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6C - Cuiabá, Quinta-feira, 27 de Setembro de 2018

CUIABÁ
ZONA NORTE

OUTROS
DETETIVE PARTICULAR

Investigações particulares, fidelidade conjugada, roubos, 
investigações criminais, pessoas desaparecidas, cobranças, 
sindicâncias. Trabalhamos para bancos, seguradoras, lojas, 
supermercados, advogados e particulares em geral. Sigilo 
absoluto - (65) 3637-0133, 99981-0787.

VEJA NA WEB 1093936

CUIABÁ
CENTRO

ALUGO UMA CASA NA 
COMANDANTE COSTA

Com 2 quartos, uma suíte, 
mais um quarto com wc com-
pleto, mas um wc social 
completo, salas, cozinha, 2 
vagas de garagem, R$ 1.400 
- Tratar com GFB Imobiliária 
- (65) 3624-1713.

VEJA NA WEB 1094590

ZONA NORTE
OUTROS
ALUGA-SE

1 Casa, toda reformada, 
sendo 2 suítes, sala, cozi-
nha, 2 áreas na frente, 1 
vaga para garagem, toda 
murada e gradeada, portão 
eletrônico. Próximo ao pron-
to socorro, farmácias, mer-
cados - (65) 98427-6829.

VEJA NA WEB 1094656

CUIABÁ
ZONA NORTE

OUTROS
HALLCY ALUGA

Oportunidade - 10 minutos 
Centro e Aeroporto, proximi-
dades de 3 vários shoppings 
e mercados, centro médicos, 
escolas, 90 m², reformado e 
com 2 banheiros. Prédio sis-
tema de câmeras, portaria 
24h, piscina e churrasquei-
ras, garagem coberta. Possi-
bilidades mais vagas dispo-
níveis, excelente localização 
e segurança (condomínio 
exclusivo), R$ 900. Aproveite 
!!! Faça sua visita - Creci 

F2724 - (65) 3637-6000, 
99940-3539, 98117-8280, 
99981-8222 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1094417

VÁRZEA
OUTROS BAIRROS

MORE COM CONFORTO E 
SEGURANÇA!

Residencial Brubon - Várzea 
Grande - Rua Dinamarca, 
131, Jardim Cerrados, entre 
o Havan e Auto Shopping. 
Alugam-se aptos. Preços R$ 
1.100 e 1.250 + taxa de água 
- (65) 3682-1670 (2ª a 6ª, 
das 10h às 16h) e (17) 
99113-3100.

VEJA NA WEB 1094626

CUIABÁ
CENTRO

DETETIVE ARAPONGA
Como especialista Matrimo-
nial, trato de problemas 
Matrimoniais todos os dias. 
Desejo que você possa reco-
nhecer os sinais em perigo o 
mas cedo possível de manei-
ra a evitar o desastre - (65) 
3637-3455, 99981-0787 - 
Serviços garantido. Novas 
tecnologias. Sigilo absoluto. 
Tradição e tecnologia.

VEJA NA WEB 1093935

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 1092829

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 1094559

HALLCY VENDE
Apartamento frente ao Par-
que Mãe Bonifacia com 3/4, 
sendo uma suíte, completo 
com armários de primeira 

linha, condomínio novo e 
completo com área de lazer, 
academia, salão de festa 
etc., com 2 vagas na gara-
gem e próximo ao Shopping 
Goiabeiras, Supermercado 
Big Lar e mais, R$ 315 mil - 
Creci F2724 - (65) 3637-
6000, 99940-3539, 98117-
8280, 99981-8222 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1094418

ZONA OESTE
COOPHAMIL
HALLCY VENDE

Promoção Apartamento no 
Coophamil, av. principal, 2 
quartos, sala ampla com 
cozinha americana, por ape-
nas R$ 90 mil (quitado). 
Aceita carro como parte de 
pagamento. Aproveite!!! 
Faça sua visita - Creci F2724 
- (65) 3637-6000, 99940-
3539, 98117-8280, 99981-
8222 - www.hallcyvende.
com.br

VEJA NA WEB 1094420

VERDÃO
HALLCY VENDE

Ed. Piazza das Mangueiras 
- Apartamento 3/4 sendo 
uma suíte em porcelanato e 
com armários planejados. 
Andar alto e reformado, pró-
ximo de colégios, faculdades 
e restaurantes, ponto de ôni-
bus, R$ 260 mil - Creci 
F2724 - (65) 3637-6000, 
99940-3539, 98117-8280, 
99981-8222 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1094416

MASSAGISTAS
DETETIVE ARAPONGA

Vende-se uma escuta para carros ou ambiente, vc escuta a 
qualquer distância e grava. Não precisa trocar bateria. Tradi-
ção e tecnologia - (65) 3637-3905, 99981-0787 com Sr. 
Wanderley. Quem ama cuida.

VEJA NA WEB 1093937

CUIABÁ
COMPRA E VENDA

TERRENO 445 M²
Condomínio Alphagarden, R$ 220.000 - Direto com o proprie-
tário - (65) 99976-1033.

VEJA NA WEB 1094644

ZONA LESTE
JD. IMPERIAL

VENDO APARTAMENTO
Jd. Imeprial - Nunca usado - 
Contendo 2 quartos, sala p/ 

2 ambientes, cozinha, wc 
social, área de serviço, saca-
da, gás encanado, garagem, 
piscina, espaço gourmet, 
churrasqueira, área de lazer, 
ótima localização - (65) 
99695-0520.

VEJA NA WEB 1093300

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

KITNET
OUTROS

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

VEJA NA WEB 1094024

HALLCY ALUGA
Kitnet na Coophamil, mobi-
liada e sem mobilia, bem no 
centro do bairro com vaga de 
garagem e ponto de ônibus 
próximo, tudo o que precisa 
no dia a dia pode se fazer a 
pé, são duas kitnet a sua 
escolha uma conta com 
mobilia pronta e outra nor-
mal. Todas reformadas com 
piso claro e pintura nova, R$ 
600 com água inclusa !! 
Aproveite!!! Faça sua visita - 
Creci F2724 - (65) 3637-
6000, 99940-3539, 98117-
8280, 99981-8222 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1094419

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SÉRGIO 
CARREIRA DE SOUZA Dados do Processo: Processo: 1011238-97.2017.8.11.0041; Valor 
causa:R$ 19.950,89; Tipo: EXECUÇÃO  DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: 
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]; Parte Exequente: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 
Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 
06029-900 Advogado do(a) EXEQUENTE:MAURO PAULO GALERA MARI -MT0003056A Parte 
Executada : Nome: DALTRI RAMOS DE OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) citada(s): DALTRI 
RAMOS DE OLIVEIRA Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualifícado(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 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 divida. 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 acima descrito. Despacho/Decisão: 
“Vistos etc... Ante o teor da certidão de Id 8803677, em regular impulso ofi cial procedo à pesquisa 
de endereços do requerido por meio dos sistemas Infoseg e Siel, ocasião em que vislumbrei o 
mesmo endereço da exordial. Desta feita, defi ro o pleito de Id 8821190 e CONVERTO ESTA 
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4o do 
decreto n°. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na distribuição. Art. 4o DL 911/69: “Se o 
bem alienado fi duciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fi ca 
facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão 
em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei n” 13.043, de 2014)” Ademais, faço 
constar que a referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação da parte 
adversa. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 
BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-
se possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando “o bem 
alienado fi duciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor” (artigo 4° do 
Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n.° 13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS-AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de 
Julgamento: 25/08/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
dia 26/08/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 
CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE -ART. 4° E 5° DO DECRETO-LEI 
N°.911/69 ALTERADO PELA LEI N°.13.043/14. 1. Considerando a nova redação dos artigos 4° e 
5° do Decreto-Lei n”.911/69, advinda das alterações introduzidas pela Lei n”.13.043/14, 
perfeitamente válido o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 
na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não concretizada a estabilidade 
objetiva do processo com a angularização da relação jurídica processual, perfeitamente válida a 
modifi cação da causa de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso conhecido 
e provido. ” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 
09/11/0015, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015) Quanto ao 
requerimento de desentranhamento do mandado para busca e apreensão do bem, caso 
localizado, INDEFIRO, uma vez que convertida a ação em execução, não há mais que se falar 
em apreensão do veiculo, mas sim arresto/penhora, no entanto, tal procedimento se apresenta 
inócuo diante da não localização do réu e do bem, nada impedindo o exequente de pleitear 
posteriormente nesse sentido. Na petição de Id 8821190, página 3, o exequente pugnou pela 
tentativa de localização de ativos fi nanceiros nas contas do executado, através do BACENJUD. 
É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições 
fi nanceiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-
se a dinheiro em espécie (artigo 835,1, do CPC/2015), obtendo, assim primazia em relação aos 
demais. Assim, não há dúvida de que o arresto/penhora on Une é a principal modalidade 
executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, 
desta feita, procedo à realização do arresto/penhora via BACENJUD. Consigno, ainda, que os 
autos permanecerão em Gabinete até a verifi cação dos extratos informados pelas instituições 
fi nanceiras, observando-se o contido no provimento n° 04/2007 - CGJ - TJMT, não obstante a 
regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, considerando que a busca de 
ativos fi nanceiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores infi mos (RS 29.581. 
procedo ao desbloqueio do referido valor. Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 
perquirição de bens dos devedores passiveis de serem arrestados/penhorados, 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 do executado passiveis de serem penhorados e, em regular impulso ofi cial, 
procedo à pesquisa junto aos sitios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo). Outrossim, 
procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e 
bens do executado, vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS 
EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. 
POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 11.382/2006. não se pode mais exigir do credor prova 
de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Possibilidade 
de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para verifi cação da existência 
de bens em nome da executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO”. (Agravo de 
Instrumento N° 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 70068246701 RS, Relator: 
Guinther Spode, Data de Julgamento: 10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE DECLARAÇÕES 
DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja atribuição do Poder Judiciário 
diligenciar a localização de bens dos devedores para satisfazer à execução, não se pode 
olvidar que incumbe ao Juiz. dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 
constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem ser negadas as 
providências necessárias ao cumprimento exato do quanto decidido. Daí a utilidade na 
solicitação das declarações de bens e rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo 
sistema INFOJUD. A providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos fi nanceiros pelo 
convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, igualmente, não exige o exaurimento 
dos demais meios de localização de bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar 
em violação do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição Federal, 
em seu art. 5”, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do referido sigilo, desde que mediante 
ordem judicial. Nesse passo, observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 
diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por Magistrado devidamente 
cadastrados e investidos do cargo, e foi introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de 
Justiça, órgão fi scalizador do Poder Judiciário, mediante convênio fi rmado exatamente para esse 
fi m. 3. Recurso provido para deferir a requisição de informações pretendidas pela agravante por 
meio do sistema INFOJUD. (TJ-SP-AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 
Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014, 10a Câmara de Direito Privado, 
Data de Publicação: 06/11/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÃTICA. 
ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA 
FEDERAL PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA 
EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo de instrumento 
interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofi cio à Secretaria da 
Receita Federal, sob o fundamento de que não há qualquer motivo relevante a determinar o 
afastamento do sigilo das informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento 
do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita Federal é medida 
excepcional e deve ser deferida somente quando a parte exequente comprovar que 
angariou todos os meios possíveis para obtenção de informações e localização de bens 
dos executados. “In casu a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização 
de bens dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de pesquisa no 
Centro de Registro de Veículos Automotores. Bacen Jud, Registros Imobiliários de Viamão/
RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, restando demonstrado que a exequente esgotou todos os 
meios à sua disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o deferimento de 
expedição de ofi cio à Receita Federal, a fi m de que seja dado prosseguimento à execução. AGRA 
VO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. ” (Agravo de Instrumento N° 
70056641145, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 
Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em pasta 
própria, na secretaria deste Juizo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XXV). Ademais, 
denota-se ainda, que a parte executada se encontra em lugar incerto e não sabido. Dispõe o 
artigo 256 do CPC/2015. A citação por edital será feita: I- quando desconhecido ou incerto o 
citando; II- quando ignorado, incerto ou inacessivel o lugar em que se encontrar o citando; III- nos 
casos expressos em lei. Deste modo, expeça-se o regular edital de citação com prazo de 20 dias, 
para que a parte executada pague o débito em 03 (três) dias, sob as penas da lei, consignando-se 
no edital a possibilidade desta reconhecer a divida e, mediante o depósito de 30% do valor do 
débito, mais custas judiciais e honorários advocaticios, poderá parcelar o saldo remanescente em 
até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 
mês, conforme dispõe o artigo 916 do NCPC. Desde já, fi xo os honorários advocaticios em 10% 
do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do 
mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Salientando que, nos moldes do artigo 257, 
inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sitio 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 a 
parte 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 juizo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 
fi ns. Sem prejuizo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas 
neste feito e/ou indique bens passiveis de serem penhorados, em 15 dias, tudo sob pena de 
extinção do feito. Em caso de silêncio, 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, analista judiciário, digitei. CUIABÁ, 30 de agosto de 2018. DEIVISON FIGUEIREDO 
PTNTEL Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
Numeração Única: 7229-61.2007.811.0041 Código: 283580

Processo Nº: 2186 / 2008 Edital Expedido
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, Cpf: 11024437515, 
Rg: 1538041, Filiação: Manoel Brito dos Santos e Maria Nascimento dos Santos, data de 
nascimento: 21/09/1957, brasileiro(a), natural de Salvador-BA, solteiro(a), comerciante. atu-
almente 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$ 5.946,34 - Valor 
Atualizado: R$ 5.405,76 - Valor Honorários: R$ 540,58 Despacho/Decisão: Vistos etc...Em 
primeiro lugar, junte-se a petição que se encontra na contracapa, observando que já foi anota-
do o novo causídico, outrossim,indefi ro o pleito de fl s. 150 ante a ausência de previsão legal, 
ressaltando que o prazo pleiteado já transcorreu há muito.No mais, da análise dos autos, 
verifi ca-se que até o momento o executado Manoel não foi localizado, apesar das diversas 
diligências despendidas nesse sentido.Desta feita, 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 a 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, nomeio como curador especial o Defensor Público 
em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fi ns.Intimo a 
exequente para, no prazo de 15 dias informar seu endereço atualizado, bem como apresentar 
bens dos executados passíveis de penhora, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 
desinteresse.Sem prejuízo, desentranhe-se o AR de fl s. 154 juntado equivocadamente, uma 
vez que pertence a outro feito.Em caso de silêncio, intime-se a exequente, via correio com 
aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Saliento que pe-
didos protelatórios que não tenham a fi nalidade de cumprir a determinação acima serão inad-
mitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do 
Estado, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.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, CLAU-
DIO JUNIOR DE OLIVEIRA, digitei. Cuiabá, 07 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/C NGC 

Poder Judiciário de Mato Grosso Importante para cidadania. Importante para você. EDITAL 
DE CITAÇAO PRAZO 20 DIAS - Numeração Única: 443-22.2006.811.0013 Código: 32977 
Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE LUCIANO VASCONCELOS BRAGA, Cpf: 
48523090159, Rg: 412.013, Filiação: Valdomiro Braga e Adalice Vasconcelo Braga, data 
de nascimento: 10/04/1972, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, casado(a), comerciante. 
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: O exequente é credor do executado da quantia liquida de R$241.536,96(duzentos 
e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), referente 
a Cédula de Crédito Rural Hipotecária (BNDES) n°200305054, no valor de R$ 234.531,98 
(duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), de 
emissão do primeiro executado em data de 03/12/2003, com a primeira parcela vencida e não 
paga em 15/12/2005, tendo como Praça de pagamento Pontes e Lacerda-MT e avalizadas 
e garantidas pelos outros executados, em favor do autor. Despacho/Decisão: Autos do 
processo n°. 443-22.2006.811.0013Cód. n°. 32977Vistos.DEFIRO os pedidos de fl s. 129/131, 
para tanto, DETERMINO:(i) A citação do espólio de Luciano Vasconcelos Braga, através de 
sua representante Jaqueline Scherer Braga, por edital, bem como, na mesma oportunidade, 
a intimação do mesmo em relação à penhora realizada nos autos (fl . 35);(ii) A intimação 
da executada Núncia Garcia Regiane Braga, por edital, acerca da penhora realizada nos 
autos (fl . 35) e;(iii) A intimação dos executados Marcelo Dusso Vasconcelos Braga e Vinicius 
Vasconcelos Braga, por carta guarnecida com aviso de recebimento, observando-se os 
endereços trazidos à fl . 34, acerca da penhora realizada nos autos (fl . 35).Cumpridas as 
determinações acima, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender pertinente ao prosseguimento do 
feito, sob pena de arquivamento.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Pontes e Lacerda, 
23 de julho de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
Laudicéia Souza Braz Santos, digitei. Pontes e Lacerda, 30 de agosto de 2018. Laudicéia 
Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

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

Nº 085/2018/SENAR-AR/MT
Objeto: Contratação de empresa especializada em FORNECIMEN-
TO DE COMBUSTÍVEIS VIA CARTÃO MAGNÉTICO, 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: 05/10/2018
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-
-AR/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 fran-
queada 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

Poder Judiciário de Mato Grosso  Importante para cidadania. Importante para 
você. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.° 2422-29.2015.811.0037 
ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução >PROCESSO 
CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A PARTE RÉ: 
AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA – EPP CITANDO(A, S): Auto Escola Primavera 
Ltda - Epp, CNPJ: 11404334000147 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/04/2015 
VALOR DA CAUSA: R$ 71.131,39 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima 
qualifi cada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 
que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 
resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: O autor 
concedeu a ré um fi nanciamento no valor de R$ 53.000,00 para ser restituído por 
meio de 12 prestações. Ocorre que a ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar 
o pagamento. DESPACHO: Vistos em correição permanente. Confi gurada a hipótese 
normativa, determino a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, 
IV), nos termos do artigo 256, inciso II, § 3°, do Código de Processo Civil, observadas 
as formalidades legais. Expirado o prazo para pagamento, imediata conclusão. 
Cumpra-se.Eu, Elizandra Broch de Campos Silva - Técnica Judicial, digitei. Primavera 
do Leste - MT, 30 de agosto de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1 CASA, toda reformada, 
sendo 02 suítes, sala, coz-

inha, 2 áreas na frente, 1 vaga 
para garagem, toda murada e 
gradeada, portão eletrônico. 
Próximo ao Pronto Socorro, 

farmácias, mercados.

ALUGA SE

(65) 98427-6829

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.

JORNAL A GAZETA

PREGÃO PRESENCIAL HSPC
Nº 18/0016 – PG

AVISO DE PRORROGAÇÃO III 
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 GLOBAL, 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: FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO DE POLTRONAS PARA O CINEMA DO BLOCO SOCIAL II 
DO HOTEL SESC PORTO CERCADO.

Etapas do processo Data / Horário
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, 26 de setembro de 2018.

Comissão de Licitação
Estância Ecológica Sesc Pantanal

JORNAL A GAZETA A NOTÍCIA DE FRENTE


