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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE PRIMAVERA DO LESTE TERCEIRA VARA CÍVEL EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 
10126-30.2014.811.0037 CÓDIGO: 139759 VLR CAUSA: R$ 23.955,47 
TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL-
>PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI 
POLO PASSIVO: JOSE RODRIGO DE FRANÇA SILVA Pessoa(s) a 
ser(em) citadas(s): JOSE RODRIGO DE FRANÇA SILVA, (Executados(as)), 
Cpf: 00569911184, Rg: 1589526-2, Filiação: Ernesto Vieira da Rocha e Juliane 
de França Silva, data de nascimento: 25/05/1983, brasileiro(a), natural de 
Iguatemi-MS, solteiro(a), gerente administrativo, Endereço: Rua Sucupira ,. N° 
1012, Bairro: Primavera III, Cidade: Primavera do Leste-MT, CEP: 788500000 
FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) 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 abaixo 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.983.165/0001-17 
com sede em Campo Verde e agência em Primavera do Leste/MT, CNPJ nº 
74.040.056/0001-06, estabelecida à Rua Blumenau, 262, por seus advogados 
infra-assinados, com endereço profi ssional à Avenida David Riva, 250 – Jardim 
Riva em Primavera do Leste/MT, local onde recebem as intimações de estilo, 
vem à presença de V. Exa., para com fulcro nos artigos 566 inciso I, 580, 585 
II, todos do Código de Processo Civil e Lei 10.931/2004, promover a presente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOSÉ RODRIGO 
DE FRNAÇA, brasileiro, solteiro, gerente administrativo, inscrito no CPF sob 
o n.º 005.699.111-84, residente e domiciliado à Rua Júlio Muller, n° 177, em 
Primavera do Leste – MT, pelos motivos que passa a expor e ao fi nal requer: 
A exequente é credora dos executados pela obrigação líquida, certa e exigível 
de R$ 23.955,47 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e 
quarenta e sete centavos), posição do débito em 12.11.2014, representada 
pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO: Nº B20531171-5, ora anexada, 
juntamente com a fi cha gráfi ca da operação. dívida encontra-se vencida, diante 
do descumprimento das obrigações assumidas no título exequendo, tudo em 
razão de inadimplência verifi cada, consistente no atraso no pagamento de 
parcelas.  Sobre a exigibilidade da dívida o artigo 580 do Código de Processo 
Civil é claro ao dispor: “Art. 580 A execução pode ser instaurada caso o devedor 
não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título 
executivo.” entada de todas as formas a solução extrajudicial para o litígio, 
estas foram infrutíferas, não restando outra alternativa a exequente senão 
recorrer ao judiciário, para fazer valer o seu direito. STO POSTOEQUER a 
V.Exa., que seja determinada a citação da executada: JOSÉ RODRIGO DE 
FRNAÇA, no endereço já informado no preâmbulo desta, para que efetue 
o pagamento no prazo de 03 (três) dias, do seu débito no montante de R$ 
23.955,47 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e 
sete centavos), posição do débito em 12.11.2014, a ser acrescido dos encargos 
contratuais lançados na fi cha gráfi ca em anexo, dos honorários advocatícios, 
custas e demais despesas processuais, nos termos do art. 652 do CPC. 
Requer ainda, em não sendo paga a dívida no prazo legal, seja imediatamente 
efetuada a penhora online de valor sufi ciente para saldar o principal e 
acessórios, intimando-se após, os executados a manifestarem-se. Requer por 
último, sejam concedidas ao Sr. Ofi cial de Justiça as faculdades previstas no 
parágrafo 2º do art. 172 do CPC, caso se faça necessário, para a realização 
de qualquer diligência. á-se a causa o valor de R$ 23.955,47 (vinte e três mil 
novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). VALOR 
TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS 
Débito Atualizado: R$ 23.955,47 Honorários Fixados: R$ 2.000,00 Custas 
Processuais: R$ 616,40 Total para Pagamento: R$ 26.571,87 Despacho/
Decisão: Vistos. Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para tornar nula 
a contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública, uma 
vez que não constam nos autos a expedição do edital de citação do executado, 
nem a comprovação de sua publicação. Assim, para o correto prosseguimento 
do feito, determino a expedição do edital de citação, devendo a parte autora 
providenciar o necessário. Após, decorrido o prazo sem a manifestação do 
executado, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar defesa, no prazo 
legal, curador especial, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil. 
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 
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, Katiúscia 
Sandra Ramos Silva, digitei. Primavera do Leste, 01 de abril de 2019 Aline 
Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

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

Nº 053/2019/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS 
– CONFECÇÃO DE FOLDERS, PANFLETOS, CREDENCIAIS E 
FOLHETOS, 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: 16/07/2019
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, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – 
Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Ordenador de Despesas: Normando Corral

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

OFICIAL REGISTRADORA 
EDITAL DE LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO

(LEI FEDERAL N´ 6.766, DE 19/12/1979)
Eu, Giselle Maria Costa Vasques, Ofi cial Registradora do 1º Serviço de Registro 
de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Paranatinga-MT.  FAZ SABER, 
para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 2º c/c com 
o art. 19 da Lei Federal 6.766 de 19/12/1979, que a proprietária: A Empresa 
CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOCADORA MANAWA EIRELI, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 28.870.703/0001-87, com sede na Rua 15 de Novembro, nº 
750, Novo Horizonte, na cidade de Paranatinga-MT, DEPOSITOU neste Cartório 
de Registro de Imóveis os documentos necessários exigidos pelo Art. 18 da Lei 
6.766/79, para o registro do “LOTEAMENTO FECHADO PEREIRA NETTO”, situado 
no perímetro urbano da cidade de Paranatinga-MT, referente a Área da Matrícula 
nº 238 do Livro 02-C deste RGI, com área total de 10.880,60m , distribuída da 
seguinte forma: 33 Lotes, perfazendo um total de 6.162,39 m²; Área de Circulação: 
01 Área, com área total de 380,06 m²; e, Área Remanescente: 01 Área, com área 
total de 2.528,27 m². Tudo de conformidade com os Mapas e Memoriais Descritivos, 
elaborado e assinado pelo Engenheiro Agrônomo, Luanderson Manoel Pereira 
Neto, CREA MT-9117-D, juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica 
- A.R.T. nº 3073356, devidamente quitada. O referido Loteamento foi devidamente 
VERIFICADO e APROVADO pelo Município de Paranatinga-MT, conforme Decreto 
Municipal sob nº 1624, de 13/06/2019, de aprovação de Loteamento Fechado 
Pereira Netto, no Município de Paranatinga-MT; e Ato de Aprovação, datado aos 
13/06/2019, assinado pelo Prefeito Municipal, Sr. Josimar Marques Barbosa.  As 
impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido 
imóvel, deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 dias, contados da data da 
terceira e última publicação do presente EDITAL, que será publicado por 03 (três) 
dias consecutivos nesta Serventia e em Jornal de Circulação Regional, não havendo 
reclamação, será realizado o Registro, fi cando os documentos à disposição dos 
interessados neste Cartório. Dado e passado nesta cidade de Paranatinga-MT, aos 
03 de Julho de 2019. 

Atenciosamente,
Giselle Maria Costa Vasques

Ofi cial Registradora

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º3/2019

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: durante 
os dias 05 de julho a 17 de julho de 2019, 
período integral do expediente, sendo que 
excepcionalmente, no dia 17 de julho de 2019 
às propostas poderão ser encaminhadas até às 
08h00, horário de Brasília. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: 08:00h. Inicio da sessão da disputa: 
às 09:00h (Brasília) do dia 17 de julho de 2019.Objeto 
da licitação na modalida de pregão eletrônico: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA 
BÁSICA, MATERIAIS HOSPITALARES, 
ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA 
ATENDER UNIDADES DE SAÚDE E ORDENS 
JUDICIAIS NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO 
JOAQUIM. CONFORME ANEXO I DO EDITAL – 
TERMO DE REFERÊNCIA, conforme condições e 
especifi cações constantes no Edital e seus anexos.
LOCAL DA DISPUTA: Site da Bolsa de Licitações 
e Leilões: www.bllcompras.gov.br, RETIRADA 
DO EDITAL: site: www.novosaojoaquim.mt.gov.
br. INFORMAÇÕES: As empresas interessadas 
deverão providenciar o cadastro no sistema da 
BLL, conforme edital de chamamento. CONTATO: 
(0**66) 3479-1158 ou Fax: (0**66) 3479-1158 ou 
e-mail: licitação@novosaojoaquim.mt.gov.br.

Novo São Joaquim/MT, 04 de julho de 2019.
GERALDO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO

Pregoeiro Ofi cial

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ 03.238.581/0001-92

Prezado (as) Senhor (as), 
Na qualidade de Síndica do CONDOMÍNIO 
DO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, CNPJ: 
00.963.561/0001-96, localizado na Rua Manágua, 
Nº 282, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, vimos 
pela presente convocar aos Senhores Condôminos/
Proprietários para apreciação dos livros de 
PRESTAÇÃO DE CONTA dos meses (outubro de 
2017 à Junho de 2019), quais foram apresentados na 
assembléia geral ordinária realizada em 02.07.2019. 
O prazo para análise e apresentação de impugnação 
será até dia 23.07.2019, ressaltando que a 
impugnação deverá ser apresentada e fundamentada 
conforme os preceitos legais. Não havendo qualquer 
manifestação até a data supracitada, dar-se-ão por 
aprovada. 
Desde já agradecemos à atenção dispensada 
e, nos colocamos a disposição para maiores 
esclarecimentos. Atenciosamente, 

Evanildes Soares Prado
Síndica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE 
RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE 
- MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO 
SÁVIO DA VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 1003487-71.2017.8.11.0037 
Valor da causa: R$ 30.900,90 ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]-
>EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 
DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Endereço: Rua Blumenau, 551, 
esquina com a Avenida Cuiabá, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 
78850-000 POLO PASSIVO: Nome: AILTON DOS SANTOS SILVA Endereço: 
Rua Santo Angelo, 340, ZONA 01, Bairro Primavera II, PRIMAVERA DO 
LESTE - MT - CEP:78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 
PASSIVO, 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:COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DOCERRADO – SICREDI 
VALE DO CERRADO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº32.983.165/0001-17 com sede em Campo Verde e agência em Primavera 
do Leste/MT, CNPJ nº74.040.056/0001-06, estabelecida à Rua Blumenau, 262, 
por seus advogados infra-assinados, com endereço profi ssional à Avenida David 
Riva, 250 – Bairro Jardim Riva em Primavera do Leste/MT, local onde recebem 
as intimações de estilo, vem à presença de V. Exa., para com fulcro nos artigos 
771 e seguintes do Código de Processo Civil/2015 e Lei 10.931/2004 promover 
a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de AILTON 
DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, pintor, inscrito no CPF sob o n.º 
051.512.769-80,residente e domiciliado na Rua Santo Angelo, n° 340, Bairro 
Primavera II em Primavera do Leste- MT, pelos motivos que passa a expor e ao 
fi nal requer: A exequente é credora do executado pela obrigação líquida, certa 
e exigível de R$30.900,90 (trinta mil, novecentos reais e noventa centavos), 
posição do débito em 03.08.2017, representada pelas CÉDULAS DE CRÉDITO 
BANCÁRIO N’s° B60531028-7 e B50531309-8 ora anexadas, juntamente com as 
respectivas fi chas gráfi cas da operação, os quais descrevemos abaixo: A dívida 
encontra-se vencida, diante do descumprimento das obrigações assumidas no 
título exequendo, tudo em razão de inadimplência verifi cada consistente no não 
pagamento das parcelas. Tentada de todas as formas a solução extrajudicial para o 
litígio, as quais foram infrutíferas, não resta alternativa a exequente senão recorrer 
ao judiciário para fazer valer o seu direito. ISTO POSTOREQUER a V. Exa., que 
seja determinada a citação, nos termos do artigo829 do Código de Processo 
Civil, do executado: AILTON DOS SANTOS SILVA, no endereço já informado no 
preâmbulo desta, para que efetue o pagamento no prazo de 03 (três) dias, do 
seu débito atualizado no montante de R$ 30.900,90 (trinta mil, novecentos reais e 
noventa centavos), a ser acrescido dos encargos contratuais lançados nas fi chas 
gráfi cas em anexo, incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como custas 
e despesas processuais e honorários advocatícios, a serem fi xados de acordo com 
o § 2º do artigo 85 do NCPC. Requer, que este r. juízo determine a inclusão do 
nome do executado em cadastro de inadimplentes, conforme autoriza o §3º do 
artigo 782 do Código de Processo Civil. Requer que seja procedida à penhora 
de valores existentes em contas correntes, contas poupança e/ou aplicações 
fi nanceiras de titularidade do executado, no montante ora executado acrescidos 
de todos os encargos contratuais incidentes até a data do efetivo pagamento, bem 
como custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Requer também, 
caso infrutífera a penhora on-line, que este r. juízo efetue ordem de bloqueio de 
circulação e transferência junto ao RENAJUD de veículos em nome do executado. 
Caso o Ofi cial de Justiça não encontre bens do executado, que este seja intimado 
para apresentar o rol de bens passíveis de penhora, onde se encontram e quais 
os correspondentes valores, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça, 
sancionado com multa de 20% do valor atualizado do débito, conforme autoriza 
o artigo 774, V, e parágrafo único, do CPC. Requer por último, sejam concedidas 
ao Sr. Ofi cial de Justiça as faculdades previstas no parágrafo 2º do art. 212 do 
CPC, caso se faça necessário, para a realização de qualquer diligência. Dá-se a 
causa o valor de R$ 30.900,90 (trinta mil, novecentos reais e noventa centavos). 
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, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, 
digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 24 de abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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É FÁCIL ANUNCIAR 
NO JORNAL

QUE TEM 80%
DA PREFERENCIA

DO MATO-GROSSENSE.
É SÓ LIGAR: 

(65) 3612-6307


