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PREGÃO PRESENCIAL HSPC
Nº 19/0009 – PG

Reunião para recebimento dos envelopes contendo as 
propostas comerciais e documentos de habilitação às

09h00 do dia 12/08/2019.

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC - Estância 
Ecológica Sesc Pantanal COMUNICA a realização de licitação, 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, regida pela Resolução SESC/DN nº 1252 de 
06 Jun. 2012, publicada no Diário Ofi cial da União, de 26 de Jul. 
2012, para:

AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA E BANHO 
DESTINADA AO HOTEL SESC PORTO CERCADO.

Os interessados em participar da licitação poderão retirar o 
respectivo Instrumento Convocatório através do site da Estância 
Ecológica Sesc Pantanal www.sescpantanal.com.br; ou 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. 

Várzea Grande/MT, 15 de junho de 2019.

Comissão de Licitação
Estância Ecológica Sesc Pantanal

PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
DE IMÓVEL RURAL - MATRÍCULA DE Nº 1.584

A Dra. GISELLE MARIA COSTA VASQUES, Ofi cial Registradora do Cartório de Registro de Imóveis 
e Títulos e Documentos da Comarca de Paranatinga-MT, Serventia Extrajudicial , situada na Rua 
Marechal Rondon, nº 537, Centro, na cidade de Paranatinga-MT, FAZ SABER que o Sr. INÁCIO 
CAMILO RUARO, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 8014601135 SSP/RS e 
inscrito no CPF/MF sob nº 079.080.830-72, juntamente com sua esposa a Sra. DEIZE ROZANGELA 
WEISS RUARO, agricultora, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 2058746-5 SSP/MT e 
inscrita no CPF/MF sob nº 326.557.380-4, ambos brasileiros, casados sob o regime de Comunhão 
Parcial de Bens, na vigência da Lei Federal nº 6.515/77, residente e domiciliada à rua Silvério Nadir 
Daniele, nº 170, Centro, na cidade de Primavera do Leste-MT; requereram a retifi cação e certifi cação 
da descrição tabular do imóvel objeto da Matrícula de nº 1.584 do livro 2-H, deste Registro Imobil-
iário de Paranatinga-MT, cadastrado no INCRA sob nº 950.076.599-557-0, de sua titularidade, com 
a denominação de Fazenda Santa Cecília do Buriti Alto, localizado neste município e Comarca de 
Paranatinga-MT, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 
6.015/73) e ainda, do Capítulo IV, seção XVI, subseção IV, da Consolidação das Normas da Corre-
gedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso relativas ao Foro extrajudicial (CNGCE/MT) que 
trata da averbação de georreferenciamento em matrícula de título deslocado e/ou sobreposto. O pre-
sente é formulado em atendimentos aos dispositivos legais antes mencionados tendo em vista a in-
formação constante na Escritura Pública Declaratória de Localização de Imóvel Rural e Requerimento 
de Averbação de Georreferenciamento, de Livro 141-E/Folha 148/153 datada de 27/08/2018, lavrado 
no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Paranatinga-MT, conforme consta que o referido 
imóvel encontram-se deslocado em relação ao seu Título de Origem, pelo que, os Proprietários em 
conjunto com o Responsável Técnico, declaram tal situação de fato e de direito em que se encontra 
o perímetro georreferenciamento e certifi cado junto ao órgão competente, fi cando terceiros interes-
sados, NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos e do pedido dos requerentes, para se 
manifestarem, em QUINZE DIAS, conforme determina o parágrafo 7º do Art. 1.666 da CNGCE/MT. O 
pedido de retifi cação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros 
Públicos e demais legislações pertinentes a matéria, os quais se encontram disponíveis neste serviço 
registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 
213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notifi cação resulta na presunção legal de anuência 
dos terceiros interessado com relação ao pedido de retifi cação de registro. Portanto, as opções que a 
lei confere aos NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) 
deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, fi nalmente, que even-
tuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retifi catório nem 
vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos 
termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, parágrafo 5º, da LRP). Decor-
rido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital, que será publicado 
duas vezes, poderá ser deferida a retifi cação pretendida. 

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

5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ

 MARIA HELENA RONDON LUZ 
Tabeliã

JOÃO GOMES RONDON MILENA RONDON LUZ TARACHUK
Tabelião Substituto Tabeliã Substituta

EDITAL
MARIA HELENA  RONDON  LUZ,    REGISTRADORA   DA SEGUNDA 
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA  CAPITAL,  NA   FORMA   DA  LEI. FAZ 
saber que na forma do artigo 26, Parágrafo 4º da Lei 9.514, de 20/11/1997 e do 
artigo 2º, item 6.8.22 do Provimento nº 26/2013-CGJ/MT, este Serviço Registral, 
vem intimar os Senhores LAICE DA SILVA PEREIRA – ME E LUCIANO DA SILVA 
PEREIRA, para comparecerem a este Serviço, na Avenida Isaac Povoas, n.º 1010 
– Centro Norte, de segunda à sexta-feira, das 09:00h às 17:00h para no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, a partir da data da última publicação deste em um 
dos jornais de circulação diária, para cumprir as obrigações contratuais relativas 
aos encargos vencidos, do Instrumento Particular de Aditamento a Cédula de 
Crédito Bancário n.º 69.968 – Credito Rotativo, matrícula nº. 80.824, referente ao 
imóvel Lote 14, Quadra 11, Jardim Europa, Cuiabá- MT, com dívida no valor de 
250.729,50 posicionado até a data de 28/02/2019 e valor dos emolumentos de 
cobrança e intimação de R$ 4.960,80, conforme ordem de serviço nº 760696. 
O não pagamento do débito garante o direito de consolidação da propriedade plena 
do imóvel em favor do credor fi duciário, nos termos do §7º, do art. 26, de Lei nº 
9.514/97. Dado e passado, nesta cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato 
Grosso, aos Doze (12) dias do Mês de Julho (07) de Dois Mil e Dezenove (2019). 
Eu, Maria Helena Rondon Luz, conferi e assino. 

MARIA HELENA RONDON LUZ
NOTÁRIA E REGISTRADORA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO

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

Nº 059/2019/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de FRONT LIGHT, 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: 24/07/2019
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – 
SENAR-AR/MT – Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, 
Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria 
de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Ordenador de Despesas: Normando Corral

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Polipeças Distribuidora 
Automotiva Ltda CNPJ:02.222.289/0002-
08 situada no Endereço: Av. Fernando 
Correa da Costa nº 5809 Bairro: Parque 
Ohara Cidade: Cuiabá-MT, convoca o 
funcionário Wender Ventura da Silva 
CTPS: 2289149 série: 001-0/MT, que 
não comparece na empresa desde o 
dia 07/06/2019 a comparecer em sua 
sede a contar da data desta publicação 
15/07/2019 sob pena de fi car rescindido, 
automaticamente, o contrato de trabalho, 
nos termos do art. 482 a CLT. 

FORTE GAS EIRELI, CNPJ 26.921.017/0003-37 torna público 
que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso – SAMA, as Licenças Prévia, de Instalação e de 
Operação para a atividade de Comércio Varejista de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), Comércio Varejista de Bebidas e 
Comércio Varejista de Mercadorias em Loja de Conveniência, 
sito Avenida Perimetral Sudoeste, N° 3.773, Flor do Cerrado , 
Sorriso-MT. (LH CONSULTORIA, 9.9977-8849).

GUILHERME CALDAS, CPF n° 708.773861-53 E MARIO 
CALDAS, CPF n° 618.959.462-04 torna público que 
requereu junto a SEMDER - Secretaria de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente de Comodoro, as Licenças 
ambientais, Prévia e de Instalação – LP e LI, para a 
atividade Armazéns Gerais e Silos. Localizado na Estrada 
da Fazenda Confap, KM 60, Zona Rural, CEP 78.310-000, 
no município de Comodoro/MT.

AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA. (Auto Posto Nova 
Década) CNPJ nº 04.515.006/0001-52 torna-se público que 
requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, 
a “Renovação da Licença de Operação”, para a atividade 
do “Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores”, localizado na Av. Ulisses Pompeu de 
Campos, nº 640, Centro, município de Várzea Grande/MT.

A empresa ANTONIO FELIPE DO ESPIRITO SANTO  - ME  com 
CNPJ N° 33.816.238/0001-49, torna público que requereu junto 
à secretaria municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural 
sustentável SEMMADRS de Várzea Grande (SEMMADRS/VG), as 
seguintes licença ambientas, Licença de Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licançe de Operação (LO)  Para serviços de 45.20-
0-05 - Serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento de veículos 
automotores, Localizado na RUA POETA BELMIRO BRAGA (LOT 
EMBAUVAL), nº 168, no Bairro Centro Norte , em Várzea Grande – 
MT, CEP 78.110-505.

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO 
LTDA. CNPJ nº 18.148.531/0001-91 torna-se público 
que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
- SEMA, a “Renovação da Licença de Operação”, para 
a atividade do “Comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores”, localizado na Rodovia BR 
364, km 393, Zona Rural, município de Santo Antônio 
do Leverger/MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DIRETOR DA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO 

SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS
A Presidente do CONSELHO DIRETOR da Associação de Lojistas 
do SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas previstas no artigo 23º, § 6º do Estatuto da Associação 
de Lojistas do SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, vem, através 
do presente convocar  todos os seus  para a REUNIÃO MENSAL 
DO CONSELHO DIRETOR, conforme art. 23º, §6º, a ser realizada 
no dia 24/07/2019, na sede da Associação, sito a Avenida Brasília 
número 177, Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78.060-601, às 
08:30 horas, em primeira convocação, se presente mais de 1/3 (um 
terço) dos associados, ou às 09:00 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes (art. 17º), para deliberarem 
especifi camente sobre a seguinte ordem do dia: 

a. PRESTAÇÃO DE CONTAS E APRESENTAÇÃO 
DAS AÇÕES REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2019; 
b. OUTROS ASSUNTOS QUE SURGIREM.

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE CUIABÁ – DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL PRIMEIRA 
VARA ESPECIALIZADA DIREIRO BANCÁRO EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 
399-69.2013.811.0041 CÓDIGO: 794094 VLR CAUSA: R$ 
690.478,17 TIPO: CIVEL ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
JUDICIAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL 
E DO TRABALHO POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A 
POLO PASSIVO: FALCÃO CONSTRUTORA E PRESTADORA 
DE SERVIÇOS LTDA EPP Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FALCÃO 
CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP, (Requerido(a)) 
CNPJ: 04936307000150.  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: A parte exequente ingressou com 
Ação de Execução contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, 
visando o recebimento do valor abaixo descrito. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 
INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS Débito Atualizado: 
R$ 690.478,17 Honorários Fixados R$ 69.047,82 Custas Processuais: R$ 
0,00 Total para Pagamento: R$ 759.526,00 Despacho/Decisão: Vistos etc...
Encaminhe-se cópia das fl s.48/49, despacho de fl s.98 - em face do primeiro 
e segundo parágrafos, fl s.103 e 106 à Diretoria do Fórum para as medidas 
que julgar cabível em face do Sr. Meirinho Omar Waybe Gonçalves Júnior. 
Por observar que o endereço diligenciado às fl s. 134 pertence ao Sr. Fabricio 
Gabriel (avalista), o qual não assinou pela empresa no contrato de fl s. 12/26, 
defi ro o pleito de fl s. 141/142.Assim, proceda-se a citação editalícia, 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. Apesar de não ser 
um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da devedora 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 do credor. De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 
da realização de pesquisa a fi m de localizar bens da executada passíveis de 
serem arrestados e, em regular impulso ofi cial, procedo à pesquisa junto aos 
sítios do RENAJUD e ANOREG (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 arrestados, no prazo de 15 dias 
e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de 
extinção do feito por manifesto desinteresse. 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. 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, Marcos Vinicius Marini Kozan, digitei. Cuiabá, 27 de 
junho de 2019 Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 
art. 1.205/CNGC

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO VARZEA 
GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCARIO 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS  DADOS DO PROCESSO: 
PROCESSO: 21260-33.2012.811.0002 CÓDIGO: 300167 VLR 
CAUSA: R$ 36.721,08 TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO-
>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO POLO ATIVO: HSBC 
BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO POLO PASSIVO: MARHI 
NELI DE SOUZA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARHI NELI DE SOUZA 
(Requerido(a)) Cpf: 21982775220, brasileiro(a). Endereço: Rua da Lapa 
N° 01, Bairro: São João dos Lazaros, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78010655. 
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: Aos 21/10/2009, as partes celebraram o Contrato de 
Financiamento para Aquisição de Veículos - Auto Finance ou Crédito Pessoal 
ou outras Avenças, que recebeu o nº 40390220981. Da análise do contrato, 
verifi ca-se que o fi nanciamento foi fi rmado pelo valor total de R$ 31.920,00 
(trinta e um mil novecentos e vinte reais), o qual seria pago pelo Executado em 
60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, a primeira com vencimento 
em 14/11/2009 e a ultima em 14/10/2014. Ocorre que o executado efetuou o 
pagamento de somente 17 (dezessete) das parcelas avençadas, incorrendo 
nas penalidades contratuais estabelecidas, dentre as quais se destaca a 
sanção prescrita pela alínea “a”, da Cláusula Específi ca, segundo a qual a 
inadimplência do executado resultaria no vencimento antecipado de todo o 
contrato, sendo exigível o imediato pagamento do saldo devedor, acrescido 
de juros e demais encargos. Cumprindo o inciso II do artigo 614 do CPC, o 
exequente apresenta demonstrativo do débito, atualizado até a data de 
04/10/2012. incluindo encargos contratuais sendo que o montante devido pelo 
executado corresponde ao valor de R$ 36.712,08 (trinta e seis mil, setecentos 
e doze reais e oito centavos) - Valor do Saldo Devedor Total. Ressalta-se que 
todas as tentativas de concretizar composição amigável, foram infrutíferas, 
não restando assim ao Exequente alternativa seao a de socorrer-se ao Poder 
Judiciário para a recuperação de seu crédito. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 
INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS Débito Atualizado: 
R$ 36.721,08 Honorários Fixados: R$ 3.000,00 Custas Processuais: R$ 0,00 
Total para Pagamento: R$ 39.721,08 Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro 
no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido para citação da 
parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as 
advertências legais.2. Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma 
descrita no art. 257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. 
Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 
citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 
desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo 
Civil.5. Às providências... 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, Marcilânyo Denzer Tosi, digitei. Várzea Grande, 18 de 
junho de 2019 Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 
art. 1.205/CNGC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO VARZEA 
GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 
EDITAL DE CITAÇAO PRAZO 20 DIAS DADOS DO PROCESSO: 
9854-78.2013.811.0002 CÓDIGO: 31366 VLR CAUSA: R$ 
173.926,21 TIPO: CÍVEL ESPECIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO 
CÍVEL E DO TRABALHO POLO ATIVO: HSBC BANK BRASIL S.A 
- BANCO MÚLTIPLO POLO PASSIVO: PROSPERAR INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE CEREAIS E RAÇÕES LTDA-EPP, ROSENIL 
RODRIGUES DA ROCHA COSTA E OUTROS. Pessoa(s) a ser(em) 
citadas(s): PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS E RAÇÕES 
LTDA-EPP (Executados(as)), CNPJ: 11206807000100, Endereço: Av. Alzira 
Santana, N° 2600, Bairro: Nova Era, Cidade: Várzea Grande-MT, CEP: 
78148350, ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA COSTA (Executados(as)), Cpf: 
58092650144, Rg: 994489, Filiação: Laide Rodrigues e Arnaldo Graciano da 
Rocha, data de nascimento: 08/04/1977, brasileiro(a), natural de Corumba-MS, 
casado(a), empresária, Telefone 9967-1724, Endereço: Av. Alzira Santana, N° 
2600, Bairro: Nova Era, Cidade: Várzea Grande-MT, CEP: 78148350 e ATAIDE 
MANOEL DA COSTA (Executados(as)), Cpf: 56740972168, Rg: 0552123-
8, Filiação: Celestina Maria de Souza e Quintino Manoel da Costa, data de 
nascimento: 08/11/1972, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, casado(a), 
comerciante, Telefone 3692-3866, Endereço: Av. Alzira Santana, N° 2600 
(nossa Senhora da Guia), Bairro: Nova Era, Cidade: Várzea Grande-MT, CEP: 
78128020. 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 05/03/2012 a executada e seu interveniente 
garantidor fi rmaram perante o exequente o seguinte, o instrumento particular 
de confi ssão, composição de dívida, forma de pagamento e outras avenças 
nº 08300923675, no valor fi nanciado de R$ 181.596,15 (cento e oitenta e um 
mil quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), para pagamento 
em 48 (quarenta e oito) prestações no valor unitario de R$ 6.180,03 com 1º 
vencimento em 29/03/2012 e o último para 29/02/2016. Ocorre que a executada 
e seu interveniente garantidor encontram-se inadimplente desde a 10ª parcela, 
vencida na data de 31/12/2012, constituindo-se em mora permanete perante o 
exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, conforme as suas 
cláusulas 06 e 08, respectivamente. Ao não saldarem os valores que lhe foram 
creditados, a executada e seu interveniente garantidor contraíram perante a 
fi nanceira, uma dívida detalhada, nos seguintes termo: Contrato: 8300923675, 
Produto: Instrumento Particular de Confi ssão, Data da Liberação: 05/03/2012, 
Data Base: 29/03/2013, Valor R$ 173.926,21, sendo este a dívida à epoca do 
contrato. Impede realçar que o contrato foi devidamente assinado pelas partes 
e intervenientes garantidores, sendo certo que tiveram ciência prévia de suas 
obrigações, juros e correção monetária aplicados. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 
INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito Atualizado: 
R$ 173.926,21 Honorários Fixados: R$ 17.392,62 Custas Processuais: R$ 0,00 
Total para Pagamento: R$ 191.318,80 Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro 
no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido para citação da 
parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as 
advertências legais.2. Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma 
descrita no art. 257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. 
Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 
citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 
desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo 
Civil.5. Às providências... 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, Marcilânyo Denzer Tosi, digitei. Várzea Grande, 18 de 
junho de 2019 Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a)  Autorizado 
art. 1.205/CNGC

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP – MT 
JUIZO DA TERCEIRA VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 
N.º 8867-42.2009.811.0015 – CÓDIGO: 116532 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL 
E DO TRABALHO PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 
MÚLTIPLO PARTE RÉ: PAULO ROBERTO DAS NEVES NORTE E MERCÊS 
CRISTINA ROCHA DAS NEVES NORTE CITANDO(A, S): Requerido(a): Mercês 
Cristina Rocha das Neves Norte, Cpf: 31250785120, brasileiro(a), casado(a), 
empresária DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/07/2009 VALOR DA CAUSA: 
R$ 16.337,48 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualifi cada, 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. RESUMO 
DA INICIAL: HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ n° 01.701.201/0001-89, com sede na Travessa 
Oliveira Bello, 34, 4° andar, Centro, E-mail intimacao.hbb@ernestoborges.com.br 
e paralegal.recepcao@hsbc.com.br, CEP 80.020-030, na cidade de Curitiba - PR, 
vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por meio dos advogados 
infra-assinados, que recebem as intimações em seu escritório profi ssional no 
endereço constante do rodapé desta, com fulcro no artigo 700 do Código de 
Processo Civil, propor: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em 
face de Em face PAULO ROBERTO DAS NEVES NORTE, brasileiro, empresário, 
inscrito no CPF sob o n. 271.834.401-68 , residente e domiciliado na Rua das 
Amendoeiras, 1192, localizado na cidade de Sinop – MT, MERCÊS CRISTINA 
ROCHA DAS NEVES NORTE, brasileira, inscrita no CPF nº 312.507.851-20, 
residente e domiciliado na Rua das Macieiras, 551, CEP: 78.550-000 , pelas 
razões de fato e de direito a seguir declinadas: Em 06/07/2007, o executado 
e sua interveniente garantidora fi rmaram perante o exequente, contrato para 
fi nanciamento de capital de movimento ou abertura de crédito e fi nanciamento 
para aquisição de bens móveis, ou crédito pessoal, ou prestação de serviços 
e outras avenças, nº 7700413320, no valor fi nanciado de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), para pagamento em 24 (vinte a e quatro) prestações unitárias de R$ 
1.996,12 (um mil, novecentos e noventa e seis reais e doze centavos), com o 1º 
vencimento em 06/08/2007 e o último em 06/07/2009. Ocorre que os Requeridos 
encontram-se inadimplentes desde a 17ª parcela do contrato, constituindo-se em 
mora permanente perante o exequente, ocasionando o vencimento antecipado do 
pacto, conforme a sua cláusula 13ª. Dessa forma, os Requeridos, no limite de sua 
responsabilidade, possui uma dívida junto a Requerente no importe R$ 16.337,48 
(dezesseis mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), em 
13/07/2009.DESPACHO: FL. 39: 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, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo 
a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado 
for, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 
remoção, pois, conforme dispõe o § 1º do art. 666 do CPC, os bens penhorados 
somente serão depositados em poder do executado, com a expressa anuência 
do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 
Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infi el, 
independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Caso não seja 
encontrado bem passível de penhora, e não tendo o exeqüente indicado bens 
a serem penhorados, intime-se o douto advogado, e na falta deste, os próprios 
executados, para que no prazo de cinco dias indiquem bens a penhora, sob pena 
de multa de até 20% sobre o valor em execução. 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. Cumpra-se. Sinop, 16 de outubro de 
2009. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. Juiz de Direito DESPACHO FL. 
156: Vistos etc... Considerando que até a presente data a Executada Mercês não 
foi citada, determino a intimação do Exequente para que requeira a citação por 
edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 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 ofi cia 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. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 
MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar 
Judiciária, digitei. Sinop - MT, 17 de junho de 2019. Vânia Maria Nunes da Silva 
Gestor(a) Judiciário(a)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
SINOP – MT JUIZO DA TERCEIRA VARA EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO 
MONITÓRIA PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 11051-24.2016.811.0015 
– CÓDIGO: 271986 ESPÉCIE: MONITÓRIA->PROCEDIMENTOS 
ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS 
ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO->PROCESSO 
DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A PARTE RÉ: CAIO DIAS 
MARTINS, CPF: 626.923.051-91 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima 
qualifi cada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente 
ação que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações constantes da 
petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação 
exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de 
R$ 172.291,65 (Cento e setenta e dois mil, duzentos e noventa e um reais 
e sessenta e cinco centavos), acrescido de 5% de honorários advocatícios. 
Poderá a parte requerida, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios (art. 
701 e 702 do CPC). Advertindo-o de que se no referido prazo não oferecer 
embargos, o mandado de citação converter-se-á em Título Executivo Judicial. 
ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida fi cará isenta 
de custas (art. 701, § 1º do CPC) c) não havendo o cumprimento e nem a 
interposição de embargos, no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno direito, 
o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de execução 
adequado (art. 701, § 2º do CPC). RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE 
AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ n° 01.701.201/0001-89, com sede na Travessa 
Oliveira Bello, 34, 4° andar, Centro, E-mail intimacao.hbb@ernestoborges.
com.br e paralegal.recepcao@hsbc.com.br, CEP 80.020-030, na cidade de 
Curitiba - PR, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por 
meio dos advogados infra-assinados, que recebem as intimações em seu 
escritório profi ssional no endereço constante do rodapé desta, com fulcro 
no artigo 700 do Código de Processo Civil, propor: AÇÃO MONITÓRIA, em 
face de Em face CAIO DIAS MARTINS, brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 
626.923.051-91 , residente e domiciliado na Rua das Tamareiras, n. 2.097, 
Bairro Jardim Maringá II, CEP 78.550-000, localizado na cidade de Sinop - MT 
, pelas razões de fato e de direito a seguir declinadas: O Requerido fi rmou 
perante a Requerente Contrato de Abertura de Conta Corrente e Termo de 
Opção n. 0770-0015024, convencionando a utilização de limite de crédito. 
Em tempo, valendo-se do Termo de Opção o Requerido aderiu ao Crédito 
Parcelado, vinculado ao sobredito contrato, sendo-lhe disponibilizadas 
quantias, conforme demonstram os extratos de sua movimentação fi nanceira. 
Ocorre que o Requerido não honrou com a sua obrigação de saldar o valor 
que lhe fora creditado, contraindo perante a fi nanceira, uma dívida. Insta 
salientar que os juros e a correção monetária utilizados na atualização do valor 
devido estão em conformidade com o pactuado, que foi devidamente assinado 
pelas partes e estando inadimplentes com o saldo do crédito parcelado, fi ca 
caracterizada a mora, demonstrando o cabimento da presente ação monitória. 
Dessa forma, o Requerido, no limite de sua responsabilidade, possui uma 
dívida junto a Requerente no importe R$ 172.291,65 (cento e setenta e dois 
mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos). DESPACHO/
DECISÃO: FL. 104: Vistos, etc... Cite-se o réu para que efetue o pagamento do 
débito, devidamente acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou ofereça 
embargos, tudo no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do referido diploma. Faça 
constar no mandado que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 
acrescido de custas e de honorários de advogado, o devedor poderá requerer 
que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, 
§ 5º do CPC. Fica advertido que se no referido prazo não oferecer embargos, o 
mandado de citação converter-se-á em título executivo judicial, art. 701, § 2° do 
CPC. Havendo pagamento no prazo legal, os réus serão isentos do pagamento 
de custas processuais, art. 701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 
MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO DESPACHO FL. 153: Vistos 
etc... Proceda à busca de endereço do Requerido 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 requerente 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 ofi cia 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. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 
TEIXEIRA DE MELLO. JUIZ DE DIREITO. Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar 
Judiciária, digitei.  Sinop - MT, 14 de junho de 2019. Vânia Maria Nunes da Silva 
Gestor(a) Judiciário(a)

          Leilão Judicial 2ª Vara Cível de PRIMAVERA DO LESTE 
               Processo 6317-95.2015.811.0037  (Codigo 154163) 
    Leilão Presencial e On-line pelo site: www.kleiberleiloes.com.br 
 

                 Dia do leilão: 22/07/2019 - 4ª feira - 13:00 horas 
         Local: Atrio do Fórum da Comarca de Primavera do Leste/MT 

       1 - Parte ideal de uma área de terras com 36,75 hectares, denominada  
                         Fazenda São Carlos I, Gleba Califórnia,  
               em Santo Antônio do Leste/MT. Avaliação R$ 793.800,00. 
       2 - Parte ideal de uma área de terras com 403,25 hectares, denominada  
                         Fazenda São Carlos I, Gleba Califórnia,  
               em Santo Antônio do Leste/MT. Avaliação R$ 8.710.200,00. 

 

       Avaliação dos dois imóveis atualizada em 03/10/2017: R$ 10.599.053,29 
                           Este valor será atualizado no dia do leilão.  
 

  Leilão em ato único, em 1ª oferta pelo valor da avaliação, não havendo venda, 
             será oferecido logo na sequência pelo valor de 70% da avaliação. 
          Pagamento à vista ou na forma do CPC - Comissão do Leiloeiro 5%  

                   Informações  (65) 3027-5131  –  (65) 99976.1033 
   Leiloeiro público oficial e leiloeiro rural  KLEIBER LEITE PEREIRA 

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

Nº 060/2019/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empre-
sa especializada na prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS (AGENDAS 
E CADERNOS), 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: 24/07/2019
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem 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 franque-
ada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Lici-
tações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Julean Faria da Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral
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