 2’ VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 
DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 
FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO 
POUTICO ADMINISTRATIVO. CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 
EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS 
AUTOS N 1014555-40.2016.8.11.0041 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
TITULO EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO 
ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: CRISTIANA VASCONCELOS 
BORGES MARTINS EXECUTADOS: PRIME CABELEIREIROS 
EIRELI - ME, RODRIGO CARVALHO DOS SANTO CITANDO: 
PRIME CABELEIREIROS EIRELI - ME - CNPJ: 18.324.241/0001-
51, RODRIGO 041.408.031-93 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 
29/08/2016 VALOR DO DEBITO: R$ 42.586,56  FINALIDADE: 
EFETUAR CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo de 03 
(três) dias, a contar da data da expiração deste edital. efetuar o 
pagamento da divida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 
pagamento. deverá o senhor Ofi cial de Justiça efetuar a penhora 
em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento 
do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem 
penhorado e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA 
DEVIDAMENTE CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias 
para o oferecimento de embargos também será contado a partir da 
data de expiração do prazo deste edital FICA AINDA, DEVIDAMENTE 
CIENTIFICADA da possibilidade de depositar em juízo. apenas 30% da 
execução (valor principal + custas + honorários) e o valor remanescente 
em até em 6 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 
de 1% ao mes (art. 916 do CPC). ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 
advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de que, aperfeiçoada a penhora, 
terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. 
Não havendo resposta no prazo especifi cado será decretada a revelia 
com nomeação de Curador Especial.  Cuiabá - MT, 22 de abril de 
2019. Assinado eletronicamente por: ELIARA CUNHA GONCALVES 
- 22/04/2019 14:05:44 https://m.tjmljus.br/codigo/PJEDAFMVQWPHF

PROCESSO N.º 14196-69.2012.811.0002 CÓDIGO: 294123 AÇÃO: 
MONITÓRIA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 
CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO 
DE CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO-
>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: HSBC BANK 
BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO REQUERIDO(A): ROSA MARIA 
MURARO REQUERIDO(A): TADASHI MAEDA EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSA MARIA MURARO, 
Cpf: 05848500851, Rg: 857.483, Filiação: Nair Lemes Muraro e Arnaldo Muraro, 
data de nascimento: 03/07/1956, brasileiro(a), solteiro(a), empresária, Telefone 
65.3653.0847 e atualmente em local incerto e não sabido TADASHI MAEDA, 
CNPJ: 29000521815. atualmente em local incerto e não sabido PROCESSO 
Nº 14196-69.2012.811.0002 CÓDIGO: 294123  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$ 35.937,98 (Trinta e cinco mil e novecentos e trinta e sete 
reais e noventa e oito centavos) especifi cado na petição inicial em resumo 
abaixo, acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da causa, 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, § 1º, 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: 
Em 25/05/2012, os requeridos fi rmaram perante o requerente CONTRATO 
DE ABERTURA DE CONTA E TERMO DE OPÇÃO PESSOA FÍSICA sob o 
n.8200681228, convencionando a utilização de limite de crédito. Ocorre que os 
requeridos não honraram com a sua obrigação de saldar os valores que lhe foram 
creditados, contraindo perante a fi nanceira, uma dívida delhada : CONTRATO: 
8200681228 - PRODUTO: CONTA CORRENTE - DATA DE LIBERAÇÃO: (0) 
- DATA BASE: 01/03/2012 - VALOR DEVIDO: r$35.937,98. Insta salientar que 
os juros e a correção monetária utilizados na atualização do valor devido estão 
em conformidade com o pactuado, que foi devidamente assinado pelas partes 
e estando inadimplentes com o saldo das contas correntes e com os créditos 
parcelados, fi ca caracterizada a mora, demonstrando o cabimento da presente 
ação monitória. Dessa forma, os requeridos possuem uma dívida junto ao autor 
no importe de R$35.937,98. Dá-se a causa o valor de R$35.937,98. Despacho/
Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho 
o pedido para citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) 
dias, nele constando as advertências legais.2. Expeça-se o competente edital, 
publicando-se na forma descrita no art. 257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do 
edital a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia 
(CPC, art. 257, IV).4. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador 
especial ao requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 
Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 
Código de Processo Civil.5. Às providências... ADVERTÊNCIA: Será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) 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, JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ, digitei. Várzea 
Grande, 23 de abril de 2019 Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado art. 1.205/CNGC.

ITARAGUAIA AGROPASTORIL LTDA 
CNPJ/MF nº 00.296.756/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
 A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de maio de 2019 às 
10h, na sede social, no Município de Cocalinho, Estado do Mato Grosso, na 
Fazenda Itaraguaia, Zona Rural, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
I – Prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 
31.12.2017 e 31.12.2018;
II – Destinação e distribuição de lucros de 2017 e 2018;
III - Alteração de endereço e objeto social da matriz de CNPJ nº 
00.296.756/0001-20;
IV – Alteração de endereço e objeto social da fi lial de CNPJ nº 02.296.756/0002-
00; com a consolidação do Contrato Social;
Cocalinho, 02 de maio de 2019. A Administração, por Orlando Carlos da Silva 
Júnior e Luís Fernando Machado e Silva.

06, 07 e 08/05/19

SIERRA AGROPECUÁRIA LTDA 
CNPJ/MF nº 02.237.899/0001-96
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de maio de 2019 às 
11h, na sede social, no Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, na 
Fazenda Boa Vista, Zona Rural, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
I – Prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 
31.12.2017 e 31.12.2018;
II – Destinação e distribuição de lucros de 2017 e 2018;
III -  Aumento de capital;
IV - Alteração de endereço e do objeto social da matriz;
V - Criação de Filial; e Consolidação do Contrato Social.
 Cocalinho, 02 de maio de 2019. A Administração, por Orlando Carlos da 
Silva Júnior e Luís Fernando Machado e Silva.

06, 07 e 08/05/19

1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PARANATINGA-MT
Giselle Maria Costa Vasques
OFICIAL REGISTRADORA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Registro 7699 - Data Reg.: 20/02/2019 - Protocolo 8087
Referente - Cédula de Crédito Bancário 734-3927.003.00002133-7, garantida por Alien-
ação Fiduciária, Registrada nas matrículas 15.107, 15.108 e 15.109. Giselle Maria Costa 
Vasques, Ofi cial do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos desta Co-
marca de Paranatinga/MT, na forma da Lei. Faz a presente intimação por EDITAL em 
face de LEANDRO MARIOTINI BONILHA, brasileiro, solteiro, maior e capaz, Pecuarista, 
nascido na cidade de Presidente Prudente/SP, aos 24/02/1994, fi lho de Marcelo Alves Bo-
nilha e Elisângela Aparecida Mariotini Bonilha, portador da CI-RG nº 2295358-2 SSP/MT e 
CPF/MF nº 042.829.341-74, residente e domiciliado nesta cidade de Paranatinga/MT, em 
virtude de não ter sido encontrado, nos termos do parágrafo 4º do artigo 26 da lei 9.514/97, 
referente a Cédula de Crédito Bancário 734-3927.003.00002133-7, garantida por Alien-
ação Fiduciária, registrada nas Matrículas 15.107, 15.108 e 15.109 deste RGI. O intimado 
deverá comparecer a esta Serventia de Registro Imobiliário, à Rua Marechal Rondon, 537, 
Centro, nesta cidade de Paranatinga/MT, para efetuar o pagamento da importância posi-
cionada em 03/04/2019, no valor de R$ 85.777,96, sujeito a atualização monetária, juros 
de mora até o efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também os 
encargos que vencerem no prazo desta intimação. O prazo para pagamento da dívida é de 
quinze (15) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão 
contratual e consolidação da propriedade do Imóvel na pessoa da credora, requerente da 
intimação, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga/MT, 15 de Abril de 2019. 

ITAKAIU AGROPASTORIL SA
CNPJ/MF nº 02.395.432/0001-74
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de maio de 2019 às 
09 h, na sede social, no Município de Cocalinho, Estado do Mato Grosso, na 
Fazenda Itaraguaia, Zona Rural, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
I – Prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 
31.12.2017 e 31.12.2018; 
II – Destinação e distribuição de lucros de 2017 e 2018;
III - Aumento do capital social autorizado e integralizado;
IV - Alteração de endereço e objeto social da matriz de CNPJ nº 
02.395.432/0001-74;
V – Alteração de endereço e objeto social da fi lial de CNPJ nº 02.395.432/0002-55;
VI - Transformação da sociedade anônima em sociedade empresária limitada, 
na forma do artigo 220 da lei 6.404/76.
Cocalinho, 02 de maio de 2019. A Administração, por Orlando Carlos da Silva 
Júnior.

06, 07 e 08/05/19

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019/

SENAR-AR/MT
Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Ser-
viços Continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E 
JARDINAGEM, nas dependências do Centro de Treinamento e Di-
fusão Tecnológica de Sorriso, para atender ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Gros-
so – SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações 
constantes no Edital e seus anexos.
Data: 16/05/2019
Horário: 14h:00min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão de Tec-
nologia de Sorriso, Rodovia BR 163, Km 726, S/Nº, Zona Rural. CEP: 
78890-000, Sorriso/MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franque-
ada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Lici-
tações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Rodrigo de Oliveira Fischdick
Ordenador de Despesas: Normando Corral

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada na prestação de serviço de LOCAÇÃO DE CAVA-
LO MECÂNICO EQUIPADO COM CARRETA TIPO PRANCHA PARA 
TRANSPORTE DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, para 
atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Re-
gional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, 
quantidades e especifi cações constantes no Edital e seus anexos.
Data: 16/05/2019
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão de Tec-
nologia de Sorriso, Rodovia BR 163, Km 726, S/Nº, Zona Rural. CEP: 
78890-000, Sorriso/MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franque-
ada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Lici-
tações 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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2019

OBJETO: Aquisição de 126 (cento e vinte e seis) estantes em aço, com 10 prateleiras, para 
atender as necessidades do Serviço de Arquivo deste Tribunal, incluindo os serviços de entrega, 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, 
do Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 5.450/2005 e Decreto Estadual n° 
840/2017, de forma preferencial.

SESSÃO PÚBLICA: 16.05.2019  HORA: 15h (Brasília-DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br | UASG: 972.002

PREGOEIRO: João Norberto de Barros Mayer, Pregoeiro designado por meio da Portaria nº 
154/2018, de 26.10.2018.

8h às 18h, pelo telefone (65) 3613-7549, ou através do site www.tce.mt.gov.br.

João Norberto de Barros Mayer

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 


