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Atas - Editais - Balanços - etc
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE - IMÓVEL EM BARRA DO BUGRES/MT
Local dos leilões: Av. João Wallig, 1.800 - 4° andar
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Porto Alegre/RS.
Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS168/00, autorizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., CNPJ n° 52.568.821/0001-22,
promoverá o Leilão do(s) presente(s) imóvel(is), na forma da Lei 9.514/97. Lote 12 - Barra do Bugres/MT. Bairro Loteamento Vila Santa Cruz. Avenida Getúlio
Vargas, 180 (Lt. 09 da Qd. 01). Casa. Áreas totais: terr. 408,00m² e constr. estimada no local 199,12m² (consta no RI 79,12m²). Matr. 11.096 do 1º RI local.
Obs.: Numeração predial pendente de averbação no RI. Regularizações e encargos perante os órgãos competentes de eventual divergência da nomenclatura
do logradouro, numeração predial e da área construída apurada no local com a averbada no RI, correrão por conta do comprador. Ocupada. (AF) 1° Leilão:
24/05/2019, às 10h45. Lance mínimo: R$ 217.607,97. 2° Leilão: 29/05/2019, às 10h45. Lance mínimo: R$ 90.000,00 (caso não seja arrematado no
1° leilão). CONDIÇÕES DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira.
OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.
(51) 3535-1000 • Cond. de Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
REAVISO 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,
ŵŽŶƚĂŐĞŵĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͘ŽŶĨŽƌŵĞƋƵĂŶƟƚĂƟǀŽƐ͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĕƁĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶŽŶĞǆŽ/͘
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: 21.05.2019 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.
KƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐƉŽĚĞƌĆŽŽďƚĞƌŵĂŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂůŝĐŝƚĂĕĆŽŶŽEƷĐůĞŽĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ŽŶǀġŶŝŽƐĞWĂƌĐĞƌŝĂƐĚŽdƌŝďƵŶĂůĚĞŽŶƚĂƐ͕ĚĞƐĞŐƵŶĚĂăƐĞǆƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ŶŽŚŽƌĄƌŝŽĚĂƐ
8h às 18h, pelo telefone (65) 3613-7549, ou através do site www.tce.mt.gov.br.
Cuiabá, 08 de maio de 2019
João Norberto de Barros Mayer
WƌĞŐŽŝƌŽKĮĐŝĂů

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 3a VARA CÍVEL
DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, N° 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO,
SINOP - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE CITAÇAO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO
POR DETERMINAÇÃO DO MM.(a)JUIZ(A) DE DIREITO CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE
MELLO PROCESSO n. 1004009-67.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 65.429,19 ESPECIE:
EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO
Endereço: CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO
PASSIVO: REGIONAL CELL LTDA – EPP Endereço: GOVERNADOR JULIO CAMPOS,
1205, EDIF JR - FONE 66- 9 9976-7058, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550202 BREILA ELIZABETH RIBEIRO PERES Endereço: RUA AMAZONAS, 263, 66-99976-7058,
CENTRO, CATANDUVA - SP - CEP: 15800-050 WELSLEY DOS SANTOS PERES Endereço:
RUA BLUMADO, 135, LOTEAMENTO RESIDENCIAL ISABELLA, CATANDUVA - SP - CEP:
15801-441 FINALIDADE: EFETUAR A CITACÃO DO POLO PASSIVO, 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 que, no prazo de 03 (três) dias. contados
da expiração do prazo deste edital. efetue o pagamento da dívida. sob pena de penhora e
avaliação. podendo. no prazo de 15 dias oferecer embargos. independente da segurança do
Juízo. ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais. com depósito de 30%.
mais custas e honorários. . 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. Advertí-lo de que. caso não manifeste nos autos no prazo legal. que
foi nomeado curador especial. na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca.
o qual deverá ser intimado desta nomeação para. querendo. oferecer defesa no prazo legal.
bem como. acompanhar o feito até seus ulteriores termos. RESUMO DA INICIAL:O exequente
é credor dos executados da importância de R$ 62.977.82 (sessenta e dois mil e novecentos e
setenta e sete reais e oitenta e dois centavos). representado pela Cédula de credito bancário
- Empréstimo - Capital de Giro n° 009809081. celebrado dia 07.12.2015. onde foi celebrado o
empréstimo na importância de R$ 60.000.00 (Sessenta mil reais). a serem restituídos em 36
parcelas mensais de R$ 2.942.46 (dois mil e novecentos e quarenta e dois reais e quarenta
e seis centavos). Contudo o executado ficou em debito com o banco exequente a partir da
parcela vencida em 07.10.2016. O exequente usou todos os meio suasórios para o recebimento
de seus credito. porem tornaram-se infrutíferas todas as tentativas. não restando alternativa.
senão o ajuizamento da presente execução. DECISÃO: ID 5817316: VISTOS. ETC...Citem-se
os executados para que no prazo de três dias efetuem o pagamento da dívida. sob pena de
penhora e avaliação. podendo. no prazo de 15 dias oferecerem embargos. independente da
segurança do Juízo. ou requererem o pagamento do débito em até seis parcelas mensais.
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. com depósito de 30%. mais custas e
honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel. intimem-se os executados. e seus cônjuges.
se casados forem. para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel. determino a sua
remoção. pois. conforme dispõe o art. 840. II do CPC. se não houver depositário judicial.
como é o caso. os bens ficarão em poder do exequente. salvo nos casos de difícil remoção
ou quando anuir o exequente. hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder
dos executados. e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a
prisão civil do depositário infiel. independentemente da hipótese. salvo em caso de alimentos.
Não sendo encontrado os executados. proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que
determina o art. 830 e § 1° do novo CPC. e o exequente o que determina os parágrafos 2° e
3° do mesmo dispositivo. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. e.
havendo pagamento integral no prazo de três dias. reduzo-os pela metade. Intime-se. Cumprase. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO. ESPACHO ID10238158:
Proceda a busca de endereço dos Executados através dos sistemas de informação disponíveis
ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha
havido diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se o Exequente para que
requeira a citação por edital no prazo de cinco dias. Havendo o requerimento, cumpra-se o
despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não
havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que
oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa
no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos 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, NIRLEI
APARECIDA ALVES MARTINEZ BOTIN, digitei. SINOP, 18 de março de 2019. Vânia Maria
Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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AGROPECUÁRIA WEBLER LTDA. - CNPJ: 10.604.483/000197, localizada Rodovia MT 235, Km 120, s/n, Zona Rural, Fazenda
Encantado IV, torna público que requereu junto ao departamento
de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Sapezal/MT, as
Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e de Operação (LO) para
atividade de Barracão de Adubo (depósito). Não foi determinado
estudo de impacto ambiental. 07/05/2019 Eng. Sanitarista/Seg.
do Trabalho Sandra Eudes S. de Lima.
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GD(PSUHVDVLWRD$YHQLGD0LJXHO6XWLOQVDODEDLUUR-DUGLP
8EDWm&XLDEi07FRPLQtFLRjVKPLQHPSULPHLUDFRQYRFDomRHjV
KPLQHPVHJXQGDH~OWLPDFRQYRFDomRFRPTXDLVTXHUQ~PHURVGH
SUHVHQWHVD¿PGHDSUHFLDUHPHGHOLEHUDUHPDVHJXLQWH2UGHPGR'LD 
'LVFXWLUHDSURYDUD&ULDomRGR%DQFRGH+RUDV  2XWURVDVVXQWRVGH
LQWHUHVVH*HUDOGDFDWHJRULD&XLDEiGHPDLRGH-RmR*RQoDOR
GH )LJXHLUHGR 3UHVLGHQWH GR 6,1'3'07 'LUHWRU 1DFLRQDO &6%
6HFUHWiULR*HUDOGD6HFFLRQDO&6%07
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$00$12;,9QSiJLQDQRMRUQDOGHJUDQGHFLUFXODomR$
*D]HWDFODVVLIiFLOSiJLQD&QR'LiULR2¿FLDOGD8QLmR±VHVVmRQ
 SiJLQD  FRP DEHUWXUD SUHYLVWD SDUD D GDWD GH  jV
KPLQ TXLQ]H KRUDV  ± )XVR +RUiULR GH %UDVtOLD FXMR REMHWR p
DTXLVLomR GH DPEXOkQFLD  WLSR VLPSOHV UHPRomR IXUJmR GH SHTXHQR
SRUWH ]HUR NP PRWRU ELFRPEXVWtYHO JDVROLQD HRX iOFRRO  SRWrQFLD
PtQLPDGHFYGLUHomRKLGUiXOLFDRULJLQDOGHIiEULFDFRUEUDQFDFRP
VLQDOL]DGRUHVyWLFRHDF~VWLFRFRPQRPtQLPRSRUWDVQDFDELQDHXPD
SRUWD  WDPSD WUDVHLUD SDUD DFHVVR DR FRPSDUWLPHQWR GD PDFD FRP
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FRQGLo}HV H HVSHFL¿FDo}HV FRQVWDQWHV GR HGLWDO H VHXV DQH[RV
'DWD+RUiULRjVKPLQ TXLQ]HKRUDV ±)XVR+RUiULRGH
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&RQWUDWRV6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH*HVWmR±'(/&60*H)RQH
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ÏUJmR 6ROLFLWDQWH 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH 6D~GH ± 606 2EMHWR
5HJLVWUR GH 3UHoRV SDUD IXWXUD H HYHQWXDO &RQWUDWDomR GH HPSUHVD
MXUtGLFD QD SUHVWDomR GH VHUYLoRV 'LDJQyVWLFRV ODERUDWRULDLV FOtQLFRV H
DQiWRPRV SDWROyJLFRV PHGLDQWH GLVSRQLELOL]DomR HTXLSDPHQWRV
QHFHVViULRVDUHDOL]DomRGRVH[DPHVPmRGHREUDPDWHULDLVHLQVXPRV
FRPSOHPHQWDUHVSDUDDWHQGHUR+RVSLWDOH3URQWR6RFRUUR0XQLFLSDOGH
&XLDEi6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH 6D~GH GH &XLDEi07 FRQIRUPH
HVSHFL¿FDo}HVHFRQGLo}HVGHVFULWDVQR7HUPRGH5HIHUrQFLD(GLWDOH
VHXVDQH[RV'DWD+RUiULRjVKPLQ QRYHKRUDVHWULQWD
PLQXWRV  ± )XVR +RUiULR GH %UDVtOLD ,QIRUPDo}HV&RQWDWR 'LUHWRULD
(VSHFLDO GH /LFLWDo}HV H &RQWUDWRV 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH *HVWmR ±
'(/&60*H)RQH(PDLOOLFLWDFRHV#FXLDEDPWJRYEU
$WHQGLPHQWRjVK5HWLUDGD(GLWDOZZZFXLDEDPWJRYEU±
$QR&XLDEi07GHPDLRGH
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QDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHORFDomRGH{QLEXVFDSDFLGDGHPtQLPDGH
SDVVDJHLURV VHQWDGRV FRP PRWRULVWD LQFOXVR VHJXUR GRV YHtFXORV H
SDVVDJHLURV H FRPEXVWtYHO VHQGR HVWH YROWDGR SDUD WUDQVSRUWH
SHQLWHQFLiULR TXH DWHQGHUi DV GHPDQGDV GD 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH
6HUYLoRV8UEDQRV'DWD+RUiULRjVKPLQ GH]KRUDV ±
)XVR +RUiULR GH %UDVtOLD ,QIRUPDo}HV&RQWDWR 'LUHWRULD (VSHFLDO GH
/LFLWDo}HVH&RQWUDWRV6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH*HVWmR±'(/&60*H
)RQH   (PDLO OLFLWDFRHV#FXLDEDPWJRYEU $WHQGLPHQWR
jVK5HWLUDGD(GLWDOZZZFXLDEDPWJRYEU±$QR
&XLDEi07GHPDLRGH
0DJGD5RVVL3UHJRHLUD
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ÏUJmR 6ROLFLWDQWH 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH (GXFDomR 60( 2EMHWR
5HJLVWUR GH 3UHoR SDUD IXWXUD H HYHQWXDO DTXLVLomR GH JrQHURV
DOLPHQWtFLRV &DIp WRUUDGR H PRtGR ¿QR  SDUD DWHQGHU D VHGH GD
6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH (GXFDomR H VHWRUHV YLQFXODGRV &RQVHOKR
0XQLFLSDO GH HGXFDomR &RQVHOKR GH$OLPHQWDomR (VFRODU )XQGR GH
0DQXWHQomRH'HVHQYROYLPHQWRGD(GXFDomR%iVLFDHGH9DORUL]DomR
GRV3UR¿VVLRQDLVGD(GXFDomR)81'(%&RRUGHQDGRULDGH1XWULomR
(VFRODU60( $UTXLYR $OPR[DULIDGR 3URJUDPDV 3URMHWRV H (YHQWRV
H[WHUQRV FRQIRUPH GHVFULomR FRQWLGD QHVVH 7HUPR GH 5HIHUrQFLD
'DWD+RUiULRjVKPLQ TXLQ]HKRUDV ±)XVR+RUiULRGH
%UDVtOLD ,QIRUPDo}HV&RQWDWR 'LUHWRULD (VSHFLDO GH /LFLWDo}HV H
&RQWUDWRV6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH*HVWmR±'(/&60*H)RQH
(PDLOOLFLWDFRHV#FXLDEDPWJRYEU$WHQGLPHQWRjV
K5HWLUDGD(GLWDOZZZFXLDEDPWJRYEU±$QR
&XLDEi07GHPDLRGH
0DJGD5RVVL3UHJRHLUD
9LVWR$JPDU'LYLQR/DUDGH6LTXHLUD
'LUHWRU(VSHFLDOGH/LFLWDo}HVH&RQWUDWRV

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA
DE RONDONÓPOLIS TERCEIRA VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 20 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 759709.2015.811.0003 CÓDIGO: 783492 VLR CAUSA: R$ 71.554,50
TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL>PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA
DE CARTOES DE CREDITOS POLO PASSIVO: CAMPO DIESEL
BOMBAS INJETORAS LTDA E VAGNER APARECIDO DOS SANTOS
Pessoa (s) a ser(em) citadas(s): CAMPO DIESEL BOMBAS INJETORA LTDA
(Executados(a)), CNPJ: 01038728000175, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido
e VAGNER APARECIDO DOS SANTOS (Executados(a)), Cpf: 56889178149,
Rg: 3881788-4, Filiação: Maria Movio dos Santos e Augusto José dos Santos,
solteiro(a), empresário, Telefone (66)9959-0911, Endereço: Lugar Incerto e Não
Sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificados(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 debito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens
à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem
penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida.
Resumo Inicial: O Exequente é credor dos Executados da importância atualizada
de R$ 71.554,50 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta centavos), representada pela inclusa Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo-Capital de Giro nº 008.598.615, emitida em 06/11/2014, no valor de
R$ 62.060,30 (sessenta e dois mil, e sessenta reais e trinta centavos), pagável
em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 2.386,61
(dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), cada,
vencendo-se a primeira em 20/12/2014, cuja obrigação é líquida, certa e exigível.
VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CUSTAS. Débito Atualizado: R$ 71.554,50 Honorários Fixados: R$ 2.000,00
Custas Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 73.554,50 Despacho/
Decisão: Código nº 783492 Vistos etc. Considerando que as tentativas de
citação da ré restaram infrutíferas; considerando, ainda, que o feito se arrasta há
quase 04 (quatro) anos sem que o autor consiga promover os atos processuais
necessários para seu regular andamento, hei por bem deferir o pedido para
citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem observados
os comandos do artigo 257 do CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal
local, de grande circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a
10 (dez) dias. Deverá, ainda, a requerente comprovar nos autos, no prazo de 30
(trinta) dias, o cumprimento desta decisão. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT,
05 de abril de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE
DIREITO 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 afixado no lugar de costume e publicado da forma da Lei. Eu, Eliete
Aparecida da Conceição, digitei.
Rondonópolis,
10 de abril de 2019 Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciario(a) Autorizado
art. 1.205/CNGC

AGROPECUÁRIA WEBLER LTDA. - CNPJ: 10.604.483/000197, localizada Rodovia MT 235, Km 120, s/n, Zona Rural,
Fazenda Encantado IV, torna público que requereu junto ao
departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Sapezal/MT, as Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e de
Operação (LO) para atividade de Depósito de Defensivo. Não
foi determinado estudo de impacto ambiental. 07/05/2019 Eng.
Sanitarista/Seg. do Trabalho Sandra Eudes S. de Lima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE SUSPENSÃO TOMADA DE PREÇOS
N. 07/2019
Processo nº 585321/2019. Objeto: seleção e
contratação de empresa de engenharia para
execução da obra Construção de uma Escola
Municipal de Educação Básica denominada “David
Mayer’’, localizada na Rua Principal, S/N Bairro
São Simão, no Município de Várzea Grande/
Mato Grosso, incluindo fornecimento de materiais
e mão de obra, em atendimento à Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
de acordo com as especificações descritas neste
termo e seus anexos, com previsão de realização
de sua sessão 09 de maio de 2019, às 08h30min
(horário local) encontra-se SUSPENSO. Os
motivos determinantes de sua suspensão se dá à
necessidade de adequações dos valores da planilha
de composição de preços, conforme demonstrado
no Ofício nº 720/2019/GS/SMECEL/VG/MT. Logo
que os motivos forem sanados, a Administração
Pública Municipal de Várzea Grande estará
publicando a Reabertura do certame licitatório. O
presente documento encontra-se disponível no site:
www.varzeagrande.mt.gov.br,
Várzea Grande - MT, 08 de maio de 2019
Silvio Aparecido Fidélis
Secretário Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA ABERTURA DE
PROPOSTA DE TOMADA DE PREÇOS N.05/2019
Processo nº 583049/2019. Seleção e contratação
de empresa de engenharia para prestação de
serviços de Reforma em 01 Praça Municipal, onde
a empresa ganhadora deverá ser responsável
no fornecimento de materiais e mão de obra,
para atender da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos e Mobilidade Urbana, de acordo com
as especificações descritas neste termo e seus
anexos. A Sessão Pública de Abertura dos
Envelopes n. 02 contendo as Propostas de Preços
das empresas Habilitadas se dará no dia 17 de
maio de 2019, às 08h30min (hora local), na sala
de licitação da Prefeitura Municipal de Várzea
Grande-MT, situado na Av. Avenida Castelo Branco,
2500 – Várzea Grande/MT. A Comissão de Licitação
informa que foram decorridos os prazos recursais,
e os julgados encontram-se disponibilizado no site:
www.varzeagrande.mt.gov.br.
Várzea Grande - MT, 08 de maio de 2019
Breno Gomes
Secretário Municipal de Serviços Públicos e
Mobilidade Urbana
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO
Prefeitura Municipal de Várzea Grande – MT, CNPJ:
03.507.548/0001-10, torna-se público que requereu
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural Sustentável – SEMMADRS
de Várzea Grande – MT, as Licenças Ambientais –
Modalidade: Licença previa, Licença de Instalação e
licença de Operação, para atividade administração
pública em geral, construção do edifício sede da
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
localizada na Av. Castelo Branco, S/N, Bairro Água
Limpa, município de Várzea Grande – MT.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 32/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM
Processo nº 591074/2019. Objeto: Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de
Materiais Esportivos e Pedagógicos, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea
Grande/MT. A realização está prevista para o
dia 28 de maio de 2019, às 10h00min (horário
Brasília - DF). O Edital completo está à disposição
dos interessados na Prefeitura Municipal de
Várzea Grande, – Superintendência de Licitações,
gratuitamente a ser disponibilizado através de
mídia gravada em dispositivo do interessado ou em
download nos seguintes sites: www.bllcompras.org.
br e www.varzeagrande.mt.gov.br;
Várzea Grande-MT, 08 de maio de 2019
Flávia Luiza Coelho Lannes Omar
Secretária de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 33/2019 - MENOR PREÇO POR ITEM
Processo nº 592658/2019. Objeto: Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de
Materiais Descartáveis e Utensílios, para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea
Grande/MT. A realização está prevista para o
dia 29 de maio de 2019, às 10h00min (horário
Brasília - DF). O Edital completo está à disposição
dos interessados na Prefeitura Municipal de
Várzea Grande, – Superintendência de Licitações,
gratuitamente a ser disponibilizado através de
mídia gravada em dispositivo do interessado ou em
download nos seguintes sites: www.bllcompras.org.
br e www.varzeagrande.mt.gov.br;
Várzea Grande-MT, 08 de maio de 2019
Flávia Luiza Coelho Lannes Omar
Secretária de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019
Processo nº 572056/2019. Objeto: Registro de
preços para contratação de empresa capacitada
em fornecimento, tubos de concretos, para
atender a Secretaria Municipal de Viação e Obras.
Por meio de Pregoeiro Oficial designado pela
Portaria n. 867/2018, A Prefeitura Municipal de
Várzea Grande torna público o RESULTADO do
PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 Onde sagraram
se vencedoras as empresas SANETUBOS
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI - ME inscrita no CNPJ n. 09.514.263/000193, vencedora dos Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09 e 10 com o valor total de R$ 948.600,00
(Novecentos e quarenta e oito mil e seiscentos
reais); MFS IND. DE ARTEF. DE CIMENTO E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP inscrita
no CNPJ n. 22.077.503/0001-06, vencedora dos
itens 11 e 12 com o valor total R$ 268.200,00
(duzentos e sessenta e oito mil e duzentos reais).
A ata da presente sessão está disponível no site:
www.varzegrande.mt.gov.br,
Várzea Grande - MT, 08 de maio de 2019
Carlino Agostinho
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 – RESULTADO
A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – Estado
de Mato Grosso, situada na Avenida Carlos
Hugueney n° 572, Alto Araguaia–MT, CEP 78.780000 por meio do pregoeiro e sua equipe de apoio,
torna público para conhecimento de todos que do
julgamento do certame supracitado, cujo objeto
trata-se de: Registro de Preços para futura e
eventual prestação de serviços de fornecimento
de passagens terrestres. – COM MAIORIA DOS
ITENS EXCLUSIVOS PARA MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE e MEI. Tipo
menor preço por item. Sagraram-se vencedoras
do certame as seguintes empresas: LEONARDO
FERNANDES VIEIRA 06088027198, inscrita no
CNPJ sob o nº 25.103.271/0001-01, no valor total dos
itens ganhos de R$ 1.171.430,00 (Um milhão cento
e setenta e um mil quatrocentos e trinta reais) e
ENYTUR TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 04.965.485/0001-09, no valor total de itens
ganhos de R$ 768.750,00 (Setecentos e sessenta e
oito mil setecentos e cinquenta reais). Informações
mais detalhadas com a equipe de apoio e pregoeiro
pelo fone/fax (66) 3481-2885 ou 1165. E-mail: lici.
altoaia@gmail.com.br.
Alto Araguaia – MT, 08 de Maio de 2019
Telles Lincoln Rezende Pimentel
Pregoeiro
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Poder Judiciário de Mato Grosso Importante para cidadania. Importante para você. EDITAL
DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS 27138-21.2009.811.0041 Código: 391741 Pessoa(s)
a ser(em) citadas(s): FABIANO ROBERTO ABRANTES, CNPJ: 0239028100016 1.
atualmente em local incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima
qualificado(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 suficientes 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: A parte exequente ingressou com
Ação de Execução contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando
o recebimento do valor abaixo descrito. - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$
16.035,01 - Valor Atualizado : R$ 14.577,28 - Valor Honorários: R$ 1.457,73 Despacho/
Decisão: Vistos, etc.Defiro o requerimento de fls. 49/50 e, procedo à pesquisa junto ao
sítio do INF03UD a fim de encontrar o atual endereço dos executados, oportunidade em
que a referida pesquisa restou parcialmente exitosa (extratos em anexo), senão vejamos:Avenida Balneário Doutor Meirelles, n 2 14, Quadra 12, Tijucal, CEP: 78088-010.Assim,
citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o
débito em 03 (três) dias , sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça,
munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto
bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais
atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015.Conste no mandado a possibilidade
do executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais
custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até
06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015.Fixo os honorários advocatícios em 10%
do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827
do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 22
, do CPC/2015, Caso a diligência seja infrutífera, ante a orientação do CN3 que a citação
por edital seja precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, defiro
o pleito quanto à citação editalícia . Desta feita, expeça-se o regular edital de citação do(s)
executado(s), com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso
I, do mesmo codex, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio doe. Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso, através do DDE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.
Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local de grande circulação - conforme dispôsto no parágrafo único do
referido artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do
CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que
deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Empós, com ou sem manifestação,
retornem-me os autos conclusos.Cumpra. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda adventido(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 afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.
Cuiabá, 19 de março de 2019 Deivison Figueiredo Pintei Gestor(a) Dudiciário(a) Autorizado
art. 1.205/CNGC
Poder Judiciário de Mato Grosso Importante para cidadania. Importante para você. EDITAL
DE CITAÇÃO PRAZO 60 DIAS - Numeração Única: 4625-79.2013.811.0086 Código: 76049
Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPAÇO GOURMET RESTAURANTE CHOPERIA, PIZZARIA
E SORVETERIA LTDA, CNPJ: 12571489000130, atualmente em local incerto e não sabido
PAULO SERGIO GIUMBELLI, Cpf: 72802502972, Rg: 11/R-2.823.457, brasileiro(a) e atualmente
em local incerto e não sabido ANA CARINA PINTO CARDOSO GOULARTE, Cpf: 81650876068,
Rg: 6059317658, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO
do(s) executado(s) acima qualificado(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 suficientes
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: O exequente é credor dos
executados da importância de R$ 108.754,46 (cento e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro
reais e quarenta e seis centavos), representado pela Cedula de credito bancário - Empréstimo Capital de Giro n° 351/4385369, celebrado dia 28/01/2011, onde foi celebrado o empréstimo na
importância de R$ 110.000,00 (cento e dez mil), a serem restituídos em 36 parcelas mensais de
R$ 4.696,43 (quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), sendo a
primeira em 28.04.2011 e a última em 28.03.2014. Contudo o executado ficou em debito com o
banco exequente a partir da parcela vencida em 25/07/2012. O exequente usou todos os meio
suasórios para o recebimento de seus credito, porem tornaram-se infrutíferas todas as tentativas,
não restando alternativa, senão o ajuizamento da presente execução. - Custas Processuais:
R$ 0,00 - Valor Total: R$ 123.172,30 - Valor Atualizado: R$ 123.172,27 - Valor Honorários: R$
0,00 Despacho/Decisão: I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar
o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos,
os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 739-A, §1°, do CPC.II - Não
noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora
de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando a parte executada
na mesma oportunidade.III - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser
consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.IV - Não havendo depositário
judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente
penhorados o próprio exeqüente, que deverá firmar compromisso.V - Recaindo a penhora sobre
bens imóveis, observem-se os comandos dos arts. 655, §2°, e 659, §4°, ambos do CPC.VI Não encontrada a parte devedora, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens
quantos bastem para garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 653,
parágrafo único, do CPC.VII - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução,
deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou
o estabelecimento da parte devedora.VIII - Em conformidade com o disposto no art. 652-A,
c/c art. 20, §4°, ambos do CPC, fixo honorários em favor do advogado do exeqüente no valor
equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida à metade
em caso de pagamento no prazo assinalado no item “I” acima. 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 afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa
Rose, digitei. Nova Mutum, 18 de fevereiro de 2019 Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a)
Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.
Poder Judiciário de Mato Grosso Importante para cidadania. Importante para você. EDITAL
DE CITAÇÃO Numeração Única: 19007-28.2015.811.0015 Código: 251378 PRAZO 20 DIAS
- Lotação:Segunda Vara de Sinop – MT Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON PEREIRA
FILHO, Cpf: 71888829915, natural de Sinop- MT, casado(a). atualmente em local incerto e
não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 suficientes 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: Trata-se de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de WILSON PEREIRA FILHO, na qual o Exequente
aduz na inicial que é credor do executado na importância R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil
reais), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal n° 321/1238051
C/C, celebrada na data de 17.04.2015. No contrato firmado, o Executado se comprometeu
a restituir o saldo em 24 (vinte e quatro) parcelas fixas, no valor de R$ 2.523,35 (dois mil,
quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), vencendo a primeira em 17.05.2015
e a última em 17.04.2017. Nesse sentido, o pagamento da parcela, de acordo com a cláusula
contratual, é mediante débito na conta corrente que o executado mantém junto a agência do
Banco Exequente, porém não foi possível realizar o débito da parcela vencida na data de
17.05.2015 face a inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de
todo o débito. Destarte, o exequente usou todos os meios suasórios para o recebimento de
seu crédito, porém, tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não restando outra alternativa,
senão, o ajuizamento da presente ação. Custas Processuais: R$ 1.146,68 - Valor Total: R$
63.506,10 - Valor Atualizado: R$ 57.359,42 Valor Honorários: R$ 5.000,00 Despacho/Decisão:
Vistos em correição permanente.1. Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de
localização da parte executada, com fundamento no art. 256, § 3°, do Código de Processo
Civil, defiro o pedido de fls. 71/72 e, por conseguinte, determino a citação do executado
Wilson Pereira Filho por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes da decisão de fl.
30.2. Decorrido o prazo acima sem manifestação, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código de
Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua em substituição na 2a Vara Cível
da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial da parte ré citada por edital.2.1. Intime-se o(a)
Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para que ofereça resposta no prazo legal.3.
Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de extinção do feito, sem resolução
de mérito.4. Após, retornem-me os autos conclusos.5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o
necessário. 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 afixado no lugar de costume e
publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Nascimento Nunes, digitei. Sinop, 14 de fevereiro de
2019 Luzimeiry Tomaz Nazário Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
Poder Judiciário de Mato Grosso Importante para cidadania. Importante para você. EDITAL
DE CITAÇÃO Numeração Única: 17493-79.2003.811.0041 Código: 131302 Primeira Vara
Especializada Direito Bancário de Cuiabá - MT PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) a ser(em)
citadas(s): ANTONIO JOSÉ VIANA NETO, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não
sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 suficientes 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: A parte exequente ingressou com Ação de Execução contra a parte executada,
ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento do valor abaixo descrito. - Custas
Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 88.112,09 - Valor Atualizado : R$ 80.101,91 - Valor
Honorários: R$ 8.010,19 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cumpra-se a decisão de fls. 309, qual
seja: “ante a orientação do CNJ que a citação/intimação por edital seja precedida de busca
via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito (extrato em anexo), de termino a realização
da citação ficta do(s) executado(s) ANTÔNIO JOSÉ VIANA NETO.Desta feita, expeça-se o
regular edital de citação/intimação do(s) executado(s), com prazo de 20 dias, salientando-se
que, nos moldes do artigo 257, inciso II, do mesmo codex, o edital deverá ser publicado uma
vez no sítio doe . Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá
ser certificado pelo Sr. Gestor.” (observando a mudança de posicionamento deste juízo quanto
a necessidade de publicação do edital pela parte). Decorrido o prazo sem manifestação, nos
termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público
em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.”Outrossim,
ante a certidão de óbito de Caio Cezar Ribeiro Sandoval (fls.318), cite-se e intime-se o
inventariante Marco Aurélio Teixeira Sandoval, no endereço declinado às fls.323v, para em 15
dias, integrar a lide, indicando, se for o caso os demais herdeiros e endereços, posto que não
juntado o compromisso do inventariante.Intimo o Banco para comprovar o recolhimento da
diligência acima no prazo de 15 dias, tu do sob pena de extinção.Em caso de silêncio, intimese via correio para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Empós,retornem-me os
autos conclusos. Cumpra-se.ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s)
de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para
o por(oporem) embargos.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no
futuro, possa a legar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de
costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digite. Cuiabá, 19 de março de 2019
Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

SENAR-AR/MT
ERRATA DOS PREGÕES PRESENCIAIS
Nº 035, 036 e 037/2019/SENAR-AR/MT
Nos Pregões nº 035/2019/SENAR-AR/MT ao
037/2019/SENAR-AR/MT, onde se lê 15/05/2019,
leia-se 17/05/2019.
Todos os demais itens dos pregões mencionados
mantêm-se inalterados em sua integralidade.
Rodrigo de Oliveira Fischdick - Pregoeiro
Luiz Alexandre Vidal Fonseca
de Castro Reis - Pregoeiro
Julean Faria da Silva - Pregoeiro
Referente Processo Nº PD0007273/2018
Construtora e Incorporadora IVY LTDA CNPJ nº 08.756.191/0001-28, Proprietária da área localizada na Rua Alta Floresta esquina com rua Terra Nova,
quadra 05, lote A remembrado, loteamento Quitandinha, bairro Alvorada,
município de Cuiabá-MT, pretende comprar pela modalidade de Aquisição
Onerosa de Potencial construtivo uma área de 1.987,04 m² para ampliar a
área acima mencionada, conferida com base na planta de valores do Município o qual o m² é de R$ 186,35 (cento e oitenta e seis reais e trinta e cinco
centavos), perfazendo um total de R$ 185.142,45 (cento e oitenta e cinco mil,
cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
Sem mais, Atenciosamente,
Cuiabá-MT, 08 de maio de 2019.
Carine Andraus - Arquiteta da Diretoria de Gerenciamento Urbano DGUSMADES - Marimarcia da G.N. Pinheiro Koeche. - Diretora de Gerenciamento Urbano - SMADES

