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Poder Judiciário de Mato Grosso  Importane para cidadania. Importante para você. 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO YAKABE 
- ME, CNPJ: 12350554000106 e atualmente em local incerto e não sabido. Numeração 
Única: 2361-10.2014.811.0004 Código: 180420 PAULO YAKABE, Cpf: 37840240178, Rg: 
591.962, brasileiro(a), casado(a). 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. 
Resumo da Inicial: O Exequente é credor dos Executados em virtude de Cédula de Crédito 
Bancário - Empréstimo - Capital de Giro - n. 379/6605611, C/C 571.935, Agência 3292, 
celebrada em 05.02.2013, onde o Exequente emprestou a executada a importância de 
R$ 15.125,60, para ser restituída em 36 parcelas no valor de R$ 685,77, vencendo a 
primeira em 05.03.2013 e a útlima em 05.02.2016. Ocorre que, desde 05.07.2013, face 
à inexistência de saldo disponível, os executados tornaram-se inadimplentes e houve 
o vencimento antecipado de todo o débito, conforme clásula 8a do contrato. - Custas 
Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 20.162,91 - Valor Atualizado: R$ 18.329,92 - Valor 
Honorários: R$ 1.832,99 Despacho/Decisão: Trata-se de Ação de Execução de Título 
Executivo Extrajudicial, tendo como exequente e executado as partes supramencionadas. 
Cite-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 652 
do CPC.Não efetuado o pagamento no prazo legal, deverá o Ofi cial de Justiça proceder 
de imediato a penhora e avaliação de bens, lavrando- se o respectivo auto, intimando na 
mesma oportunidade os executados (CPC, art. 652, §1°).Consigne no mandado que o 
executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado 
de citação, para opor embargos, a teor do que dispõe o artigo 738 do mesmo Estatuto 
Processual Civil.Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Consigne 
no mandado que, caso haja o pagamento integral da dívida no prazo fi xado, a verba 
honorária será reduzida pela metade (CPC, 652. A § único). 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, Joyce Oliveira Mendonça, digitei. Barra do Garças, 10 de agosto de 2018 
Joyce Oliveira Mendonça Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO - CREFITO-9 - Edital de Con-
vocação para a Eleição do Colegiado do CREFITO-9 - O CREFITO-9 convoca os Profissionais Fisioterapeutas e Tera-
peutas Ocupacionais para as eleições do dia 19 de outubro de 2018. Atendendo às Resoluções COFFITO nº 369/2009 
e nº 427/2013, a Comissão Eleitoral do CREFITO-9, representada por sua Presidente e nomeada por meio da Portaria 
COFFITO nº 002, de 05 de fevereiro de 2018, no exercício de suas atribuições, CONVOCA os Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais, com inscrição no CREFITO e circunscrição no Estado do Mato Grosso, a participarem da eleição direta para o 
colegiado do CREFITO-9, para mandato a ser exercido no quadriênio 2018-2022, no dia 19 de outubro de 2018, no período 
de 8 (oito) às 16 (dezesseis) horas. Informamos que o ato da votação, para os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais 
com domicílio em Cuiabá/MT, ocorrerá na sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região, 
localizado na Rua H, Quadra 04, Lote 02, Setor A, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT. Os Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais com domicílio fora de Cuiabá/MT, conforme endereço registrado junto ao CREFITO-9, deverão realizar seu 
voto por correspondência. O sistema de votação será por meio de cédula eleitoral, em que o voto é secreto, obrigatório, 
direto e pessoal. No dia da eleição, os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais deverão votar mediante apresentação da 
Carteira de Identidade Profissional, Carteira Nacional de Habilitação, RG ou outro documento equivalente como identidade 
civil. Somente poderá votar o Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional em situação regular perante o respectivo CREFITO. 
Ao profissional portador de duas inscrições (Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional), somente será admitido um único voto 
por pleito eleitoral. Ao Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional que deixar de votar, sem causa justificada, caberá pena de 
multa, conforme determina o Artigo 3º do Capítulo I da Resolução COFFITO nº 369/2009. Somente serão consideradas 
causas justificadas: impedimento legal ou força maior; enfermidade; ter o profissional completado 70 (setenta) anos de 
idade. O Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional que não comparecer à eleição, deixando de votar, terá o prazo de 30 
(trinta) dias para justificar sua ausência junto ao CREFITO. Relação dos componentes das Chapas inscritas: CHAPA nº 
01 - JUSTA REPRESENTATIVIDADE - Membros Efetivos - Priscila Giordani (172977-F); Janes Aparecida Francio Moreira 
(3926-TO); Antonia Lucilene Pereira Pinto (99912-F); Pamela Gonçalves Alves (12409-TO); Elaine Larissa Barros Ferreira 
da Silva (102943-F); Sumara Najla da Costa Ribeiro (12609-TO); Livia Cifro Machado Silva (77225-F); Danieli Farias Lima 
(7487-TO) e Helmut Jose Preza Daltro (58692-F). Membros Suplentes - Renata Simões Picerne (7554-TO); Eliane Galdino 
da Cruz (117680-F); Adriana Bacarji Moussa (6161-TO); Gabriel Murilo de Sousa Arruda (144362-F); Mario Luiz Ferreira Dias 
Junior (16032-TO);Walkyria Vilas Boas Fernandes (74093-F); Paula Vilas Boas Reis (9582-TO); Lenoir Jose Seger (225112-
F) e Marcio Frederico de Macedo Arruda - (65553-F). CHAPA nº 02 - CREFITO-MT - NOVOS RUMOS - Membros Efetivos 
- Ingridh Farina da Silva (34399-F); Ramão Américo Godoy (5851-TO); Paulo Henrique de Oliveira (20140-F); Juliana Dalva 
Rodrigues Caobianco (99492-F); Dúbia Beatriz Oliveira Campos (33449-F); Felipe Rodrigues Coutinho (60482-F); Alexandra 
Pasinato dos Santos (32365-F); José Alves Martins (18902-F) e Jorge Damião Gonçalves Scarpellini (11317-TO). Membros 
Suplentes - Ariane Hidalgo Mansano Pletsch (36272-F); Cláudio Munaretto (16086-F); Weltton Pedreira Urt (55169-F); Cley-
ton Geovani Kremer de Cesaro (147301-F); Magda Rubia de Moraes Castelo Branco (20309-F); Alessandro Marino Cintra 
(26833-F); Silvana Gomes Prado (48840-F); Marcos Antônio Moreira de França (16222-F) e Delson Valério Neves Junior 
(28176-F). Manira Perfeito Ramos da Silva - Presidente da Comissão Eleitoral.

6º TABELIONATO ASSIS COMARCA DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS 3ª CIRCUNSCRIÇÃO (Cuiabá) - Setor 03

6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis
Av. Tancredo Neves, 250 - Bairro Jardim Kennedy - Fone: (65) 3051-5300 - Fax: 3051-5333

Joani Maria de Assis Asckar Tabeliã e Ofi cial do Registro de Imóveis
José Pires Miranda de Assis Substituto Maria Auxiliadora Assis Asckar 

Rabaneda 1ª Substituta Joaquim Carlos de Abreu Assis Escrevente Juramentado
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, TABELIÃ e OFICIAL do 6º Serviço Notarial e Registro de 
Imóveis da 3ª Circunscrição, desta Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de 15 dias. O Ofi cial de 
Registro Imobiliário do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de 
Cuiabá-MT, nos termos do parágrafo 4º do artigo 26, da Lei 9.514, de 20.11.1997, a requerimento 
do credor fi duciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, referente ao apartamento nº 43, Tipo 1, 
no 4º Pavimento, Bloco B-2 do ‘‘Edifício Residencial Diamantino’’,situado na Rua A, nº 221 e 331, 
Loteamento Canjica, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá-MT, objeto do Contrato por Instrumento 
Particular de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária 
- Programa Carta de Crédito Individual - FGTS, com caráter de escritura pública nº 8444408572265, 
registrado sob nºs 07 e 08 da matrícula nº 40.415, livro 2 FJ, neste Registro de Imóveis, tendo 
em vista que o devedor fi duciante o Sr. RONIEL APARECIDO BRAGA, brasileiro, nascido em 
12/10/1984 Administrador, portador da carteira de identidade nº 13372076, expedida por Secretaria 
de Segurança Pública/MT em 24/07/1998 e do CPF 714.214.321-53, por encontrar em lugar incerto 
e não sabido, vem INTIMAR o referido devedor fi duciante para, no prazo de 15 (quinze) dias, com-
pareça ao Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de 
Cuiabá-MT, situado na Av. Tancredo Neves, nº 250, Bairro Jardim Kennedy, nesta Capital-MT, para 
satisfazerem as obrigações contraídas no aludido contrato, efetuando o pagamento das prestações 
vencidas, e as demais que vencerem após as citadas datas, devidamente atualizadas, acrescidas 
de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança. Ficando desde já CIENTE de que 
o não cumprimento da obrigação no prazo ora estipulado garante o direito da consolidação da pro-
priedade do imóvel em favor do citado credor fi duciário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos 
termos estabelecidos no artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Cuiabá-MT, 30 de Agosto de 2018

Poder Judiciário de Mato Grosso  Importante para cidadania. Importante para você. EDITAL 
DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS - Numeração Única: 9953-28.2013.811.0041 Código: 803496 
Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HUGO AUTOMÓVEIS LTDA ME, CNPJ: 10336542000193. 
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: A parte autora ingressou com Ação de Busca e Apreensão, visando 
a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a inadimplência da parte requerida. 
Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos verifi ca-se que o Banco foi intimado 
às fl s. 89 para manifestar seu interesse quanto aos demais veículos descritos na exordial, 
considerando a apreensão da Saveiro, Placa NJT-9136, ressaltando que seu silêncio 
seria considerado desistência quanto aos mesmos. No mais, determinou-se a tentativa de 
citação da empresa na pessoa de seu representante legal, o que não foi possível, conforme 
certidão de fl s. 97.Desta feita, considerando o resultado da pesquisa Infojud, expeça-se 
edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 
inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso, através do 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.Com efeito, ante a ausência de manifestação do autor quanto aos demais 
veículos, considero a desistência em relação aos outros dois bens. 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, Marcos Vinicius Marini Kozan, digitei. Cuiabá, 27 de agosto de 2018 Deivison 
Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

EDITAL EXPEDIDO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS 
PESSOA(S) A SER(EM) CITADAS(S): DAVSON BARBOSA 
RONDON, Cpf: 69713170172, Rg: 000894360, brasileiro(a), casado(a) 
e atualmente em local incerto e não sabido LAURA GONÇALVES DO 
NASCIMENTO RONDON, Cpf: 99754401187, Rg: 01822114805, 
brasileiro(a), casado(a), auxiliar de escritório. atualmente em local 
incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(a) 

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 

inicial. Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cobrança proposta pelo 
Condomínio Terra Nova Várzea Grande I, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ de nº 12.109.656/0001-26, com endereço 
na Estrada da Guarita, S/Nº, Bairro 23 de Setembro, CEP 78.110-903, 
Várzea Grande/MT, em face de Davison Barbosa Rondon, portador 
do RG de nº 000894360 SSP/MS e CPF de nº 697.131.701-72 e 
Laura Gonçalves do Nascimento Rondon, portadora do RG de nº 
01822114805 DNT/MT e CPF de nº 997.544.011-87. Os requeridos 
são legítimos proprietários da Casa 198, Quadra M, do Condomínio 
Terra Nova Várzea Grande I, ocorre que os requeridos não tem 
cumprido satisfatoriamente com suas obrigações, estando em mora 
quanto ao pagamento das taxas condominiais correspondentes aos 
meses de 10 janeiro de 2014 a 10 de maio de 2014, 10/12/2014, 
10/03/2015, 10/08/2015 a 10/05/2016, totalizando o valor de R$ 
5.798,75 (cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco 
centavos), razão pela qual requer a citação dos requeridos para que 
efetuem o pagamento do débito, das cotas condominiais vencidas e 
vincendas. Dá-se à causa o valor de 5.798,75 (cinco mil, setecentos e 
noventa e oito reais e setenta e cinco centavos). Despacho/Decisão: 
AUTOS CÓD. N.º 451673Vistos, etc. Uma vez que os requeridos 
Davson Barbosa Rondon e Laura Gonçalves do Nascimento Rondon 

20 (vinte) dias, devendo constar no edital a advertência do art. 257, 
IV, do Código de Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze 
(15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 231, IV).Decorrido 
os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da parte 
requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 
Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente 
intimada para patrocinar a defesa dos requeridos DAVSON BARBOSA 
RONDON E LAURA GONÇALVES DO NASCIMENTO RONDON. Na 
hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 
documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor 
do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 
postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por oportuno, 
à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 
mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando 

adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação 
do edital de citação seja em jornal local de ampla circulação a ser 
providenciado pela parte autora, o que faço com fulcro no parágrafo 
do mesmo dispositivo legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 
necessárias. Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018. LUIS OTÁVIO 
PEREIRA MARQUES Juiz de Direito. Observações: EM CASO DE 
REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Douglas França 
Costa, digitei. Várzea Grande, 14 de agosto de 2018 Julio Alfredo 
PredigerGestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE TANGARÁ DA SERRA TERCEIRA VARA CÍVEL EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS  DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 
14795-67.2017.811.0055 CÓDIGO: 247543 VLR CAUSA: R$ 9.562,25 
TIPO: CÍVEL ESPÉCIE:  M o n i t ó r i a - > P r o c e d i m e n t o s 
Especiais de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos 
Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO POLO 
ATIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 
SUDOESTE POLO PASSIVO: ULISSES FIRMINO DE CARVALHO 
Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ULISSES FIRMINO DE CARVALHO 
(Requerido(a)) Cpf: 00664481159, Filiação: Marli Firmino de Carvalho 
e Jesus Oliveira de Carvalho, data de nascimento: 07/06/1986, natural 
de Jatai-GO, solteiro(a). FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima 

Poder Judiciário de Mato Grosso  Importane para cidadania. Importante para você. EDITAL 
DE CITAÇÃO Numeração Única: 35456-22.2011.811.0041 Código: 738858 PRAZO 20 
DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO MARQUES DA SILVA e atualmente em 
local incerto e não sabido MARCIO MARQUES DA SILVA, Cpf: 04441522100, brasileiro(a), 
casado(a). 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$ 45.529,96 - Valor Atualizado: R$ 41.390,87 - Valor Honorários: 
R$ 4.139,09. Despacho/Decisão: Vistos etc...Defi ro o pleito de fl s. 48/49, no entanto, o 
resultado foi o mesmo da pesquisa realizada às fl s. 39.Ante o teor da certidão de fl s. 42, 
bem como o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação, expeça-se edital de citação 
com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, 
o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certifi cado pelo Sr. Gestor.Após, intime-
se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em 
jornal local de grande circulação - conforme disposto 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 fi ns.Ademais, apesar de não ser um múnus do 
Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, 
foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais 
com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 
com a consequente satisfação do crédito da parte credora.De fato, vislumbro dos autos 
a viabilidade da realização de pesquisa a fi m de localizar bens dos executados passíveis 
de serem arrestados e, em regular impulso ofi cial, procedo à pesquisa junto aos sítios da 
ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, intimo o exequente para que 
se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 
serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 
prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 
intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 
com 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, CLAUDIO JUNIOR 
DE OLIVEIRA, digitei. Cuiabá, 06 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
RESULTADO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2018

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, torna público a todos 
interessados, que em Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 
47/2018, tendo como objeto: Revitalização de Alamedas, Localizadas 
Entre as Ruas Projetadas 04 e Osvaldo Cruz e Entre as Ruas Projetadas 
5 e Avenida dos Apóstolos, no Bairro Jardim Rivera, neste Município, que 
após a análise detalhada da documentação e propostas apresentada pelas 
empresas participantes, foi considerada Habilitada, Classifi cada e Vencedora 
deste Procedimento Licitatório, a empresa: Eliane Antunes de Oliveira – ME, 
no valor total da obra de R$ 55.692,55 (Cinquenta e cinco mil seiscentos e 
noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Rondonópolis-MT, 06 de setembro de 2018
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente de Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
RESULTADO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 43/2018

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, torna público a todos 
interessados, que em Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 
43/2018, tendo como objeto: Contratação de Empresa Especializada de 
Engenharia, para a Execução do Seguinte Serviço: “Ampliação e Reforma 
do Antigo Ceadas Localizado na Avenida Rio Branco Esquina com a Avenida 
Bandeirantes - Centro, Neste Municipio, Conforme Projeto Básico Anexo 
Ao Edital Encaminhado Pela Secretaria Municipal De Infraestrutura”, que 
após a análise detalhada da documentação e propostas apresentada pelas 
empresas participantes, foi considerada Habilitada, Classifi cada e Vencedora 
Deste Procedimento Licitatório, a empresa: Chomen & CIA – ME, no valor 
total da obra de R$ 771.662,60 (setecentos e setenta e um mil, seiscentos 
e sessenta e dois reais e sessenta e centavos).

Rondonópolis-MT, 10 de setembro de 2018
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente de Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018

O Município de Rondonópolis-MT, torna público para conhecimento dos 
interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-
MT., através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizará a licitação em epígrafe 
para “Registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
para sinalização viária horizontal e vertical para atender a Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito, conforme edital e seus anexos.”, 
Os interessados poderão retirar o edital completo gratuitamente no endereço 
eletrônico www.rondonopolis.mt.gov.br opção: Licitação, bem como 
no sítio: http://bll.org.br/, ou no endereço: Avenida Duque de Caxias, n.º 
1.000, Bairro Vila Aurora, Rondonópolis-MT, CEP: 78.740-022, Prefeitura 
Municipal de Rondonópolis-MT, Secretaria de Administração, Departamento 
de Compras, horário das 12h00 às 18h00, telefone para contato (66) 3411-
5739, Abertura das Propostas: 24/09/2018 às 09h30 (horário de Brasília) 
em sessão pública no endereço eletrônico: http://bll.org.br/, nos termos do 
Edital e seus anexos. Portanto, as propostas serão recebidas e processadas 
exclusivamente por meio eletrônico.

Rondonópolis-MT, 10 de setembro de 2018
José Edilson Gonçalves 

Pregoeiro

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

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

PRESENCIAL Nº 080/2018/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO 
DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA OS NAC’s, 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: 19/09/2018
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 – Asses-
soria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Ordenador de Despesas: Normando Corral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA 
BOA PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº. 082/2018

A Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado 
de Mato Grosso, através do seu Pregoeiro 
Ofi cial, comunica aos interessados que 
será aberta licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, que será regida pela 
n°. Lei 10.520 de 17 de julho de 2.002, Lei 
123/2006, com aplicação subsidiária da Lei 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
demais disposições aplicáveis.
MODALIDADE: Pregão Presencial Para 
Registro de Preço nº. 082/2018.
OBJETO: O registro de preço para futuras 
e eventuais Contratação de Empresa para 
Fornecimento de emulsão asfáltica
REALIZAÇÃO: 24/09/2018. INICIO 
RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES: 
08h00min. 
INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
08h30min.
O Edital contendo as instruções está à 
disposição dos interessados na sede da 
Prefeitura Municipal de Água Boa MT, no 
horário das 07h30min às 11h30min e das 
13h30min às 17h30min horas, no site da 
prefeitura, www.aguaboa.mt.gov.br e no 
e-mail: pregao@aguaboa.mt.gov.br. 

Água Boa - MT, 10 de setembro de 2018.
Marcos da Silva

Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE RONDONOPOLIS TERCEIRA VARA CÍVEL EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 
13632-87.2012.811.0003 CÓDIGO: 718176 VLR CAUSA: R$ 
5.619,96 TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial-
>Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
POLO ATIVO: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA e JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO 
POLO PASSIVO: JOAO PAULO DE ALMEIDA FILHO Pessoa(s) a 
ser(em) citadas(s): JOAO PAULO DE ALMEIDA FILHO (Requerido(a)), 
Cpf: 15702349814, Rg: 25.869.871-8, brasileiro(a), casado(a), técnico 
em inseminação. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) 

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 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação 
da dívida. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS E CUSTAS DÉBITO ATUALIZADO: R$ 5.619,96 
HONORÁRIOS FIXADOS: R$ 0,00 CUSTAS PROCESSUAIS: R$ 0,00 
TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 5.619,96. Despacho/Decisão: Vistos 

de erro material no julgado. Com efeito, diante da ocorrência do erro 
manifesto no r. decisum, e não de erro de entendimento, a imediata 
correção se impõe, nos termos do artigo 1022, III, do CPC. Dessa 

ingressou com AÇÃO MONITÓRIA contra JOÃO PAULO DE ALMEIDA 

20”.Mantenho inalteradas as demais cominações existentes na referida 
decisão. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de 
maio de 2017. 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 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcileide Neves de Menezes, 
digitei. Rondonópolis, 14 de junho de 2018. Luciana Martins da Silva 
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ÁGUA BOA - MT

RESULTADO DE LICITAÇÃO.
MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇO Nº. 076/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Água Boa, Estado de Mato Grosso, de-
signado pelo Decreto Nº. 3161/2018, tor-
na público o resultado da sessão que se 
realizou na data de 06/09/2018, licitação 
na modalidade de Pregão Presencial para 
Registro de Preço nº. 076/2018, que teve 
como vencedora a empresa: RICARDO 
LOCATELLI DOS SANTOS - 010.572.331-
29, CNPJ: 22.456.860/0001-77.

Água Boa M/T, 10 de setembro de 2018.
Marcos da Silva

Pregoeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ÁGUA BOA - MT

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2018

A Prefeitura Municipal de Água Boa - MT 
ora denominada licitadora, através de 
seu Pregoeiro, torna público a todos os 
interessados que PREGÃO PRESEN-
CIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 
079/2018, com abertura marcada para o 
dia 17/09/2018 às 08:00 horas (horário de 
Brasília), fi ca PRORROGADA para o dia 
19 de setembro de 2018 às 08:00 horas 
(horário de Brasília) a entrega dos enve-
lopes e às 08:30 horas a abertura do pro-
cesso licitatório, as demais cláusulas do 
edital permanecem inalteradas. 

Água Boa – MT, 10 de setembro de 2018.
Marcos da Silva
Pregoeiro Ofi cial

PREGÃO PRESENCIAL BASE
Nº 18/0014 – PG

AVISO DE PRORROGAÇÃO I 
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / Estância Ecológica Sesc 
Pantanal comunica a PRORROGAÇÃO, conforme cronograma abaixo, 
das etapas relacionadas à presente licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 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: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS TIPO CAMINHONETES (PICAPES), PARA COMPOR FROTA DA 
ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC PANTANAL – EESP.

Etapas do processo Data / Horário
Recebimento das amostras e propostas 

de pré-qualifi cação Até as 18h00 do dia 17/09/2018

Divulgação do resultado da 
pré-qualifi cação Até as 18h00 do dia 20/09/2018

Recebimento e abertura dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação 

e proposta comercial
03/10/2018 às 09h00

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 do 
Sesc Pantanal, situada na Avenida Filinto Muller, n.º 218, Jardim Aeroporto, 
em Várzea Grande/MT.

Várzea Grande/MT, 10 de setembro de 2018.
Comissão de Licitação

Estância Ecológica Sesc Pantanal

 CONCORRÊNCIA HSPC Nº 18/0007-CC

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da 
obra de reforma do telhado e substituição das telhas cerâmicas por 
telhas de concreto do Bloco V de Apartamentos do Hotel Sesc Porto 
Cercado, conforme projetos, planilhas e especifi cações técnicas cons-
tantes no instrumento convocatório e seus anexos. PRAZO DE EXE-
CUÇÃO: 45 (quarenta e cinco) dias corridos. PRAZO DE VALIDADE 
DA PROPOSTA: Mínimo de 60 (sessenta) dias. 
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES CON-
TENDO AS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTAS COMERCIAIS: 
27/09/2018 às 09h00 na sala de reuniões da Base Administrativa do 
Sesc Pantanal, situado na Avenida Filinto Muller, 2189 Jardim Aeropor-
to, em Várzea Grande/MT.
EDITAL: O Edital de Licitação e Anexos poderá ser consultado atra-
vés do site do Sesc Pantanal www.sescpantanal.com.br - Licitações; 
ou retirado na sede da Base Administrativa da Estância Ecológica Sesc 
Pantanal, localizada à Avenida Filinto Muller, nº. 218, bairro Jardim Ae-
roporto, Várzea Grande/MT, em horário comercial.
VALOR DE REFERÊNCIA: R$ 189.944,34 (cento e oitenta e nove mil, 
novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Entrar em contato com a Co-
missão de Licitação do Sesc Pantanal, no endereço acima, através do 
e-mail licitacao@sescpantanal.com.br ou pelo telefone (065) 3688-
2038, no horário acima indicado.

Várzea Grande/MT, 11 de setembro de 2018.

Comissão de Licitação
Estância Ecológica Sesc Pantanal


