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EDITAL DE INTIMAÇÃO COD. PROC.: 822783 NR: 28927-
16.2013.811.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL-
>PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A PARTE(S) REQUERIDA(S): 
CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, 
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT ADVOGADO(S) 
DA PARTE REQUERIDA: EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) 
a ser(em) intimada(s): CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN, Cpf: 56777302115, 
brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido Finalidade: TOMAR 
CIÊNCIA DA PENHORA REALIZADA EM SUA CONTA BANCÁRIA NO VALOR DE 
R$ 2.379,56. Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, com o fi to de evitar 
a desvalorização do montante bloqueado, procedo à transferência para a Conta de 
Depósitos Judiciais (IDs: 072019000013084870 e 072019000013084889 - extratos 
em anexo) no montante de R$ 2.274,68 e R$ 104,88, respectivamente. Assim, não 
obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 - TP OFICIE-
SE à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a necessária vinculação do 
montante transferido nesta data. No mais, apesar do pleito de nova busca de 
endereços, há fortes indícios de que a executada realmente esteja residindo nos 
Estados Unidos como afi rmado por três pessoas que a conhecem, bem como, a 
nova pesquisa declinou o mesmo de fl s.76, assim, expeça-se edital de intimação 
da devedora sobre a penhora realizada em sua conta bancária no valor de R$ 
2.379,56, nos moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo 
o edital ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certifi cado pelo Sr. Gestor. Após, intime-
se o exequente para indicar bens passíveis de serem penhorados ou requerer o 
que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Em caso 
de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o 
exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 
mesma admoestação. 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 afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA 
MACEDO FALCÃO, digitei. Cuiabá, 26 de setembro de 2019 Deivison Figueiredo 
Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE CITAÇÃO COD. PROC.: 400696 NR: 14197-
27.2007.811.0003 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL-
>PROCESSO DE EXECUÇÃO- >PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO 
PARTE(S) REQUERIDA(S): PERICLES PERGO, PERCILIO PERGO 
ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 
MARTINS - OAB:13994-A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PERICLES PERGO, 
Cpf: 23487925915, casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 
sabido FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(a) acima qualifi cado(a), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 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 afi rmados 
na petição inicial. Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução, em que 
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO move contra PERICLES PERGO 
e PERCILIO PERGO sendo distribuída em 02 de outubro de 2007, sob o código 
identifi cador nº 400696 e numeração única do CNJ- Conselho Nacional de Justiça 
14197-27.2007.811.0003, tendo como valor da causa R$ 49.057,09 (Quarenta e 
nove mil cinquenta e sete reais e nove centavos). O exequente formalizou em 
15 de outubro de 1993, Contrato de Abertura de Crédito Fixo com repasse da 
Finame nº 0466.089821-0 que previu dentre outras providencias, a concessão de 
crédito para implementação agrícola no valor de CR$ 1.624.400,00 (um milhão 
seiscentos e vinte e quatro mil e quatrocentos cruzeiros reais) o qual deveria 
ser amortizado em 60 meses, isto é, a primeira parcela seria em 15/11/1994 e 
a ultima em 15/11/1998. Como garantia da operação foi ofertado em alienação 
fi duciária o seguinte bem móvel: PLANTADEIRA E ADUBADEIRA PLANTIO 
DIRETO MODELO PST 2-10/10. Entretanto, o executado está inadimplente 
com a sua obrigação desde 1998, estando o contrato integralmente vencido. 
O exequente tentou receber amigavelmente o seu crédito, através de novas 
propostas de composição, amortizações e outras, sem o menor sucesso, sendo 
então o devedor devidamente constituído em mora, conforme notifi cação sob 
juntada. Desta forma, o contrato em destaque preenche todos os requisitos para 
a realização da execução, posto que é titulo executivo, sendo a inadimplência 
comprovado, e é revestido de certeza, liquidez e exigibilidade. Despacho/
Decisão: Autos n.º 400696 – Execução Vistos etc. Defi ro o requerimento retro, 
e determino a citação do executado PERICLES PERGO, por edital, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 257, do CPC .Transcorrido 
in albis o prazo do edital, desde já, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC , 
nomeio como curador especial do executado a Defensoria Pública, que deverá 
ser intimada desta nomeação, bem como, para manifestar-se em tal condição, 
no prazo legal. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/
MT, 04 de setembro de 2019.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO 
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, Júlia Pombal Martins, digitei. 
Rondonópolis, 26 de setembro de 2019 Angélica Alves de Almeida Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

EDITAL DE CITAÇÃO COD. PROC.: 831199 NR: 36880-
31.2013.811.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL-
>PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 
MULTIPLO PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE ANTONIA BARBOSA 
ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 
MARTINS - OAB:13.994-A/MT, IONÉIA ILDA VERONESE - OAB:9070 - A, 
JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR, LUCIANA 
COSTA PEREIRA - OAB:17498/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 
- OAB:8.814-A/MT ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVONE ANTONIA 
BARBOSA, CNPJ: 09280633000175. atualmente em local incerto e não sabido 
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. - Custas 
Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$30.237,57 – Valor Atualizado: R$27.488,70 
- Valor Honorários: R$2.748,87 Despacho/Decisão: Vistos, etc. Às fl s. 83 a 
causídica Cristiana Vasconcelos Borges Martins requer que todas as intimações 
sejam feitas em seu nome, entretanto não vislumbro nos autos instrumento 
procuratório para que ela represente a Instituição Financeira, assim, intimo a 
causídica para no prazo de 15 dias regularizar sua representação processual. 
Sem prejuízo defi ro o requerimento de fl s. 92/94, posto que o advogado Renato 
Chagas Correa da Silva que substabelece a causídica que assinou a peça, 
possui procuração nos autos (fl s. 47).Assim, procedo a pesquisa de endereço 
por meio do sistema Infojud quanto a Executada e sua representante tendo 
em vista sua assinatura no contrato (fl s. 17/26), todavia não obtive êxito sendo 
declinado o mesmo da exordial (extrato anexo).Portanto, proceda-se a citação 
editalícia da Executada, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o 
que deverá ser certifi cado pelo Sr. Gestor. Após a certifi cação, nos termos do 
artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público 
em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 
fi ns. Por fi m, intimo a Instituição Financeira para no prazo de 15 dias, acostar 
aos autos planilha atualizada do débito, sob pena de extinção, salientando que 
as pesquisas junto aos sistemas RENAJUD (bens móveis), ANOREG (bens 
imóveis) e INFOJUD - DRF necessitam de requerimento expresso da parte 
interessada. Em caso de silêncio ou pedidos protelatório, intime-se o Banco 
via correio com aviso de recebimento para cumprir o comando acima no prazo 
de 05 dias, sob a mesma admoestação. 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 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, EDUARDA MACEDO FALCÃO, 
digitei. Cuiabá, 26 de setembro de 2019 Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

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 CÉSAR 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 de JONE CRISTIANO DA COSTA, brasileiro, solteiro, portador do 
RG nº 24567655, expedida por SSP/MT e CPF nº 049.272.931-06, residente na Rua 
Vereador Joaquim da Costa, s/nº, Quadra 35, Área 16, Loteamento Santa Cecília, Bairro: 
Primavera - em Várzea Grande-MT, não foi Notifi cado por não residir no endereço da 
presente notifi cação, segundo informação da locatária do imóvel Srª Eiriane Ponce Barros, 
que informou não saber o endereço do notifi cado, portanto o notifi cado encontra-se em 
lugar incerto e não sabido e no endereço Rua Seis, nº 10, Quadra 04, Bairro Maria de 
Campos, Nossa Senhora do Livramento, não foi notifi cado por não residir no endereço 
sito a Rua Seis, Quadra nº 04, Casa nº 10, Cohab Edite Maria de Campos, em Nossa 
Senhora do Livramento, segundo informação do atual morador do imóvel, portando o 
notifi cado encontra-se em lugar incerto e não sabido, segundo as atribuições conferidas 
pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como pela credora - BANCO DO BRASIL S/A, garantido 
Pelo Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra e 
Financiamento de Imóvel de Acordo com as Normas do Programa Minha Casa, Minha 
Vida nº 276.415.210, fi rmando em 12/12/2017 e registrado sob o nº R05, da Matrícula nº 
97.119 deste Cartório referente ao imóvel situado na Rua Vereador Joaquim da Costa, s/
nº, Quadra 35, Área 16, Loteamento Santa Cecília, Bairro Primavera - 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 23 de setembro de 2019, correspondente a R$ 9.144,65, 
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 de Várzea Grande-MT, 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 Senhora 
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 DO BRASIL S/A, nos termos do Art. 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97.

Várzea Grande-MT, 08 de outubro de 2019.
Antonia de Campos Maciel

Tabeliã Registradora

Atas - Editais - Balanços - etc
==========================================================================================================================

LEILÃO IHARABRAS S/A Indústrias Químicas  -  Lei nº 9514/97
Leiloeiro rural e  leiloeiro público ofi cial  KLEIBER LEITE PEREIRA

- leilão presencial e on-line, simultaneamente pelo site: www.kleiberleiloes.com.br
Dia do 1º leilão:   01/11/2019 – 6ª feira – 14 h (horário de Brasilia)
Dia do 2º leilão:   14/11/2019 – 5ª feira – 14 h (horário de Brasilia)

Local do Leilão: Hotel Reffatti - Avenida Padre João Bosco, 1.706 - Salão de Café - Ribeirão Cascalheira/MT.

KLEIBER LEITE PEREIRA, Leiloeiro Rural e Leiloeiro Público Ofi cial, respectivamente, portador do Credenciamento nº 001/1980/
Famato, Matricula nº 004/1998/Jucemat, cumprida as formalidades legais, e devidamente autorizado, venderá através de leilão 
público na data, horário e local acima estabelecidos, pela melhor oferta, os imóveis havidos ao IHARABRAS S/A Indústrias 
Químicas, CNPJ 61.142.550/0001-30, com sede na Avenida Liberdade nº 1.701, Bairro Cajuru do Sul, Sorocaba/SP, CEP 18.087-
170, por Consolidação de Propriedade na forma da Lei nº 9.514/97 e suas alterações. O presente Edital está disponível e publicado 
eletrônicamente no site www.kleiberleiloes.com.br, sendo que o Aviso de Leilão será publicado por 03 (vezes) em jornal impresso de 
grande circulação do Estado. O leilão será realizado de forma presencial e on-line simultaneamente, sendo que os interessados em 
participar pela internet deverão se habilitar em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data do leilão no site: www.kleiberleiloes.com.
br. Outras informações, esclarecimentos etc, poderão ser obtidos com o leiloeiro pelos telefones: (65) 3027.5131 e 99287.9838. 1 – 
Poderão participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas munidas dos documentos pessoais (RG e CPF), ou cópia do Contrato Social, 
CNPJ e Procuração objetiva do representante legal. 2 - A descrição do imóvel, publicação, fotos ou fi lmagens apresentadas pelo 
leiloeiro, tanto no site, como em panfl etos/folder´s e demais meios de divulgação, tem carater apenas e meramente ilustrativos, bem 
como, não representam o fi el estado fi sico e de localização dos bens. 2.1. A descrição do imóvel, metragem, limites e confrontações, 
averbações, etc, para seus devidos fi ns e efeitos, e prevalecendo sobre qualquer outro, é o constante da matrícula expedida pelo 
registro imobiliário respectivo. 2.1. Abaixo descrição do imóvel havido para o presente leilão, fi cando estabelecido que o segundo 
leilão só ocorre em caso negativo do primeiro, ou seja, sem arrematante. Lote Único – Ribeirão Cascalheira/MT – Uma área de 
terras com área de 2.453,49 m², com imóvel comercial, situado na Avenida Padre João Bosco nº 1.822, sendo 1.202,50 m² de área 
construída, com a primeira área de construção de 502,00 m² e a segunda área com 700,50 m², e suas várias divisões internas, melhor 
descrito na Matrícula nº 2 do SRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira.  Devedor Fiduciante: Fertiverde Mato Grosso Comércio e 
Representações de Produtos Agropecuários Ltda., inscrito no CNPJ/MF  04.902.396/0001-13. Consolidação de Propriedade 
conforme AV-08/2 de 03/10/2019. - Valor para venda no 1º leilão  R$  1.465.464,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco 
mil quatrocentos e sessenta e quatro reais); Valor para venda no 2º leilão  R$  2.003.875,50  (dois milhões três mil oitocentos 
e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) 3 – Condições de pagamento e do direito de preferência: 3.1. Pagamento À 
VISTA: sendo 10% (dez por cento) do valor da arrematação pago no ato do leilão à titulo de sinal e garantia, e o saldo restante de 
90% (noventa por cento) a ser pago, impreterivelmente, com 10 (dez) dias úteis. O não pagamento no prazo aqui estabelecido implica 
em conversão de multa o valor dado como sinal e garantia, inclusive, a comissão do leilleiro, não havendo devoluções, as quais não 
cabe recursos administrativos, extrajudiciais ou judiciais de quaisquer espécie. 3.2. Até a data do segundo leilão, é assegurado ao 
devedor fi duciante  o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos 
e despesas, realizados na forma do artigo 67, inciso 2º-B da Lei nº 13.465/2017. 3.3. Comissão do Leiloeiro 5% (cinco por cento) 
pago pelo Arrematante à vista e calculado sobre o valor da arrematação no 1º ou 2º leilão, ou sobre o valor da aquisição no direito de 
preferência. 3.4. Até a data do leilão as despesas tradicionais referente ao imóvel como IPTU, água, energia, condomínio e outras 
pertinentes, que houver, serão suportadas pelo vendedor. 4 - Imóvel ocupado, sendo a desocupação e imissão na posse por conta 
do Arrematante. 5 - O imóvel será vendido no estado físico e geral em que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo as respectivas 
áreas, divisas ou confi nantes mencionadas na divulgação geral meramente enunciativas. A regularização de: construção existente, 
reformas, demolição, taxa de ocupação do solo, INSS, habite-se, etc, abandonadas, concluídas ou em andamento, não averbadas 
na Prefeitura, no registro de imóveis, meio ambiente, ou outros órgãos petinentes, serão de responsabilidade e por conta e ônus do 
Arrematante.  6 – Obrigatoriamente, os interessados deverão fazer suas visitas e vistorias, levantar eventuais  pendências ou 
restrições de qualquer natureza e aqui não mencionadas, não podendo alegar desconhecimento das condições do Edital e do estado 
físico do imóvel, metragem, características, localização, averbações, registros e outras circunstâncias e hipóteses decorrentes, 
sendo que após o leilão não cabe desistência, exigir complementos, fazer reclamações, pedir descontos, redução de preços ou 
indenizações, nem  propor ação judicial redibitória, evicção de direitos ou equivalentes, isentando o Vendedor e o Leiloeiro de 
responsabilidades pertinentes.7 – A escritura de venda e compra, concomitantemente com a quitação do preço, será outorgada em 
até 30 (trinta) dias, ou mais, se necessário for, e em tabelionato da cidade sede do imóvel. 7.1. Para a outorga do título aquisitivo 
defi nitivo ao Arrematante, serão fornecidos os documentos formais e exigidos na forma da Lei. 7.2. Se por culpa do Arrematante, 
passado o prazo de 30 (trinta) dias para transferência do imóvel, este será responsável pela obtenção ou renovação dos documentos 
vencidos apresentados pelo Vendedor. 08 - É de responsabilidade do Arrematante as providencias e pagamentos de despesas 
necessárias a transferência do imóvel, como: ITR, ITBI, laudêmio, taxas, alvarás, averbações, regularização, certidões, escrituras, 
emolumentos cartorários, registros, demais tributos e outros ônus decorrentes. 09 - O leilão é uma operação liquida e certa onde o 
interessado participa de livre e espontânea vontade, e o não pagamento da arrematação, a sustação ou bloqueio do cheque dado 
para liquidação, devolução por insufi ciência de fundos, ou qualquer outra circunstância, confi gura dolo e prejuízo ao Vendedor e o 
Leiloeiro, podendo estes optarem pela aplicação das penalidades legais cabíveis, especialmente, para demandar o Vendedor, por 
ação executiva de cobrança instruída com Certidão do Leiloeiro. 10 – O Leiloeiro Público Ofi cial atua na forma da legislação 
profi ssional vigente, está apto, dentro de sua competência, e em conjunto com o Vendedor, a introduzir modifi cações ou proceder 
alterações no presente Edital, fazer correções de eventuais erros ou omissões ocorridas e demais atos necessários a transparência 
e ao melhor aperfeiçoamento do leilão, entretanto, não responde o leiloeiro, pelas partes, Vendedor e Comprador, pelo descumprimento 
das regras e da legislação que rege a matéria. 11 – Para os devidos fi ns e efeitos, o aperfeiçoamento da arrematação se dá por 
emissão do documento de Arrematação em Leilão Público e Ata do Leilão, expedidos pelo Leiloeiro com Fé de Ofi cial, bem como, se 
for o caso, Ata de 1º e 2º Leilão Negativos para o Vendedor. 12 – Havendo arrematação, e ocorrendo liminar judicial, ou por qualquer 
outro motivo, o Vendedor suspender, revogar, cancelar ou anular a arrematação, devolverá ao arrematante os valores pagos, 
devidamente corrigidos pelos indices praticados pelo mercado, e em qualquer destes casos, não cabendo recursos ou indenizações 
a qualquer pretexto pelo arrematante. 12.1. – Ocorrendo a situação do caput, o leiloeiro devolverá a comissão recebida do 
arrematante, passando ao Vendedor a responsabilidade pelo pagamento do mesmo valor ao leiloeiro.  13 – A participação do licitante 
neste leilão, de forma presencial ou on-line, implica no pleno conhecimento do presente Edital, anuindo a todos os seus termos. Fica 
eleito o Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, renunciando a qualquer outro. Cuiabá/MT, 08/10/2019. IHARABRAS S/A 
Indústrias Químicas - CNPJ 61.142.550/0001-30.
==========================================================================================================================

CONCORRÊNCIA BASE N.º 19/0008 – CC
AVISO DE PRORROGAÇÃO II 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / Estância Ecológica Sesc 
Pantanal comunica a PRORROGAÇÃO, conforme cronograma abaixo, das 
etapas relacionadas à presente licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 
regida pela Resolução Sesc n.º 1.252 de 06/06/12, do Conselho Nacional 
do Serviço Social do Comércio, publicada no Diário Ofi cial da União no 
dia 26/07/12, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P ARA EXECUÇÃO 
DOS PROJETOS PAISAGÍSTICOS E URBANÍSTICOS PARA AS ÁREAS 
RELATIVAS AO SESC SERRA AZUL.

Etapas do processo Data / Horário
Recebimento e abertura dos envelopes 

contendo os documentos de habilitação e 
proposta comercial

16/10/2019 às 
15h00

Os interessados em participar da licitação poderão acessar o 
respectivo Instrumento Convocatório através do site da Estância 
Ecológica Sesc Pantanal www.sescpantanal.com.br; ou retirá-lo na 
Base Administrativa da Estância Ecológica Sesc Pantanal, no Setor 
de Material e Patrimônio (SETMAP), sito à Av. Filinto Muller n.º 218, 
Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT, de segunda à sexta-feira, 
das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.  As licitantes deverão 
apresentar suas propostas na sala de reuniões da Base Administrativa 
da Estância Ecológica Sesc Pantanal, situada na Avenida Filinto 
Muller, n.º 218, Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT.

Várzea Grande/MT, 09 de outubro de 2019.
Comissão de Licitação

Estância Ecológica Sesc Pantanal

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

Nº 079/2019/SENAR-AR/MT
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de FRETE, 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 Convite e seus anexos.
Data: 21/10/2019
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: 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 080/2019/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro e Preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de TRANSPORTE 
DE CARGAS, 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 Convite e seus anexos.
Data: 21/10/2019
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

 SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 019/2019
O Serviço Social do Transporte - SEST comunica aos interessados que 
realizará concorrência para contratação de empresa especializada em 
PROMOÇÃO DE EVENTOS conforme especifi cado no edital e em seus 
anexos para atender a Unidade A-03 SEST/SENAT – Cuiabá/MT, situ-
ada na Av. Fernando Correa da Costa, nº. 5.115, Bairro: Parque Ohara. 
O recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e a do-
cumentação de habilitação será no dia 28/10/2019 as 14:00hs. Para 
retirada do edital, os interessados deverão trazer a mídia para gravação 
(pen drive) e o carimbo da empresa na sede do SEST/SENAT, na sala 
da Coordenação Administrativo e Financeiro, no horário de 08:30min às 
12:00h e das 14:00 às 17:30h.  acesso às demais informações solicitar 
pelo e-mail: licitacao.a003@sestsenat.org.br

Kellen Patricia Bueno Lopes
PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LIOMARA SANTANA DA SILVA 00318975173, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE-SEMMADERS/VG A LICENÇA 
LOCALIZAÇÃO PARA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores, municipal, LOCALIZADA Ave Ulisses Pompeu de Campos (Lot Centro), 
2537, Sala B, Centro-Norte, Várzea Grande-MT, CEP: 78.110-600.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS MINERIM LTDA torna público que requereu à 
Superintendência de Meio Ambiente – SUMA e Licença Ambiental – Modalidade: 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para atividade de 
Fabricação de produtos de panifi cação industrial, localizado a Av. Ze de Bia, 
n° 884 – Bairro Jardim Aeroporto II, município de Jaciara/MT.

MAIS INDUSTRIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MODULOS METÁLICOS E CABINES 
SANITÁRIAS LTDA EPP (MAIS MÓDULOS E CABINES), CNPJ nº 17.508.021/0001-15 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 a Atividade de FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 
Na Avenida Airton Senna da Silva s/nr, (Ant. BR 364) – Loteamento Parque Nova Esperança II – 
Jardim Industriário – Cuiabá-MT.

JOANELYS BELLO, CPF 049.645.301-75, torna público 
que requereu junto a Coordenadoria de Meio Ambiente de 
Tapurah - SMMA, a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação para a atividade odontológica, sito 
Av Rio Grande do Sul, nº 50, Centro, Tapurah - MT, não 
determinado (EIA/RIMA). Florence Projetos Ambientais (66 
3544-6108). 

VILLARE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA- EPP, CNPJ 
09.436.492/0001-37, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, 
a Licença de Operação para a Edifi cação Residencial 
Multifamiliar (Residencial Capri), sito a Rua das Orquídeas, 
Quadra 09, Lote 02-U, Residencial Alphaville, Sorriso - MT, 
não determinado (EIA/RIMA). (66 3544-6108 Florence 
Projetos Ambientais). 

SERGIO LUIZ BENETTI ME, CNPJ 95.051.462/0001-44, 
torna público que requereu junto a Coordenadoria de Meio 
Ambiente de Tapurah - SMMA, a Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação para a atividade de 
Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas, sito 
Av. Brasil, nº 1078, Centro, Tapurah - MT, não determinado 
(EIA/RIMA). Florence Projetos Ambientais (66 3544-6108). 

GLADIADOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ 
LTDA ME, CNPJ: 05.398.887/0001-31, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso – SAMA, a renovação da Licença de Operação 
para a atividade de Torrefação e Moagem de Café, sito 
a Rua Ulisses Guimarães, n° 170, Industrial Nova Prata, 
Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). (66 3544-6108 
Florence Projetos Ambientais).

A empresa   TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA com 
CNPJ N°  28.461.042/0002-20, torna público que requereu junto 
à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Rural Sustentável - SEMMADRS de Várzea Grande, as Licenças 
Ambientais Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação 
(LO) para serviços de Comércio por atacado de pneumáticos 
e câmaras-de-ar. Localizado na  AVENIDA JULIO DOMINGOS 
DE CAMPOS QUADRA 02 LOTE 03 S/N, no Bairro PARQUE 
IND. ATLÂNTICO em Várzea Grande – MT, CEP 78.150-236.

A empresa   G. M. G. DA SILVA com CNPJ N°  33.746.608/0001-

19, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEMMADRS de 
Várzea Grande, as Licenças Ambientais Prévia (LP), Instalação 

(LI) e Operação (LO) para serviços de Fabricação de móveis com 
predominância de madeira. Localizado na  AVENIDA CIDADE 
INDUSTRIAL (LOT C INDUSTRIAL) Nº 01, no Bairro CAPÃO DO 
PEQUI em Várzea Grande – MT, CEP 78.134-304.

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
CONDOMÍNIO VILA REAL (CNPJ 19.177.741/0001-70)

17 de Outubro de 2019
Prezado(a) Senhor(a). Proprietário de Unidade Autônoma do Condomínio 
Vila Real CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DATA: 17/10/2019. HORA: 19H00 em primeira convocação com 2/3 dos 
Condôminos 19h30 em segunda convocação com qualquer número 
de presentes LOCAL: No salão de festas do próprio condomínio. Na 
qualidade de Síndica, convocamos os Srs Condomínios para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no Condomínio Vila 
Real, localizado na Rua Cursino do Amarante, nº 1357, Duque de Caxias – 
Cuiabá – MT, para tratar da seguinte pauta: 
Projeto (Reforma da Calçada, Escolha de Pisos e Árvores).  Lembramos 
da importância do seu comparecimento, vez que as decisões tomadas pela 
Assembleia deverão ser cumpridas por todos, mesmo pelos ausentes. O 
condomínio poderá ser representado por procurador, obrigatoriamente munido 

CRESTIANE CARNEIRO CORRÊA DA COSTA – Síndica.

CONDOMÍNIO FLORAIS DA MATA 
CNPJ sob o n. 27.284.417/0001-80

EXTRATO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRORDINÁRIA
O CONDOMÍNIO FLORAIS DA MATA, inscrito no CNPJ sob o n. 
27.284.417/0001-80, situado na Av. Chapéu do Sol, s/n, bairro Chapéu do 
Sol, em Várzea Grande/MT, por meio de seu síndico Claudio Santos Alves da 
Silva, nos termos do art. 58 c/c art. 62, II, “a”, da Convenção de Condomínio, 
CONVOCA todos os condôminos para a realização de ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, no espaço gourmet do Condomínio, dia 22/10/2019, às 
19h00, em primeira convocação com a presença mínima de 1/3 (um 
terço) dos condôminos e as 19h30min, em segunda convocação com 
qualquer número de presentes, nos termos do parágrafo único, art. 61 da 
Convenção, para tratar acerca da presente ordem do dia: 1) Alterações de 
normas construtivas e urbanísticas do condomínio; 2) Informes gerais. 
Em complemento às regras constantes da Convenção de Condomínio, informa-
se: Na guarita da portaria social, 
no mural da recepção e nos murais das áreas de lazer, se existentes. Também 
será enviado por carta simples e por e-mail, no endereço eletrônico constante 
do banco de dados do condomínio. O não recebimento, por qualquer motivo, 
não implica em nulidade da assembleia. 
Até às 17h30min, do dia 17/10/2019, sendo este prazo preclusivo; c) Prazo 

até às 17h30min, do 
dia 28/10/2019, sendo este prazo igualmente preclusivo. Várzea Grande/MT, 02 
de outubro de 2019. Original assinado

CONDOMÍNIO FLORAIS DA MATA
Claudio Santos Alves da Silva - Síndico

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE CUIABÁ – DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL TERCEIRA VARA 
ESPECIALIZADA DIREITO BANCARIO EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO 30 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 35052-
97.2013.811.0041 CÓDIGO: 829232 VLR CAUSA: R$ 31.392,72 
TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL-
>PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
POLO ATIVO: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 
VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ POLO PASSIVO: LUZMARY 
COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA, CELESTINO PEREIRA DE SOUZA 
E OUTROS PESSOA(S) A SER(EM) CITADAS(S): LUZMARY COMÉRCIO 
CONFECÇÕES LTDA (Executados(as)). CNPJ: 01284985000197, Endereço: 
Rua Antonio João, 193. Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78005410, 
CELESTINO PEREIRA DE SOUZA (Executados(as)). Cpf: 26889030125. Rg: 
255793, brasileiro(a). viuvo(a), empresário, Endereço: Avenida Gonçalo Botelho 
de Campos, S/n, Bairro: Cristo Rei, Cidade: Várzea Grande-MT, CEP: 78118070, 
CERISLEI MARIA DE SOUZA PEREIRA (Executados(as)), Cpf: 81511493100, 
Rg: 10252061, brasileiro(a), casado(a), empresaria, Endereço: Rua Trinta, N’ 07, 
Qda. 28 Fundos, Bairro: Cohab Primavera, Cidade: Várzea Grande-MT, CEP: 
78132682, JUCIANO GRACIANO PEREIRA (Executados(as)), Cpf: 63188600100, 
Rg: 00472903892, brasileiro(a), casado(a), empresário, Endereço: Rua Trinta, 
N° 07, Qda. 28 Fundos, Bairro: Cohab Primavera. Cidade: Várzea Grande-MT, 
CEP: 78132682, FABIO DE SOUZA BRITO DA SILVA (Executados(as)). Cpf: 
89294319172. Rg: 1294550-1, brasileiro(a), casado(a). comerciante. Endereço: 
Est da Garita. S/n, Con. Terra Nova, C. 110. Bairro: 23 de Setembro, Cidade: 
Várzea Grande-MT, CEP: 78110903 e ROSILEI LUIZA DE SOUZA BRITO 
(Executados(as)), Cpf: 86938134120, Rg: 12835170, brasileiro(a), casado(a), 
autônoma, Endereço: Est. da Garita, N° 110, Cond. Terra Nova, Bairro: 23 de 
Setembro, Cidade: Várzea Grande-MT, CEP: 78110903. 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 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: A Autora ingressou com 
a Ação de Execução por força de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo nº 
4970-6, pelo fato de não ter conseguido receber o seu crédito no valor total de 
R$ 26.350,00 (Vinte e seis mil, trezentos e cinqüenta reais), que devidamente 
corrigido em plena conformidade com o contrato, apresentou-se um débito no 
valor total de R$ 31.392,72 (Trinta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e 
setenta e dois centavos), apurado até 17/07/2013. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 
INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito Atualizado: R$ 
31.392,72 Honorários Fixados: R$ 0,00 Custas Processuais: R$ 0,00 Total para 
Pagamento: R$ 31.392,72 Despacho/Decisão: Vistos, etc. Expeça-se mandado de 
citação do executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de 
lhe serem penhorados bens que garantam a execução, devendo, nesta hipótese, 
o ofi cial de justiça proceder de imediato à avaliação, intimando o executado na 
mesma oportunidade. O executado poderá oferecer embargos no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 
738 CPC).Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 
embargos, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (Art. 652-A, 
par. Único do CPC).Defi ro os benefícios do art. 172 do CPC, desde que necessário 
ao cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de setembro de 2013.Luís 
Fernando Voto Kirche Juiz 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 afi xado no lugar de costume e publicado na forma da 
Lei. Eu, MARCELO PARADA MACHADO FILHO, digitei. Cuiabá, 18 de setembro de 
2019 Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

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 
20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 
DIREITO  FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 
1005803-57.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 124.581,84 
ESPÉCIE:  [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL  POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 
Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/N, NUCLEO CIDADE DE 
DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900   POLO PASSIVO: 
Nome: MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA – ME Endereço: RUA 
PIRACICABA, 829, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 
78850-000 Nome: DELSON GOMES DE OLIVEIRA Endereço: RUA 
PIRACICABA, 829, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 
78850-000 Nome: MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA Endereço: 
RUA PIRACICABA, 829, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 
CEP: 78850-000 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:O Exequente é credor dos 
Executados da importância atualizada de R$ 124.581,84 (cento e vinte e quatro 
mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), representada 
pela inclusa Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 
3007626802, emitida em 23/12/2013, no valor de R$ 62.690,26 (sessenta e 
dois mil seiscentos e noventa reais e vinte e seis centavos), onde a dívida 
deveria ser paga em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas no valor 
de R$ 1.620,83 (um mil seiscentos e vinte reais e oitenta e três centavos), 
cada, vencendo-se a primeira em 23/01/2014, cuja obrigação é liquida, 
certa e exigível. A dívida e seus acessórios tornaram-se exigíveis devido ao 
não pagamento das parcelas vencidas a partir de 23/02/2014, ocasionando 
o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula 7, estando o crédito 
assim atualizado e representado, em conformidade com o art. 798, I, “b”, do 
CPC e planilha anexa. E, não tendo sido possível recebimento pelos meios 
amigáveis não resta alternativas ao exequente, se não recorrer ao poder 
Judiciário para receber seu credito, que representa divida liquida, certa e 
exigível..... 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, 26 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.
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IMPRESSO 
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O DIGITAL!  


