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LEILÃO VILSON MIGUEL VEDANA
Edital de Leilão Público de imóvel havido pela Lei nº 9.514/97 e suas alterações – leilão somente presencial

1º Leilão – dia 16/11/2020 – 2ª feira – 14:00 horas    -    2º Leilão – dia 30/11/2020 – 2ª feira – 14:00 horas
Local do Leilão: Hotel Schmidt, sito na Avenida Rio Grande do Sul nº 1.840 – Centro - Lucas do Rio Verde/MT

KLEIBER LEITE PEREIRA JUNIOR, Leiloeiro Rural e Leiloeiro Público Ofi cial, respectivamente, portador do Credenciamento nº 048/2009/
Famato, Matricula nº 031/2015/Jucemat, cumprida as formalidades legais, e através de leilão público na data, horário e local acima 
estabelecidos, venderá por valor igual ou superior ao estabelecido, o imóvel havido por Consolidação de Propriedade na forma da Lei nº 
9.514/97 e suas alterações, pelo CREDOR VILSON MIGUEL VEDANA, CPF 188.723.109-9, CI/RG 3220187-2/SSP-MT, com endereço 
em Nova Ubiratã/MT, na Rua Santa Catarina, n. 1.600; sendo devedores fi duciantes AQUILES MAFINI, CPF 241.996.059-91, CNH/
DETRAN-MT nº 01306196800; SILVANA MARGARETE MAFINI, CPF 778.201.429-87, CI/RG 32064027-SSP/PR, residentes e 
domiciliados na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Avenida Brasil, nº 200, Bairro Jardim Alvorada, CEP 78455-000; 
e MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., CNPJ 17.048.464/0001-70, com endereço em Lucas do Rio Verde/MT, na Avenida 
Brasil, nº 200-S, Sala 01-B, Bairro Alvorada, CEP 78455-000; sendo que o presente leilão foi autorizado pelo credor. O presente Edital está 
disponível e publicado eletrônicamente no site www.kleiberleiloes.com.br, sendo que o mesmo ou o Aviso de Leilão será publicado por 03 
(vezes) em jornal impresso de grande circulação do Estado. O leilão será realizado apenas de forma presencial. Outras informações, 
esclarecimentos etc, poderão ser obtidos com o leiloeiro público ofi cial tel: (41) 9-9963-6404 e (66)9-9985-5090 (advocacia) ou (65) 
3028.1377 e 99289.8092. 1 – Poderão participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas munidas dos documentos pessoais (RG e CPF), ou 
cópia do Contrato Social, CNPJ e Procuração objetiva do representante legal. 2 - A descrição do imóvel, publicação, fotos ou fi lmagens 
eventualmente apresentadas pelo leiloeiro, tanto no site, como em panfl etos/folder´s e demais meios de divulgação, tem carater apenas e 
meramente ilustrativos, bem como, não representam o fi el estado fi sico e de localização dos bem. 2.1. A descrição do imóvel, metragem, 
limites e confrontações, averbações, etc, para seus devidos fi ns e efeitos, e prevalecendo sobre qualquer outro, é o constante da matrícula 
expedida pelo registro imobiliário respectivo. 2.2. Abaixo descrição do imóvel havido para o presente leilão de acordo com os registros e 
averbações de sua matrícula imobiliária, sendo que o segundo leilão só ocorre em caso negativo do primeiro, ou seja, sem arrematante: 
Lote Único – Lucas do Rio Verde/MT “LOTE 12A – QUADRA 001A – SETOR 12 – BAIRRO ALVORADA, localizado no Município de Lucas 
do Rio Verde, com área de 20.000,20m2 (vinte mil virgula vinte metros quadrados), fazendo FRENTE com a Avenida São Paulo, medindo 
50,00 metros, FUNDOS: Reserva, medindo 40,91 metros; LADO DIREITO: Chácara nº 11, medindo 440,00 metros; LADO ESQUERDO: 
Chácara 12-B, medindo 440,09 metros, com Inscrição Municipal nº 01.12.001A.012A.001”; conforme consta descrito nos registros e 
averbações da matrícula nº 10.160 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. - Valor para venda no 1º 
leilão: R$2.000.000,00  (dois milhões de reais) - Valor para venda no 2º leilão: R$4.024.368,06 (quatro milhões, vinte e quatro mil, trezentos 
e sessenta e oito reais e seis centavos). 3 – Condições de pagamento e do direito de preferência: 3.1. Pagamento somente à vista, 
no ato do leilão. 3.2. Até a data do segundo leilão, é assegurado aos devedores o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço 
correspondente ao valor da dívida somado às despesas, encargos legais e contratuais, imposto predial territorial urbano (IPTU) pago pelo 
CREDOR, imposto sobre transmissão inter vivos pago pelo CREDOR para consolidação da propriedade, despesas inerentes ao 
procedimento de cobrança e leilão, despesas pagas ao cartório de registro imóveis, incumbindo, também, ao devedor o pagamento dos 
encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos; tudo conforme previsto no § 
2ºB e 3º do art. 27 da Lei nº 9514/97. 3.3. Comissão do Leiloeiro 5% (cinco por cento) pago pelo Arrematante à vista e calculado sobre o 
valor da arrematação no 1º ou 2º leilão, ou sobre o valor da aquisição no direito de preferência. 3. 4. As despesas tradicionais referentes ao 
imóvel como, contas de água, energia, condomínio, IPTU e outras pertinentes, até a data do leilão serão suportadas e pagas pelo vendedor. 
4 - Imóvel ocupado, sendo a desocupação e imissão na posse por conta do Arrematante. 5 - O imóvel será vendido no estado físico e geral 
em que se encontra, em caráter “ad corpus”, sendo as respectivas áreas, divisas ou confi nantes mencionadas na divulgação geral 
meramente enunciativas. A regularização de construção existente, reformas, demolição, taxa de ocupação do solo, INSS, habite-se, etc, 
abandonadas, concluídas ou em andamento, não averbadas na Prefeitura, no registro de imóveis, meio ambiente, ou outros órgãos 
petinentes; serão de responsabilidade e por conta e ônus do Arrematante.  6 – Obrigatoriamente, os interessados deverão fazer suas visitas 
e vistorias, levantar eventuais  pendências ou restrições de qualquer natureza e aqui não mencionadas, não podendo alegar desconhecimento 
das condições do Edital e do estado físico do imóvel, metragem, características, localização, averbações, registros e outras circunstâncias 
e hipóteses decorrentes, sendo que após o leilão não cabe desistência, exigir complementos, fazer reclamações, pedir descontos, redução 
de preços ou indenizações, nem  propor ação judicial redibitória, evicção de direitos ou equivalentes, isentando o Vendedor e o Leiloeiro de 
responsabilidades pertinentes. 7 – A escritura de venda e compra, concomitantemente com a quitação do preço, será outorgada em até 30 
(trinta) dias, ou mais, se necessário for, e em tabelionato da cidade sede do imóvel. 7.1. Para a outorga do título aquisitivo defi nitivo ao 
Arrematante, serão fornecidos os documentos formais e exigidos na forma da Lei. 7.2. Se por culpa do Arrematante, passado o prazo de 
30 (trinta) dias para transferência do imóvel, este será responsável pela obtenção ou renovação dos documentos vencidos apresentados 
pelo Vendedor. 08 - É de responsabilidade do Arrematante as providencias e pagamentos de despesas necessárias a transferência do 
imóvel, como: ITBI, laudêmio, taxas, alvarás, averbações, regularização, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros, demais 
tributos e outros ônus decorrentes. 09 - O leilão é uma operação liquida e certa onde o interessado participa de livre e espontânea vontade, 
e o não pagamento da arrematação, a sustação ou bloqueio do cheque dado para liquidação, devolução por insufi ciência de fundos, ou 
qualquer outra circunstância, confi gura dolo e prejuízo ao Vendedor e o Leiloeiro, podendo estes optarem pela aplicação das penalidades 
legais cabíveis, especialmente, para demandar o Vendedor, por ação executiva de cobrança instruída com Certidão da Leiloeiro. 10 – O 
Leiloeiro Público Ofi cial atua na forma da legislação profi ssional vigente, está apto, dentro de sua competência, e em conjunto com o 
Vendedor, a introduzir modifi cações ou proceder alterações no presente Edital, fazer correções de eventuais erros ou omissões ocorridas 
e demais atos necessários a transparência e ao melhor aperfeiçoamento do leilão, entretanto, não responde o leiloeiro, pelas partes, 
Vendedor e Comprador, pelo descumprimento das regras e da legislação que rege a matéria. 11 – Para os devidos fi ns e efeitos, o 
aperfeiçoamento da arrematação se dá por emissão do documento de Arrematação em Leilão Público e Ata do Leilão, expedidos pelo 
Leiloeiro com Fé de Ofi cial, bem como, se for o caso, Ata de 1º e 2º Leilão Negativos para o Vendedor. 12 – Por liminar judicial, ou motivo 
de força maior, plausível e devidamente justifi cada, o Vendedor poderá suspender ou revogar o leilão, cancelar ou anular a arrematação, 
devolvendo ao arrematante os valores pagos devidamente corrigidos pelo índice que corrige as cadernetas de poupança (Taxa Referencial 
– TR). 12.1. Havendo a arrematação e ocorrendo a situação do caput deste item, o leiloeiro devolve a comissão ao arrematante, e o 
Vendedor o reembolsa, com exceção apenas em caso de liminar judicial. 12.2 – O Credor poderá cancelar injustifi cadamente a realização 
do 1º e do 2º leilão a qualquer momento antes que elas aconteçam, fi cando, neste caso, responsável por pagar as despesas do leiloeiro, 
mas não comissão de leiloeiro. 13 – A participação do licitante neste leilão, de forma presencial implica no pleno conhecimento do presente 
Edital, anuindo a todos os seus termos.  14 – Por este edital, foram intimados acerca das datas dos leilões e suas condições, os devedores 
acima qualifi cados AQUILES MAFINI, CPF 241.996.059-91, CNH/DETRAN-MT nº 01306196800; SIL VANA MARGARETE MAFINI, CPF 
778.201.429-87, CI/RG 32064027-SSP/PR, e MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., CNPJ 17.048.464/0001-70. Dado e 
passado em Nova Ubiratá/MT, 28 de outubro de 2020. VILSON MIGUEL VEDANA CPF 188.723.109-97.

 
LEILÃO SEST/SENAT RONDONÓPOLIS/MT 

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2020 - Leilão Presencial e On-Line 
Leiloeiro Publico Oficial Álvaro Antonio Mussa Pereira, Matrícula 013/2008/JUCEMAT 

A UNIDADE OPERACIONAL B-70 DO SEST/SENAT DE RONDONÓPOLIS/MT, através da Comissão 
responsável comunica que realizará, com base na Lei 8.666/93 e suas alterações, leilão público tipo 
Maior Lance, para alienação de bens móveis diversos, no estado em que se encontram, conforme 
relacionado no Anexo I, que integra o Edital completo. Para participação presencial o cadastro será antes 
de iniciar o leilão, e on-line com cadastro antecipado até 24 horas antes do leilão para aprovação e 
liberação de senha, no site: www.kleiberleiloes.com.br.  
Dia do leilão: 03 de Novembro de 2020 – 3ª feira – 14:00 horas 
Local do leilão: Sede do SEST/SENAT de Rondonópolis – Rua Goiás, s/nº, Quadra 118, Cidade 
Salmen, Rondonópolis/MT  
- A descrição dos bens móveis diversos e fotos disponíveis no site do leiloeiro, nos folder, panfletos, ou 
em outro meio de publicidade, não tem efeito vinculante, e sim apenas de caráter meramente ilustrativos 
e para divulgação do leilão.  
- Dúvidas, informações e outros detalhes poderão ser obtidos com a Comissão (66) 3439.1308 ou com o 
Leiloeiro (65) 3027.5131 e 99287.9838.  
- Edital completo está disponível no site do leiloeiro: www.kleiberleiloes.com.br, para conhecimento, 
leitura e impressão.  
- Visitas e vistorias aos bens na sede do SEST/SENAT Rondonópolis, a partir do dia 26/10/2020, das 
08:00h as 11:00h e das 14:00h as 17:00h. 
Rondonópolis/MT, 14/10/2020. A Comissão 

 EMPRESA SELECIONA ANALISTA DE TI com os seguintes 
conhecimentos e experiência: sistemas TOTVS ERP 
PROTHEUS: manutenção, customizações, dicionário de dados 
e apoio às áreas de negócio (BackOffi ce). Sistemas TOTVS 
RM: manutenção, desenvolvimento de relatórios e apoio às 
áreas de negócio (Gestão de Pessoal). Banco de Dados SQL 
Server. Ter preferencialmente formação educacional de nível 
superior (Tecnólogo em Análise de Sistema ou área afi m). 
INSCREVER-SE somente por e-mail: recrutamento@
nxgold.com.br / No campo ASSUNTO especifi car a vaga.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DELEGADOS
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, inscrita no CNPJ 

Edital de Convocação para Eleição 
de Delegados 18.866 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e seis)

Apple Store e Google Play

ORDEM DO DIA:
I – Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária. 1. 2. Outros assuntos de interesse social.
II – Outras Informações: 1. Da inscrição: 

f) A comissão eleitoral divulgará dia 30/11/2020    as 
candidaturas deferidas. 
As candidaturas poderão ser registradas nos seguintes locais:

PONTO DE ATENDIMENTO ENDEREÇO PRAZO DE INSCRIÇÃO

000
das 11:00h do dia 29/10/2020 

78.055-428
das 11:00h do dia 29/10/2020 

das 11:00h do dia 29/10/2020 

das 11:00h do dia 29/10/2020 

das 11:00h do dia 29/10/2020 

das 11:00h do dia 29/10/2020 

das 11:00h do dia 29/10/2020 

78.005-908
das 11:00h do dia 29/10/2020 

das 11:00h do dia 29/10/2020 

das 11:00h do dia 29/10/2020 

das 11:00h do dia 29/10/2020 

das 11:00h do dia 29/10/2020 

000
das 11:00h do dia 29/10/2020 

2. Da eleição: Apple Store 
e Google Play  

  

3. Das vagas: 

POSTO DE ATENDIMENTO DELEGADOS
4
1
5

2
2
1
2
1
1
1
1
1

4. Observações: 
. 

 - MT, 28 de outubro de 2020.
MAURICIO LUCIO NANTES - 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 52/2020 

 CIA  0035985-52.2020.8.11.0000
O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, 
nomeado pela Portaria n. 489/2020-C.ADM – DJE nº. 10784, de 28/7/2020, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão Pública do PREGÃO 
ELETRÔNICO N. 52/2020- CIA n. 0035985-52.2020.8.11.0000, no dia  12 de 
novembro de 2020, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, objeto: “Contratação 
de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva 
(incluindo o fornecimento de materiais e peças originais das marcas: Dabi 
Atlante, Tuttnauer , Cristófoli, Pressure e Dentemed), em consultórios e 
equipamentos odontológicos para atender as necessidades do Ambulatório do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”
Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tjmt.jus.br/licitacao.
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
valdinei.tadaieski@tjmt.jus.br

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo

CODER - Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva – CEP 78718-104

Fone (66) 3439-3400 – C.N.P.J.: 03.940.848/0001-99 – Rondonópolis/MT

 AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL SRP- Nº 043/2020

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, através DO PREGOEIRO E EQUIPE DE 
APOIO torna público, que após a análise e julgamento do Pregão Presencial SRP nº. 043/2020, sendo o 
seguinte objeto; REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE: CAMINHÃO PIPA COM MINIMO 
DE 10 MIL LITROS, TRATOR COM GRADE ARADORA, ROLO COMPACTADOR DE SOLO PÉ DE 
CARNEIRO, ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, CAMINHÃO TRUCADO ACOPLADO COM USINA 
DE LAMA ASFÁLTICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA CODER (COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS), sagrou-se vencedoras as seguintes empresas participantes, 
conforme abaixo especifi cado:

ITEM Empresa Vencedora Descrição do Objeto  Valor  Total Final 
do item

01
Mato Grosso Comércio de Asfaltos-
LTDA CNPJ: 05.351.840/0001-12

CAMINHÃO TRUCADO 
ACOPLADO COM USINA DE LAMA 

ASFÁLTICA
   R$ 1.392.000,00

02
Paulo Victor Monteiro Guimaraes 

CNPJ: 11.834.039/0001-20
CAMINHÃO PIPA COM MINIMO DE 

10.000 LITROS R$   691.200,0

03
Mato Grosso Comércio de Asfaltos-
LTDA CNPJ: 05.351.840/0001-12

TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE 
ARADORA R$ 716.400,00

04 Mato Grosso Comércio de Asfaltos-
LTDA CNPJ: 05.351.840/0001-12

ROLO COMPACTADOR DE
 SOLO PÉ DE CARNEIRO R$ 990.000,00

05 Mato Grosso Comércio de Asfaltos-
LTDA CNPJ: 05.351.840/0001-12

ROLO COMPACTADOR 
PNEUMÁTICO  R$ 1.116.000,00

AFIXE-SE PUBLIQUE-SE. Rondonópolis - MT, 28 de outubro de 2020.
Mailson de Souza Oliveira Pregoeiro

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

Nº 052/2020/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de BUFFET e COFFE BREAK, 
para o Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Campo Novo 
do Parecis, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do 
Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e 
especifi cações constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 12/11/2020
Horá rio: 08h:00min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica 
de Campo Novo do Parecis.
Rodovia BR 364, km 82, s/n, zona rural, margem direita, sentido Campo 
Novo do Parecis a Brasnorte/MT, CEP 78.360-000 (Anexo ao IMA).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franquea-
da 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: Julean Faria da Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral

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

Nº 053 /2020/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de refeição do tipo MARMITEX e KIT LAN-
CHE, para o Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Campo 
Novo do Parecis, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades 
e especifi cações constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 12/11/2020
Horário: 14h:00min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica 
de Campo Novo do Parecis.
Rodovia BR 364, km 82, s/n, zona rural, margem direita, sentido Campo 
Novo do Parecis a Brasnorte/MT, CEP 78.360-000 (Anexo ao IMA).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franquea-
da 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: Luciano Alves
Ordenador de Despesas: Normando Corral

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

 Nº 054/2020/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de COMBUSTÍVEL – ÓLEO DIESEL, para 
atender o Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, lo-
calizado no Município de CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, conforme con-
dições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 13/11/2020
Horário: 08h:00min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica 
de Campo Novo do Parecis.
Rodovia BR 364, km 82, s/n, zona rural, margem direita, sentido Campo 
Novo do Parecis a Brasnorte/MT, CEP 78.360-000 (Anexo ao IMA).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franquea-
da 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

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ n° 
21.403.427/0001-00, torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADERS/VG) a Renovação da Licença de Instalação do Condomínio Residencial 
Loteamento Chapéu do Sol, localizado na Av. Universitária, esq. com Chapéu do Sol, município de Várzea Grande/MT (coordenadas 
geográfi cas: 15°35’31.02”S; 56°11’01.77”O).

ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ n° 12.361.267/0215-14, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Rondonópolis – SEMMA/MT as Licenças 
Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO) para adequação ambiental do Pronto Atendimento Rondonópolis, 
localizado na Rua Fernando Correa da Costa, nº 2318, bairro Jardim Guanabara, município de Rondonópolis/
MT (coordenadas geográfi cas: 16°27’33.92”S; 54°38’38.72”O).

PORTAL SHANGRI-LÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ 
n° 18.865.385/0001-15, torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS as Licenças Ambientais – Modalidades: Licença Prévia e Licença de 
Instalação, para o Edifício Residencial Multifamiliar localizado na Rua Filipinas, esq. com Rua Malaia, Bairro Shangri-lá, município de 
Cuiabá/MT (coordenadas geográfi cas: 15°37’18.93”S; 56° 4’17.66”O).

CGV CONSTRUÇÕESS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ n° 20.555.014/0001-89, torna público que requereu 
à Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável 
(SEMMADERS/VG) as Licenças Prévia e de Instalação, para o empreendimento residencial horizontal denominado Green Residence, 
localizado na Rua Lourenço Brito, bairro Paiaguás, município de Várzea Grande/MT (coordenadas geográfi cas: 15°40’14.56”S; 
56°10’15.99”O).

A GAZETA

A CADA 10 PESSOAS, 
8 LEÊM, JORNAL

A GAZETA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE MATO GROSSO 
COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Oátomo José Canavarros Serra - Registrador Público

Wanilda Batista da Silva - Substituta Jacy Aureliana da Luz - Escrevente
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Oátomo José Canavarros Serra, Registrador de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste-MT, 
na forma da Lei... Faz saber a todos quanto este virem ou tiverem conhecimento que, pelo 
presente edital, nos termos do Art. 9º, parágrafo 8º do Decreto 4.449/2002, que regulamen-
tou a Lei 10.267/2001, e em conformidade com o requerido por ARLETE LÚCIA WIEGERT, 
brasileira, divorciada, comerciante, RG nº 13/R-211.226 SSP/SC, CPF nº 148.940.339-68, 
residente na Rua 6, esquina com a Rua 8, Quadra 3, nº 325, Jardim Shangri-Lá, Cuiabá-MT, 
proprietária do imóvel rural situado na Sesmaria Pau Feio, no município de Rosário Oeste-
MT, com 533,00 ha, registrado sob nºs 16 e 18-2308 Lº 2, no Registro de Imóveis de Rosário 
Oeste-MT, NOTIFICA MANOEL FERREIRA, confi nante ou terceiro interessado, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, manifestar no período de averbação do memorial descritivo do 
imóvel acima descrito, contendo as coordenadas dos vértices georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, com certifi cação pelo Incra nº 2f627099-3466-4ffb-b163-c660e470b7a7 
de 03/09/2019, protocolado sob nº 65.741 em 20/10/2020. E para que se dê ampla publicidade 
deste fato, será o presente publicado por 02 (duas) vezes em jornal de grande circulação. 
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, e não havendo 
impugnação, far-se-á a averbação.

Rosário Oeste, 28 de outubro de 2020.
Oátomo José Canavarros Serra - Registrador REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS - Rosário Oeste - Mato Grosso Oátomo José Canavarros Serra - Registra-
dor Público Wanilda Batista da Silva - Substituta Jacy Aureliana da Luz - Escrevente.


