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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CUIABA - MT

Data do leilão:14/05/2021 - as: 08:30 Local: ESCRITÓRIO DE LEILOEIRO-AVENIDA AYCAR SADDI, Nº555, 
JARDIM PRESIDENTE , CUIABA, MT. ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matrícula JUCEMAT005/98 
estabelecido a AVENIDA AYCAR SADDI nº 555, JARDIM PRESIDENTE, CUIABA - MT CEP: 78090-025, telefone 
6536657000, faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei 
Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 
e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias 
em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal 
dado. A venda com fi nanceiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira escolhida 
pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A venda com utilização dos 
recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira 
escolhida pelo comprador. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do FGTS, 
para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a antencedência 
necessária a data do leilão. Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou 
avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização 
até no momento da realização da praça. É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus 
companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando 
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto 
e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso 
o imóvel esteja ocupado, o arrematante fi ca ciente que será o responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED:B50959 - 
CONTRATO: 914969000001 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA ARNOLD PUFE, BRASILEIRO(A), 
AUTÔNOMO , CPF 240.793.089-49, CI 1396463 SSP/PR, CASADO (A) COM PEDRINA ROSA PUFE, BRASILEIRO 
(A), DO LAR, CPF 240.793.089-49 CI: 686371 SSP/MT. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, RUA 
Q, LOTE 01, QUADRA 20, LOTEAMENTE RESIDENCIAL ARACA, BAIRRO GUARITA (BARRA DO PARI), EM 
CUIABA, MT, CONTENDO DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO, COM A AREA CONSTRUIDA DE 
61,93M2, PERFAZENDO A AREA TOTAL DE 250,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, 
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 190146,89 
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 120000,00 CUIABA, 27/04/2021 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO  

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CUIABA - MT

Data do leilão:14/05/2021 - as: 08:30
Local: ESCRITÓRIO DE LEILOEIRO-AVENIDA AYCAR SADDI, Nº555, JARDIM PRESIDENTE , CUIABA, MT.

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matrícula JUCEMAT005/98 estabelecido a AVENIDA AYCAR 
SADDI nº 555, JARDIM PRESIDENTE, CUIABA - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000, faz saber que devi-
damente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima 
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTO-
RA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à 
vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo 
devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com fi nan-
ceiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a 
prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá 
ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo comprador. Os 
interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a antencedência necessária a data do 
leilão. Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, 
nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da 
realização da praça. É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou cônju-
ges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões 
das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive con-
domínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, 
o arrematante fi ca ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se 
habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do 
presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.  SED:B49799 - CONTRATO: 114960100794 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO, BRASILEIRO(A), VENDE-
DOR, CPF 156.352.791-04, CI 403175 SSP.MT, CASADO (A) COM LEUZA GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO, 
BRASILEIRO (A), PROFESSORA, CPF 206.232.591-68 CI: 058.789 SSP.MT SSP.MT. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 
CASA, A RUA PROJETADA, LOTE 10, QUADRA 01, DISTRITO DE COXIPO DA PONTE, LOTEAMENTO BELLA 
MARINA, EM CUIABA, MT, CONTENDO ABRIGO, SALA DE ESTAR/JANTAR, DOIS QUARTOS, UM BANHEIRO, 
CIRCULACAO, COZINHA, AREA DE SERVICO, QUARTO E BANHEIRO DE EMPREGADA, COM A AREA CONS-
TRUIDA DE 120,73M2, AREA TOTAL DE 565,05M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, 
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 405515,51 
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 288000,00 CUIABA, 27/04/2021 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CUIABA - MT

Data do leilão:14/05/2021 - as: 08:30
Local: ESCRITÓRIO DE LEILOEIRO-AVENIDA AYCAR SADDI, Nº555, JARDIM PRESIDENTE , CUIABA, MT.

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matrícula JUCEMAT005/98 estabelecido a AVENIDA AY-
CAR SADI nº 555, JARDIM PRESIDENTE, CUIABA - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000, faz saber que 
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 
e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no 
dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita me-
diante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de
arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do 
sinal dado. A venda com fi nanceiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira 
escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A venda com 
utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma Insti-
tuição Financeira escolhida pelo comprador. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização 
dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma Instituição 
Financeira com a antencedência necessária a data do leilão. Os lances mínimos para venda serão no valor dos 
créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos 
dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça. É vedada a participação 
de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão 
universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As 
despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com 
execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fi ca 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado 
a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do 
presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.  SED:B50799 - CONTRATO: 914969000010 - EM-
PRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA ANTONIO MESQUITA SOBRINHO, BRASILEIRO(A), AUTONOMO, 
CPF 075.225.411-15, CI 555309 SSP/MT, CASADO (A) COM ANA MARIA LOPES MESQUITA, BRASILEIRO 
(A), DO LAR, CPF 39590143172, CI 455083 SSP/MT. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA, A RUA PROJETADA 
27, 02, QUADRA 33, LOTE 02, BAIRRO CIDADE ALTA, COOPHAMIL, EM CUIABA, MT, COM SALA, TRES 
QUARTOS, COZINHA E BANHEIRO, COM A AREA CONSTRUIDA DE 63,43M2, AREA DE 250,00M2, COM 
TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOU-
VER. SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 527677,00 VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 250000,00 
CUIABA, 27/04/2021 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CUIABA - MT

Data do leilão:14/05/2021 - as: 08:30
Local: ESCRITÓRIO DE LEILOEIRO-AVENIDA AYCAR SADDI, Nº555, JARDIM PRESIDENTE , CUIABA , MT.

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matrícula JUCEMAT005/98 estabelecido a AVENIDA AY-
CAR SADDI nº 555, JARDIM PRESIDENTE, CUIABA - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000, faz sa-
ber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 
10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em 
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do 
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de 
perda do sinal dado. A venda com fi nanceiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição 
Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A 
venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise 
de uma Instituição Financeira escolhida pelo comprador. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e 
ou utilização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma 
Instituição Financeira com a antencedência necessária a data do leilão. Os lances mínimos para venda serão 
no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo 
o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça. É vedada a 
participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime 
de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 
extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e 
despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arre-
matante fi ca ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se 
habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intima-
dos do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.  SED:B49752 - CONTRATO: 100160102524 
- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA CARLINDA SOARES DA SILVA, BRASILEIRO(A), COMERCIA-
RIA, CPF 325.704.901-30, CI 382394 SSP/MT, VIUVO (A), e cônjuge, se casado(a) estiver. DESCRIÇÃO 
DO IMÓVEL:CASA, A RUA 25, Nº 262, LOTE Nº 30, QUADRA Nº 57, CONJUNTO RESIDENCIAL COXIPO, 
EM CUIABA, MT, DIVISAO INTERNA VARANDA, SALA, DOIS QUARTOS, BANHEIRO E COZINHA, COM 
A AREA CONSTRUIDA DE 47,60M2, COM A AREA DE 250,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, 
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. SALDO DEVEDOR + ACESSÓ-
RIOS: R$ 52369,75 VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 120000,00 CUIABA , 27/04/2021 ANTONIO JOSE 
DA SILVA FILHO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CUIABA - MT

Data do leilão:14/05/2021 - as: 08:30
Local: ESCRITÓRIO DE LEILOEIRO-AVENIDA AYCAR SADDI, Nº555, JARDIM PRESIDENTE , CUIABA, MT.

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matrícula JUCEMAT005/98 estabelecido a AVENIDA AY-
CAR SADDI nº 555, JARDIM PRESIDENTE, CUIABA - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000, faz sa-
ber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 
10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em 
favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será 
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do 
preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de 
perda do sinal dado. A venda com fi nanceiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição 
Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A 
venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise 
de uma Instituição Financeira escolhida pelo comprador. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e 
ou utilização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma 
Instituição Financeira com a antencedência necessária a data do leilão. Os lances mínimos para venda serão 
no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo 
o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da realização da praça. É vedada a 
participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime 
de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções 
extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e 
despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arre-
matante fi ca ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se 
habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intima-
dos do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.  SED:B49739 - CONTRATO: 814960805520 
- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA IZILDINHA DE JESUS ARAUJO, BRASILEIRO(A), SERVIDORA 
PÚBLICA, CPF 362.688.791-04, CI 18434733 SSP.SP SSP.SP, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) es-
tiver. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA Nº 13, COM 02 PAVIMENTOS, A RUA PROJETADA, Nº 135, LOTE 
B, BAIRRO JARDIM PETROPOLIS, EM CUIABA, MT, COM A AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 75,65M2 E 
UMA VAGA DE GARAGEM, PAVIMENTO INFERIOR COM SALA, COZINHA, PATIO E ESCADA, PAVIMENTO 
SUPERIOR COM DOIS QUARTOS, WC E WALL, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, 
PERTENCES E ACESSORIOS. SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 140246,54 VALOR AVALIAÇÃO art. 
1484 CC: R$ 208000,00 CUIABA, 27/04/2021 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CUIABA - MT

Data do leilão:14/05/2021 - as: 08:30
Local: ESCRITÓRIO DE LEILOEIRO-AVENIDA AYCAR SADDI, Nº555, JARDIM PRESIDENTE , CUIABA, MT.

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matrícula JUCEMAT005/98 estabelecido a AVENIDA AY-
CAR SADDI nº 555, JARDIM PRESIDENTE, CUIABA - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000, faz saber que 
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e 
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e 
local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante paga-
mento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o 
saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com 
fi nanceiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, 
com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A venda com utilização dos recursos do FGTS, só 
poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida pelo comprador. 
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do FGTS, para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a antencedência necessária a data do 
leilão. Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, 
nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até no momento da 
realização da praça. É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros ou cônju-
ges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões 
das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive con-
domínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, 
o arrematante fi ca ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se 
habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do 
presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.  SED:B49946 - CONTRATO: 314960300522 - EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA ROBERTO DE CERQUEIRA CALDAS, BRASILEIRO(A), FUNCIONÁRIO PU-
BLICO ESTADUAL, CPF 275.080.721-20 , CI 119754 SSP/MT, SOLTEIRO(A), e cônjuge, se casado(a) estiver. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 14, BLOCO 04, TIPO ‹›C››,RESIDENCIAL ESMERALDA, RUA 
SEM DENOMINAÇÃO (C), Nº94, LOTEAMENTO TERRA NOVA, BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, EM CUIABA, MT, 
CONTENDO UMA SALA DE ESTAR E JANTAR, TRES DORMITÓRIOS, UMA CIRCULAÇÃO, UM BANHEIRO, E 
UMA COZINHA COM AREA DE SERVIÇO CONJUGADA, AREA REAL DE 61.4900 M2, AREA DE USO CUMUM 
8,6904 M2, VAGA DE ESTACIONAMENTO 12,0000 M2, TOTALIZANDO 82,1804 M2,COM TODAS AS SUAS INS-
TALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS. SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 609517,06 
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 130000,00 CUIABA, 27/04/2021 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CUIABA - MT

Data do leilão:14/05/2021 - as: 08:30
Local: ESCRITÓRIO DE LEILOEIRO-AVENIDA AYCAR SADDI, Nº555, JARDIM PRESIDENTE , CUIABA, MT.

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matrícula JUCEMAT005/98 estabelecido a AVENIDA AY-
CAR SADDI nº 555, JARDIM PRESIDENTE, CUIABA - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000, faz saber que devida-
mente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 
de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imó-
veis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. 
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, 
no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível 
de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda com fi nanceiamento, será feita através de Carta de Crédito de 
uma Instituição Financeira escolhida pelo interessado, com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A 
venda com utilização dos recursos do FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma Insti-
tuição Financeira escolhida pelo comprador. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos 
do FGTS, para aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a antence-
dência necessária a data do leilão. Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, 
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até 
no momento da realização da praça. É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, seus companheiros 
ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º e 2º 
leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive con-
domínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arre-
matante fi ca ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a 
fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, os 
mutuários, caso não sejam localizados.  SED:B51370 - CONTRATO: 114960101275 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS 
- EMGEA NATAN DOMINGUES DA SILVA JUNIOR, BRASILEIRO(A), BANCARIO, CPF 008.371.847-89, CI 078690047 
SSP/RJ, SOLTEIRO (A) , e cônjuge, se casado(a) estiver. CRISTIANE MARCIA COSTA MIRANDA, BRASILEIRO (A), 
NUTRICIONISTA, CPF 415.382.931-53 CI: 571539 SSP/MT, SOLTEIRO (A), e cônjuge, se casado(a) estiver. DESCRI-
ÇÃO DO IMÓVEL: UNIDADE AUTONOMA RESIDENCIAL Nº 258, RESIDENCIAL CANACHUE, A RUA PROFESSORA 
NEUZA LULA RODRIGUES, JARDIM SANTA AMALIA, EM CUIABA, MT, PAVIMENTO TERREO COM SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR, COZINHA, ESCADA DE ACESSO AO PAVIMENTO SUPERIOR E AINDA UMA AREA LIVRE ATRAS 
PARA USO COMO AREA DE SERVICO E QUINTAL, PAVIMENTO SUPERIOR COM DOIS DORMITORIOS, BANHEIRO 
E CIRCULACAO INTERNA, COM DIREITO A UMA DE ESTACIONAMENTO INDETERMINADA, COM TODAS AS SUAS 
INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES E ACESSORIOS. SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 31375,08 
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 160000,00 CUIABA, 27/04/2021 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
CUIABA - MT

Data do leilão:14/05/2021 - as: 08:30
Local: ESCRITÓRIO DE LEILOEIRO-AVENIDA AYCAR SADDI, Nº555, JARDIM PRESIDENTE , CUIABA, MT.

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO, Leiloeiro Ofi cial matrícula JUCEMAT005/98 estabelecido a AVENIDA AY-
CAR SADDI nº 555, JARDIM PRESIDENTE, CUIABA - MT CEP: 78090-025, telefone 6536657000, faz saber que 
devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e 
Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e lo-
cal acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita mediante paga-
mento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e 
o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. A venda 
com fi nanceiamento, será feita através de Carta de Crédito de uma Instituição Financeira escolhida pelo interes-
sado, com a prévia e devida análise cadastral e comprovação de renda. A venda com utilização dos recursos do 
FGTS, só poderá ser efetivada através e, com prévia e devida análise de uma Instituição Financeira escolhida 
pelo comprador. Os interessados na obtenção de Carta de Crédito e ou utilização dos recursos do FGTS, para 
aquisição dos imóveis constantes deste edital deverão procurar uma Instituição Financeira com a antencedência 
necessária a data do leilão. Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, 
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atuali-
zação até no momento da realização da praça. É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, 
ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, 
registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fi ca ciente que será o responsável pelas providências 
de desocupação do mesmo. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenori-
zadas sobre os imóveis. Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. 
 SED:B50647 - CONTRATO: 300160301550 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA LUZIA HORTÊNCIO 
DE SOUZA, BRASILEIRO(A), PENSIONISTA, CPF 137.753.161-91, CI 430062 SSP/MT, SOLTEIRO (A), e côn-
juge, se casado(a) estiver. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 403, LOCALIZADO NO 3º ANDAR, 
BLOCO 2-C, RESIDENCIAL ROSANA, A RUA LUIZ DE CASTRO PEREIRA, Nº 457, BAIRRO CIDADE ALTA, 
EM CUIABA, MT, CONTENDO UMA CIRCULACAO INTERNA DE DISTRIBUICAO, UMA SALA DE ESTAR, UMA 
SACADA, DOIS DORMITORIOS SENDO UM DE CASAL, UM BANHEIRO SOCIAL E UMA COPA-COZINHA 
COM A AREA DE SERVICO CONJUGADA, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTEN-
CES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 234355,84 VALOR 
AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 137.500,00 CUIABA, 27/04/2021 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 

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

Nº 030/2021/SENAR/MT
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, 
COPEIRAGEM E JARDINAGEM, para atender ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, 
quantidades e especifi cações constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 07/05/2021
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural do Mato Grosso – SENAR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, 
Quadra 1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados no site http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/
licitacao_lista.php e na sede do SENAR/MT – Assessoria de Licitações e 
Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: José Paulo Souza Santos
Ordenador de Despesas: Normando Corral

(62) 3250-1500/ 1502/ 1517
(62) 99679-7098
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*Horário de Brasília

EXTRATO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS, ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABÁ 2, inscrita no CNPJ sob o nº 10.416.847/0001-05, com sede na Avenida Érico Preza, s/n, bairro 
Jardim Itália, em Cuiabá/MT, CEP 78.060-758, neste ato representada pelo Presidente Conselho Diretor, Sr. Gilson Wanderley Pregely, nos 
termos do art. 12, parágrafo único, alínea “a”, c/c, art. 13 e art. 15, § 2º, do Estatuto Social, bem como levando-se em conta as normas das 
autoridades de saúde proibindo aglomerações em razão da pandemia covid-19, CONVOCA os associados a participarem da Assembleia 
Geral Ordinária, MODO VIRTUAL, a realizar-se no dia 06/05/2021, às 18h00, em primeira convocação, com a presença mínima 
de metade mais um dos associados e, a partir das 18h30, em segunda convocação, com qualquer número de participantes, nos 
termos do art. 14, caput, c/c, art. 16, caput, primeira parte, do Estatuto Social, e para a Assembleia Geral Extraordinária, que 
se realizará na mesma sala virtual e data, com intervalo de 30 (trinta) minutos após o término da Assembleia Geral Ordinária, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Assembleia Geral Ordinária - a) Eleição suplementar para preenchimento de 2 
(dois) cargos de membro suplente do Conselho Diretor (1º e 2º suplentes). b) Eleição suplementar para preenchimento de 1 (um) cargo 
de membro titular e de 2 cargos de membro suplente do Conselho Fiscal (1º e 2º suplentes). 2. Assembleia Geral Extraordinária - a) 
Informações da Gestão – Sem deliberação. b) Autorização da construção da churrasqueira. Obs.: Não haverá necessidade de cobrança 
de taxa extra, vez que a Associação usará recursos disponíveis oriundos de recuperação de créditos de inadimplentes, bem como de 
economias geradas em razão de renegociação de contratos e troca de prestadores de serviços e) Autorização da implantação do sistema 

Obs.:
pago com recursos oriundos da economia gerada na conta de energia elétrica que a usina irá proporcionar mensalmente. d)Autorização 
para substituição de veículo. Obs.: Não haverá necessidade de cobrança de taxa extra, vez que a Associação usará recursos disponíveis 
oriundos de recuperação de créditos de condôminos inadimplentes, bem como de economias geradas em razão de renegociação de 
contratos e troca de prestadores, pra pagar a diferença entre a venda do atual veículo e o valor do carro novo. e) Assuntos gerais – Sem 
deliberação. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2021. Gilson Wanderley Pregely – Presidente Conselho Diretor.

Edital de Citação Prazo de 20 Dias. Expedido por Determinação do Mm.(ª)Juiz(A) de Direito Milene Aparecida Pereira Beltramini. 
Processo n. 1004384-07.2017.8.11.0003. Valor da causa: R$ 19.327,34. ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->Busca e Apreensão (181). 
Polo Ativo: Nome: Canopus Administradora de Consorcios S.A. Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, 1944, - De 1126 A 1970 
- Lado Par, Jardim Kennedy, Cuiabá - Mt - CEP: 78065-000. Polo Passivo: Nome: Aldiney de Jesus Alves. Endereço: lugar incerto 
e não sabido. Finalidade: Efetuar a Citação do Polo Passivo -

descritas no corpo deste mandado. Resumo Da Inicial:1 – A) A Requerente exerce as atividades de administradora de consórcios e, 

Fiduciária o bem descrito no supramencionado contrato e a saber: Marca: Ford Chassi: 9BFZF26P878035621 Modelo: Fiesta Sedan 
1.6 Flex Placa: MT/DTU2629 Cor: Preta Movido: Etanol/Gasolina Ano Fab.: 2006 Modelo: 2007 Renavam: 00904139549 Nota Fiscal: 

-
DAS de Nº 03/62 (VENCIDA DIA 18/05/2016) ATÉ Nº 16/62 (Vencida DIA 19/06/2017), perfazendo a dívida o valor de R$ 2.934,10 

(VENCIDA DIA 18/07/2016) ATÉ Nº 16/62 (Vencida Dia 19/06/2017), perfazendo a dívida o valor de R$ 2.316,46 (dois mil, trezentos 

junto). 5 – Assim, a parte requerida está a DEVER ao autor a importância total de R$ 9.898,87 (nove mil, oitocentos e noventa e oito 
reais e oitenta e sete centavos), saldo devedor dos contratos este (parcelas vencidas e vincendas) atualizado até o dia 03/07/2017, 

importância total de R$ 9.428,47 (nove mil, quatrocentos e vinte oito reais e quarenta e sete centavos), saldo devedor dos contratos 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações
Companhia ”) a ser 

matérias constantes da ordem do dia: (A

B
Participação na AGE e Documentos de Interesse - 

. Diretoria, 27.04.2021.


