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ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE PONTES E LACERDA - PRIMEIRO SERVIÇO E REGISTRAL
JOSÉ NILSON RAMALHO - Ofi cial Registrador

EDITAL DE INTIMAÇÃO
KERLI CRISTINA DE MIRANDA, 1ª Ofi ciala Substituta do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca 
Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso,serviço extrajudicial situado à Avenida Tancredo Neves, 321, Jardim 
das Palmeiras, FAZ SABER que SOMA PROJETOS DE HOTELARIA LTDA. (CNPJ/MF nº 58.745.548/0001-40), 
representada por seu administrador ANTÔNIO KAZOU KOGA (CPF/MF nº 014.009.919-00); requereu a retifi cação 
(georreferenciamento) da descrição tabular do imóvel de matrícula nº 27.953, Livro 2 de Registro Geral deste 
Registro Imobiliário, de sua titularidade, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos 
(Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel 
confrontante de matrícula 22.636 (conforme confrontação abaixo descrita), fi ca o seu titular, Sra. LEIDE LEILA 
AMARAL DE FREITAS ALVES (CPF/MF nº 007.954.381-25), NOTIFICADA do inteiro teor dos trabalhos técnicos 
que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 (quinze) dias. O pedido de retifi cação foi instruído 
com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos e de acordo com o artigo 1.083 
e seguintes do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso - CNGCE-MT, 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 do confrontante ao pedido de retifi cação de registro. Portanto, as opções que a lei confere 
a NOTIFICADA são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, 
aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, fi nalmente, que eventuais 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). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira publicação deste edital que 
será publicado 03 (três) vezes, poderá ser deferida a retifi cação pretendida.
Confrontações:
De            Longitude             Latitude                   Para               Azimute         Distância
AAU-M-6178 - 58º56’26,187’’     - 15º00’35,445’’      DKD-M-2626          92º06’              758,36  
DKD-M-2626 - 58º56’00,821’’     - 15º00’36,353’’               -                        -  -

Pontes e Lacerda-MT, 23 de junho de 2021

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA MUTUM 2ª VARA DE NOVA MUTUM EDITAL DE CITAÇÃO 
E INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA DE SOUZA CAVAR 
MORETTI PROCESSO n. 0002205-04.2013.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.444,57 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]-
->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S/A Endereço: desconhecido POLO 
PASSIVO: Nome: FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO FINALI-
DADE: 1.EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO acima qualifi cado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo 
de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 37.444,57, sob pena de 
PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 
honorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: “BANCO BRADESCO S/A, pessoa juridica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-
12, por seus procuradores qualifi cados que move em desfavor de FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, casado, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.° 001.218.017-30, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, pelos fatos e fun-
damentos a seguir expostos: O exequente e credor do executado da importância de R$ 37.444,57 (trinta e sete mil quatrocentos 
e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), representado pelo “Instrumento Particular de Confi ssão e Parcelamento 
de Dívidas - Taxa Prefi xada’* (documento anexo), celebrado em 28/01/2011, momento em que o executado confessou dever ao 
banco credor o valor de R$ 20.845,30 (vinte mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), sendo a dívida parcelada 
para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira parcela em 28/02/2011 
e as demais em igual dia dos meses subsequentes, acrescidas da taxa de juros de 3,00% (tres por cento) ao mês e demais 
consectários contratuais e legais, tudo em conformidade com as cláusulas, prazos e condições ajustadas mutuamente pelas 
partes, constantes no corpo do mencionado instrumento. Para garantia da operação, o executado, emitiu uma Nota Promissória 
no valor de R$ 40.627,20 (quarenta mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos). O executado deixou de adimplir com o 
pagamento a partir da prestação vencida em 28/06/2011, tornando-se, pois, devedor do principal e dos acessórios, que importa-
ram, até o vencimento, na quantia de R$ 32.423,16 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) que, 
devidamente corrigida pelo índice ofi cial, acrescida de juros de mora a base de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual a 
base de 2% (dois por cento), perfaz a quantia de R$ 37.444,57 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 
e sete centavos).”DECISÃO: “Vistos. Considerando que o executado FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA (CPF: 001.218.017-30) 
está em local incerto e não sabido, bem como a parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte executada, 
DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, inciso I, do CPC. Em caso de inércia do executado, 
desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 
inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 
cautelas de estilo. Às providências.” ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, independentemente de penhora, depósito 
ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do dia 
útil do prazo deste edital; 2. No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por 
cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do restante em até 
6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral 
pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, 
CPC); 4. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando 
a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). NOVA MUTUM, 25 de 
maio de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO 
E COMARCA DE JACIARA - ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Moema nº 1431 - Centro - CEP 78820-000 - Telefone: (66) 99955-9131
Mariana Konkel Barbosa - Ofi cial Registradora

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Mariana Konkel Barbosa, na forma da lei, faz saber a todos quanto este virem ou tiverem 
conhecimento que, Pelo presente Edital, de acordo com o art. 213, II, parágrafo 3º da Lei nº 
6.015/73, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 02/08/2004, que dispõe sobre a retifi cação de 
registro e dá outras providências, e em conformidade com o requerido por ANDRÉ DE MORAES 
ZUCATO; DENISE DE MORAES ZUCATO E MIGUEL DE MORAES ZUCATO, proprietários do 
imóvel denominado FAZENDA SAP-08, situada no Município de São Pedro da Cipa-MT, com área 
de 20,3744 ha (certifi cada), matriculada sob o nº 1.664, do Livro 2-E, NOTIFICA PORTO SEGURO 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ Nº 11.689.292/0001-38, confrontante do referido imóvel, 
por não ser encontrada e estar em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
manifestar no pedido de retifi cação de registro (georreferenciamento) protocolado sob o nº 98.360, 
em 06/05/2021. E, para que se dê ampla publicidade deste fato, será o presente publicado por 02 
(duas) vezes em jornal local 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.

Jaciara-MT, 22 de junho de 2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Em virtude deste Ofi cial Registrador, do 1º Tabelionato e Registradoria Paixão desta Comarca de Chapada 
dos Guimarães MT, ter feito diversas diligências em vários endereços pertencentes à Notifi cada, ROSANE 
MACHADO DE SOUZA – CPF: 616.562.241-00, sem lograr êxito, em virtude da mesma não ser encontrar 
nos respectivos endereços, FICA A MESMA  cidadã, ROSANE MACHADO DE SOUZA, NOTIFICADA POR 
VIA  DESTE  EDITAL, intimada do inteiro teor da presente Notifi cação Extrajudicial, a seguir transcrita: Consi-
derando que YANA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, representada pela Interveniente 
Garantidora: Rosane Machado de Souza, emitiu em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO, a Cédula de Crédito  Bancário - CCB sob 
n. 175835 alienando fi duciariamente, em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União 
e Negócios - SICOOB, a matrícula 3.283 e 15.837, abertas perante o Registro Geral de Imóveis da 
cidade Chapada dos Guimarães-MT, através da assinatura da Cédula de Crédito  Bancário - CCB sob 
n. 175835, a Alienação Fiduciária foi registrada sob o n. R.18 – 3.283 e sob n. R-08- 15.837 ambas em 
27.11.2018, existindo saldo devedor vencido e não pago no valor de R$ 387.298,83; vem NOTIFICAR 
V. S.ª a  comparecer ao 1º TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXÃO, localizada na Pça Dom Wunibaldo 
nº 05 – Bairro Centro, na cidade de Chapada dos Guimarães- MT, em horário de atendimento dás 09:00 ás 
17:00 hrs, a fi m de liquidar o montante vencido e não pago da Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 
387.298,83, que deverá ser atualizado com base nos encargos previstos nos referidos títulos até a data de 
seu efetivo pagamento, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data. V. S.ª tem o prazo de 
15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta, para efetuar o pagamento do débito em atraso, evitando a 
execução da dívida na forma da Lei. Esgotado o prazo mencionado nesta notifi cação e não purgado o débito 
em atraso, fi cará V. S.ª, sujeito à Consolidação da propriedade dos bens alienados fi duciariamente, em favor 
da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO, na forma da Lei 
n. 9.514/1997. ESTA NOTIFICAÇÃO DEVERÁ SER DESCONSIDERADA NO CASO DE AS PRESTAÇÕES 
ESTAREM REGULARIZADAS E O CONTRATO ENCONTRAR-SE ADIMPLIDO.  Para que o mesmo não 
alegue ignorância, a requerimento da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NE-
GÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO. Notifi cante, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado nos 
jornais de circulação local. 

Chapada dos Guimarães-MT, 24/06/2021. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 
BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20(VINTE) DIAS XPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 
DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO Nº: 1032642-10.2017.8.11.0041 V A L O 
R D A C A U S A : R$ 56.890,27 ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJU-
DICIAL (159) EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A, instituição fi nanceira de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 
60.746.948/0001-12, endereço eletrônico 4429. advogados@bradesco.com.br, com sede na Cidade de Deus, s/n°, Bairro 
Vila Yara, em Osasco/São Paulo, CEP 06.029-900 EXECUTADA: MIRIAN CRISTINA DA CRUZ, brasileira, solteira, gerente, 
portadora do CPF nº 535.928.081-68, residente e domiciliada à Rua Poxoréo, nº 12, Quadra 109, Bairro CPA II em Cuiabá/MT, 
CEP: 78.055-408. FINALIDADE: Citação da executada, acima qualifi cada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos ter-
mos da ação executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) 
dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$56.890,27 (cinquenta e seis mil, oitocentos 
e noventa reais e vinte e sete centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, 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, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: O Exequente é 
credor da Executada da importância de R$54.901,31 (cinquenta e quatro mil, novecentos e um reais e trinta e um centavos), 
representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal n° 321/314.504.314, celebrado em 21.10.2016, onde 
o exequente emprestou à executada a importância de R$44.790,00(quarenta e quatro mil, setecentos e noventa reais), para 
ser restituída em 55 parcelas mensais no valor de R$1.369,34 (hum mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro 
centavos), vencendo a primeira na data de 10.02.2017 e a última em 21.08.2021. De acordo com a cláusula 6ª do contrato, 
o pagamento das parcelas seria mediante débito na conta corrente n° 61565, que a executada mantém junto à agência 
3930 do Banco Exequente. Porém, não foi possível realizar o débito da parcela vencida em 10.02.2017, face a inexistência 
de saldo disponível, ocasionando o vencimento antecipado de todo o débito. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos etc. Diante da 
certidão negativa de Id 44306745, defi ro o pedido de Id 45081741. Cite-se a executada Miriam Cristina da Cruz por edital, nos 
termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os 
sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 
circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 
como intimação. Le/Cuiabá, 07 de maio de 2021. 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, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 10 de maio de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

“EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2019/SESI”

A Superintendente Regional do SESI/DR-MT informa que os contratos vigentes, que atendem ao 
município de Rondonópolis/MT, realizados junto ao Regulamento de Credenciamento nº 001/2019 
referente aos serviços de saúde e segurança, seguirão com os contratos até o encerramento da 
vigência, data que serão automaticamente rescindidos, devendo quando da renovação ser 
realizado nova contratação atendendo ao disposto no Regulamento de Credenciamento nº 
001/2021, publicado na data de 29/06/2021, que atenderá exclusivamente ao Município de 
Rondonópolis/MT.

Cuiabá/MT, 29 de Junho de 2021
LÉLIA ROCHA ABÁDIO BRUN

Superintendente Regional do SESI-DR/MT

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021/SESI

O SESI-MT– SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / SESI-ROO, situado na Avenida Amazonas, n.º 
1.671, Bairro Centro B Rondonópolis/MT, torna público que estará credenciando: médicos, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogos, enfermeiro, técnico de enfermagem, bem como, os 
serviços de audiometria, espirometria, exames complementares para fins ocupacionais, e demais 
profissionais vinculados às áreas de prestação de serviços disponíveis neste edital, para as 
empresas clientes e para os empregados do SESI. O respectivo edital estará disponível em sua 
íntegra junto ao nosso portal https://www.sesimt.ind.br/institucional/1557/credenciamento).
O presente Edital terá sua vigência iniciada 30 (trinta) dias após a publicação.

Cuiabá/MT, 29 de Junho de 2021
GISLAINE DE SOUZA DELGUINGARO

Supervisora de Suprimentos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Leonor Germano de Oliveira Brito, inscrita no CPF 481.991.921-00 e portadora da 
cédula de identidade RG nº 069543-5 SSP/MT, presidente da comissão provisória para 
constituição da Associação do Condomínio Gileade II convoca para a Assembleia Geral 
de Constituição que se realizará no dia 11 de julho de 2021 (domingo) às 10h30min 
(dez e meia) em primeira convocação e 10:45h (dez e quarenta e cinco horas) em se-
gunda e última convocação, no loteamento Gileade II no primeiro quiosque, Zona Rural 
Cuiabá-MT, para deliberar sobre: Constituição da Associação do Condomínio Gileade II, 
Aprovação do Estatuto e Eleição e Posse da primeira Diretoria.

Leonor Germano de Oliveira Brito

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

Nº 042/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTA, POR DIÁRIA 
E SEMANAL, para atender as necessidades do Centro de Treinamento 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, 
localizado no município de Sorriso/MT,  conforme condições, quantidades 
e especifi cações constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 09/07/2021
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão Tecnológi-
ca de Sorriso.
Rodovia BR 163, km 726, zona rural, margem direita, sentido a Lucas do 
Rio Verde/MT, CEP 78.890-000.
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: Natanael Marques de Alcantara
Ordenador de Despesas: Normando Corral

A empresa Casa de Carne Guaporé Açougue Eireli, inscrita no CNPJ 
26.855.562/0001-00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUS-
TENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-SEMMADERS/VG AS 
SEGUINTES LICENÇAS.
- LICENÇA PRÉVIA,
- LICENÇA DE INSTALAÇÃO,
- LICENÇA DE OPERAÇÃO.
A empresa tem como atividade principal a comercialização de produtos 
cárneos de espécies Bovina, Suína e Aves. Consta em suas instalações 
câmara fria, balcões frigorífi cos e maquinários utilizados no manuseio e 
preparações de cortes específi cos para seus clientes. 
Situada na cidade de Várzea Grande Av. Gonçalo Botelho de Campos – 
S/N – Lot. J. Fragelli  - Bairro Cristo Rei.

CASA DE CARNE GUAPORÉ AÇOUGUE EIRELI
CNPJ26.855.562/0001-00


