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6C - Cuiabá, Quinta-feira, 14 de Março de 2019

CUIABÁ
ZONA NORTE

OUTROS
APARTAMENTO ED. 

VILLAGIO MONTALCINO
87 m², 3 quartos, sdo 1 suíte, 
sala, sacada, cozinha, wc, 2 
vagas garagem. Direto c/ 
proprietário Jr. - (65) 99952-
8677.

VEJA NA WEB 1096337

HALLCY VENDE
Galinha morta!! Apartamento 
(andar alto) vista para o Par-
que Mãe Bonifacia com 3 
quartos, sendo uma suíte, 
completo com armários de 
primeira linha, 90 m², todo 
em porcelanato, condomínio 
novo e barato, área de lazer 
completa, com 2 vagas na 
garagem e próximo ao Shop-
ping Estação, Supermercado 
Big Lar e mais. de R$ 415 mil 
por R$ 350 mil. Somente 
dinheiro! - Creci F2724 - (65) 
3637-6000, 99940-3539, 
98117-8280, 99981-8222 - 
www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1097056

ZONA OESTE
GOIABEIRAS
HALLCY VENDE

Goiabeiras - O melhor 2 por 
andar. Amdar alto, com ele-

vador inteligente, porta com 
digital e senha, condomínio 
com piscina aquecida e pis-
cina convencional, completo 
com todas as áreas de um 
condomínio AAA, 3 suites, 
lavabo, 100% no porcelanato 
e já com ar condicionado em 
todos os cômodos do aparta-
mento!! 190m . Aproveite !!! 
Faça sua visita - Creci F2724 
- (65) 3637-6000, 99940-
3539, 98117-8280, 99981-
8222 - www.hallcyvende.
com.br

VEJA NA WEB 1097055

ZONA LESTE
COXIPÓ

HALLCY VENDE
Torres do Cerrado, paralelo a 
Fernando Correa com 2 
quartos sendo uma suíte, 
completo de armários de pri-
meira linha, 75 m, 1 vaga de 
garagem e área de lazer 
completa, R$ 185.000 mil !! 
Aproveite!!! Faça sua visita - 
Creci F2724 - (65) 3637-
6000, 99940-3539, 98117-
8280, 99981-8222 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1097057

CUIABÁ
ZONA OESTE

GOIABEIRAS
HALLCY ALUGA

Edifício Castelamare - 1 por andar, no Goiabeiras próximo ao 
salão La Provance, com 200 m, todo no porcelanato, sacada 
espaçosa, com quatro quartos sendo duas suítes, completo 
de armários e porcelanato, dispensa completa com quarto e 
banheiro de empregada, com lavabo e dois banheiros inde-
pendentes, 2 vagas de garagem e condomínio barato. Alu-
guel: R$ 2.000 . Aproveite!!! Faça sua visita - Creci F2724 - 
(65) 3637-6000, 99940-3539, 98117-8280, 99981-8222 - 
www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1097058

KITNET
OUTROS

ALUGA-SE KITNET
Atrás da Macro Informática (Miguel Sutil) - 1 quarto grande, 
cozinha grande, banheiro, área de serviço, portão eletrônico, 
cerca elétrica, garagem, padrão separado, água dividida 
(taxa), ônibus na porta, próximo ao Centro de Cuiabá, R$ 
430,00 Incluso a água - (65) 3653-6531, 99606-9831, 99333-
5456

VEJA NA WEB 1096230

IMÓVEIS
COMERCIAIS

CUIABÁ

COMPRA E VENDA
HALLCY VENDE

Oportunidade - No Centro da Barão de Melgaço !!! Sala 
Comercial 100 m², com as seguintes dependências: Recep-
ção para 12 pessoas, copa, e 2 salas amplas. Valor R$ 320 
mil - Creci F2724 - (65) 3637-6000, 99940-3539, 98117-8280, 
99981-8222 - www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1097054

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

CUIABÁ
ZONA LESTE

CPA
VENDO UMA CASA

Residencial Ilza Terezinha - Região do CPA, contendo 2 
quartos, sala, cozinha, banheiro, toda murada, R$ 80 mil - 
(65) 99988-2953.

VEJA NA WEB 1097134

OUTROS
BRONZEAMENTO NATURAL

Com uma hora e meia fique com sua tão sonhada Marquinha 
com pelos descoloridos, pele hidratada e com esfoliação cor-
poral, acelerador e biquini feito de fita do modelo que preferir. 
Aproveite já nosso Pacote Imperdível - (65) 99209-0265.

VEJA NA WEB 1097187

VÁRZEA
COMPRA E VENDA
VENDE TERRENO 61X 60

3.660M², Est. Capão Grande -VG ideal p/ galpão, motel, 
loteamento. (65) 3623-4325.

VEJA NA WEB 1097299

OPORTUNIDADE
Terreno próximo ao novo 

Shopping (Estação Cuiabá)
Apenas 50 mts da Miguel Sutil, 

terreno plano, ideal para 
construção de consultorio, 

clínica, escritório ou 
residencia, com 354m²  

APENAS R$ 198.000,00
Contato: (65) 9.8125-1714

87 m², 3 quartos, sdo 1 suite, sala, 
sacada, cozinha, wc, 2 vagas garagem 

Apartamento Ed. 
Villagio Montalcino

(65) 99952-8677
Direto c/ proprietário Jr.

PROCESSO N.º 9422-95.2009.811.0003    CÓDIGO: 427249 ESPÉCIE: 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE 
EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO EXEQUENTE: 
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADOS(AS): 
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO EXECUTADOS(AS): JOSÉ LUIZ 
SOARES DE MENDONÇA EXECUTADOS(AS): HELOISA MARIA 
FERRARI AGUIAR EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) 
a ser(em) citadas(s): HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR, Cpf: 54529336115, 
Rg: 479.226, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista. 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: Em 17/02/2009, o Executado 
e seus intervenientes-garantidores, fi rmaram perante o Exequente, o Contrato 
para Financiamento pa Aquisição de Bens Móveis, ou Crédito Pessoal, ou 
Prestação de Serviços e Outras Avenças, nº 4660744906, no valor fi nanciado 
de R$ 111.809,96 (cento e onze mil, oitocentos e nove reais e noventa e 
seis centavos), para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações, com 
1º vencimento em 16/03/2009, e último para 16/02/2011.Ocorre que os 
Executados encontram-se inadimplentes tendo em vista o cumprimento de 
nenhuma parcela, constituindo-se em mora permanente perante o Exequente, 
ocasionando o vencimento antecipado do pacto, conforme a sua cláusula 12ª. - 
Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 139.880,80 - Valor Atualizado: R$ 
132.880,84 - Valor Honorários: R$ 7.000,00 Despacho/Decisão: Processo nº. 
617/2009Vistos etc .I - Cite para pagamento em 03 (três) dias (art. 652, caput, 
do CPC).II – Cientifi que os executados que, independentemente de penhora, 
depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado 
de citação (art´s. 736 e 738, do CPC).III - Não formalizado o pagamento e não 
havendo nomeação de bens, penhore o sufi ciente para a garantia do Juízo. 
IV - Formalizada a constrição judicial, intime os devedores pessoalmente. V 
- Para o caso de pronto pagamento, fi xo os honorários em R$ 7.000,00.VI - 
Nomeando bens os devedores, ouça o credor. Concordando, reduza a termo 
na forma do art. 657, do CPC.VII – Defi ro o cumprimento do mandado com os 
benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil Brasileiro. VIII – Cumpra. 
Rondonópolis - MT, 16 de setembro de 2009.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 afi xado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da Conceição, digitei. Rondonópolis, 
06 de fevereiro de 2019Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado art. 1.205/CNGC

PROCESSO N.º 22783-21.2016.811.0041    
CÓDIGO: 1129427  ESPÉCIE: EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO 
DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO EXEQUENTE: HSBC BANK BRASIL 
S/A BANCO MÚLTIPLO EXECUTADOS(AS): 
DIOGO DE SOUZA SANTOS EDITAL DE CITAÇÃO 
- EXECUÇÃO COMUM  PRAZO DO EDITAL: 30 
NOME DO(A) CITANDO(A):EXECUTADOS(AS): 
DIOGO DE SOUZA SANTOS, Cpf: 32663939889, 
Rg: 351454597 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), 
solteiro(a), Endereço: Rua das Violetas, Nº 726, 
Bairro: Jd. Cuiabá, Cidade: Cuiabá-MT Resumo 
da Inicial: Em 14/02/2012, o executado fi rmou 
perante o exequente à cédula de crédito Bancário 
nº 11230746803, no valor R$63.416,02 para 
ser pago em 60 parcelas sendo a primeira para 
17/03/2012 e a última para 27/02/2017, ocorre que 
o executado encontra-se inadimplente desde a 3ª 
parcela  Nome e Cargo do digitador: Nº Ord. Serv. 
aut. escrivão assinar:

PROCESSO N.º 30098-71.2014.811.0041    CÓDIGO: 900339 
ESPÉCIE: MONITÓRIA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JU-
RISDIÇÃO CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS-
->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO->PROCESSO DE CO-
NHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO EDITAL DE 
CITAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA PRAZO DO EDITAL: 30 REQUEREN-
TE: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO REQUERIDO(A): 
RICARDO GENARO Valor do débito:94.042,24 (noventa e quatro mil 
quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) Resumo das alegações 
da parte autora: O Requerido fi rmou perante o Requerente Contrato de 
Abertura de Conta e Termo de Opção n. 2332366533, convencionando 
a utilização de limite de crédito. Ocorre que o Requerido não honrou 
com as suas obrigações de saldar os valores que lhe foram creditados, 
contraindo perante a fi nanceira, uma dívida no total de R$ 94.042,24 
(noventa e quatro mil quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos). 
Despacho/Decisão:Vistos. Defi ro a citação por edital do executado de 
fl s. 128/129, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do caput, inciso 
II e § 3º do art. 256 do CPC.  Conste no edital de citação que decorrido 
o prazo assinalado para ciência do referido e do prazo de defesa, será 
nomeado curador especial ao devedor executado, nos termos do inciso 
V do art. 257 do CPC. Ante a inexistência de regulamentação acerca 
da publicação do edital na rede mundial de computadores e na plata-
forma de editais do Conselho Nacional de Justiça, DETERMINO, que 
o edital de citação seja publicado, também, em jornal local de ampla 
circulação, nos termos do parágrafo único do art. 257 do CPC. Intime-
-se. Cumpra-se. Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar: Nome e Cargo do 
digitador: Angélica Cristina Teixeira Queiroz

MARFRIG GLOBAL FOODS S/A, 
CNPJ 03.853.896/0068-57, localizado à 
Alameda Julio Muller, 1650, Ala 02 Sala 
02, Bairro Ponte Nova, no Município de 
Várzea Grande – MT, torna público que 
Requereu junto SEMA, a Alteração da 
Razão Social da LO nº 316384/2018, para 
atividade de Frigorífi co – abate de bovinos 
e preparação de carne e subprodutos.

Poder Judiciário de Mato Grosso Importante para cidadania. Importante para você. 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS -Numeração Única: 5808-69.2015.811.0004 
Código: 203571 15 VARA CÍVEL da comarca de Barra do Garças – MT Pessoa(s) a 
ser(em) citadas(s): LAUZENITE GOMES PIO JÚNIOR, Cpf: 97888273149, Rg: 4354552, 
brasileiro(a). 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 co nsta da petição inicial a seguir resumida, 
para, no prazo de 15 dias, contado s do término do prazo deste edital, apresentar resposta, 
caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afi rmados na 
petição inicia l. Resumo da Inicial: (...). O autor concedeu à ré um fi nanciamento no valor 
de R$ 30.850,00 (trinta mil e oitocentos e cinquenta reais), para ser restituído por meio 
de 48 prestações mensais, no valor de R$ 949,99 (novecentos e quarenta e nove reais 
e noventa e nove centavos), com vencimento fi nal em 15/03/201 8, mediante Cédula 
de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de bens e/ou serviços - CDC - PJ 
(n°. 621/3568500, C/C n°. 36.364-2 agência 3292), garantindo por Alienação Finduciária 
celebrado em 06/03/2014.(...). Assim, com fundamento no artigo 3° e seus parágrafos do 
já citado diploma legal, com as alterações dadas pela Lei 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 
pede a Vossa Excelência para: conceder liminarmente, a busca e apreensão do bem 
descrito na inicial.(...). Despacho/Decisão: Vistos.1.DEFIRO o pedido de citação por edital, 
com prazo d e 30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015, 
haja vista que o requerido não foi encontrado, conforme as fl s.37, 45, 70 e 8 0.2.Decorrido 
o prazo da intimação por edital, não havendo apresentação de contestação, desde 
já DECRETO à revelia do requerido e NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca 
curadora especial, conforme art.72, II, CPC/2015, para, que rendo, apresentar defesa no 
prazo legal.3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa a legar ignorância, expediu-se 
o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
Agemiro Batista Arantes Neto, digitei Barra do Garças, 05 de fevereiro de 2019 Vanessa 
Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ – MT 
JUIZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO PRO CESSO DE 
EXECUÇÃO PRAZO : 30 DIAS AUTOS N. 23565-04.2011.811.0041 AÇÃO: Execução 
de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO(A,S): MORAES E CORDEIRO 
E SILVA LTDA e ELIS REGINA CARLOS CORDEIRO ARAÚJO e ANTONIO MARCOS 
CARLOS CORDEIRO CITANDO(A.S): Executados(as): Elis Regina Carlos Cordeiro Araújo, 
Cpf: 49027603120 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), empresária, Endereço: Presidente 
Artur Bernades , N° 10191,, Bairro: Santo Amato, Cidade: Campo Grande-MS DATA DA 
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/07/2011 VALOR DO DÉBITO: R$ 420.476,31 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 de R$ 408.246,76, representada pelo 
Instrumento Particular de Assunção Confi ssão e Outras Avenças n.° 385/4495827 c/c 44.001-
9 - agência 1461, celebrado em data de 07/11/2011 onde o executado confessou dever ao 
exequente a importância de R$ 413.653,00 este valor para ser restituído em R$20.000,00 
para pagamento no ato da assinatura e o restante em 60 parcelas mensais e consecutivas no 
valor de R$ 10.046,80, sendo a primeira parcela com vencimento em 07/03/2011 e as outras 
restantes em igual dia dos meses subsequentes, estando o crédito do exequente discriminado 
no demonstrativo juntado aos autos. O pagamento das parcelas seria debitado na conta 
corrente acima mencionada. Ocorre que a partir de 07/04/2011 não foi possível realizar o 
débito em face de saldo inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado 
de todo o débito. Foi dada a causa o valor de R$ 420.476,31. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 
advertido(a.s) o(a, s) executado(a.s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 
15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2019. Darlene 
Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

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

PRESENCIAL Nº 010/2019/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de ÓCULOS 
DE GRAU COMPLETO e contratação de empresas especializadas na pres-
tação de serviços de AFERIÇÃO DE GRAU DE ÓCULOS e CONSULTORIA 
TÉCNICA PARA CONFERÊNCIA DE LENTES ÓTICAS, para atender ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado 
de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e espe-
cifi cações constantes no Edital e seus anexos.
Data: 25/03/2019
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 Adminis-
trativo, 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 009/2019/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIO-
NAIS E INTERNACIONAIS, mediante requisição (compreende a reserva, 
marcação, emissão, remarcação, endosso e entrega de bilhetes, com dispo-
nibilização eletrônica, física ou PTA - Prepaid Ticket Advice), para atender ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado 
de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e espe-
cifi cações constantes no Edital e seus anexos.
Data: 25/03/2019
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 Adminis-
trativo, 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

JORNAL A GAZETA

JORNAL A GAZETA

ASSINE O JORNAL IMPRESSO 
E GANHE O DIGITAL!  

OFERTAS
REPRESENTANTE COMERCIAL

DRF Rastreamento de veiculos seleciona representante p/ o 
estado de Mato Grosso. Remuneração, ajuda de custo R$ 
1.500,00 mais comissão. Curriculo para ceo@grupodrf.com.
br (65) 3046-7500.

VEJA NA WEB 1097301


