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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 48/2020 

 CIA 0026954-08.2020.8.11.0000
O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, 
nomeado pela Portaria n. 489/2020-PRES – DJE nº. 10784, de 28/7/2020, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão Pública do PREGÃO 
ELETRÔNICO N. 48/2020- CIA n. 0026954-08.2020.8.11.0000no dia 13 de 
novembro de 2020, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: “Contratação de Pessoa 
Jurídica habilitada, para o fornecimento de almoço, lanche e jantar para atender as 
sessões do Tribunal do Júri, bem como coffe break para atender eventos 
realizados no Fórum da Comarca de Barra do Garças, conforme especificações e 
quantidade descrita neste edital.”
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: 
jusciara.costa@tjmt.jus.br

Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O Presidente da CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ, no uso das suas 
atribuições legais e estatutárias, convoca os associados efetivos para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se dia 04.12.2020 às 17h30, em 
primeira convocação; às 18h00 em segunda convocação e às 18h30 em terceira e 
última convocação, na sede da Entidade, situada na Av. Getúlio Vargas, 750, Centro, 
Cuiabá-MT, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
 
- Alteração do Estatuto da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá. 
 

Cuiabá, 30 de outubro de 2020.  
 

Nelson Soares Junior  
Presidente 

  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA UBIRATÃ VARA ÚNICA EDITAL 
DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 1186-94.2013.811.0107 CÓDIGO: 51899 
VLR CAUSA: R$ 18.614,23 TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO 
DE EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO POLO PASSIVO: MARCELO MESSIAS DA SILVA 
PESSOA(S) A SER(EM) CITADAS(S): MARCELO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADOS(AS)), CPF: 00335350194, 
BRASILEIRO(A), ENDEREÇO: LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) 
ACIMA QUALIFICADO(S), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 
deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora sufi cientes 
para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 
satisfação da dívida. Resumo da Inicial: No dia 02 de maio de 2012 o Executado emitiu junto à Exequente uma Cédula de 
Crédito Bancário, nos termos da lei n°10.931/2004, cujo número é B21130261-7, contraindo um empréstimo no valor de 
R$6.129,79(seis mil, cento e vinte e nove reais e setenta e nove centavos).O valor da operação foi disponibilizado na conta 
corrente do Executado, sendo que, como forma de pagamento da referida Cédula de Crédito Bancário, as partes ajustaram 
o seu pagamento em 24(vinte e quatro) parcelas fi xas, iguais e sucessivas no valor de R$363,37(trezentos e sessenta 
e três reais e trinta e sete centavos), cada uma, vencendo a primeira parcela em 05/06/2012 e a última em 05/05/2014, 
parcelas essas que incluem o principal e os encargos contratados, fi cando autorizado o débito na conta de depósitos 
à vista de titularidade do Executado, que se comprometeu expressamente a manter disponibilidade sufi ciente para tal. 
VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito Atualizado: R$18.614,23 
Honorários Fixados: R$0,00 Custas Processuais: R$0,00 Total para Pagamento: R$18.614,23 Despacho/Decisão: I - 
Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o 
prazo para oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 739-A, §1º, do 
CPC.II - Não noticiado o pagamento no prazo acima, retornem os autos conclusos para análise do pedido de penhora 
online. III – Em conformidade com o disposto no art. 652-A, c/c art. 20, §4º, ambos do CPC, fi xo honorários em favor do 
advogado do exeqüente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida 
à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 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, GLAUCIA RODRIGUES, digitei. 
Nova Ubiratã, 15 de outubro de 2020 Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

CONCORRÊNCIA Nº 006/2020 SENAC-AR/MT

A Administração Regional do SENAC/MT, em conformidade com a Resolução 
SENAC/DN nº 958/2012 torna público, para conhecimento de todos os interessados, 
que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na 
execução da obra de reforma do NEP (Núcleo de Educação Profi ssional) Prainha 
do SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial localizado na cidade 
de Cuiabá no estado do Mato Grosso, conforme especifi cações e quantidades 
defi nidas no Edital de Licitação CONCORRÊNCIA nº 006/2020 SENAC AR/MT. O 
certame está marcado para o dia 18 de novembro de 2020 às 08h00h. O Edital 
completo poderá ser adquirido através do site do SENAC/MT www.mt.senac.br. 

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2020.
Comissão Permanente de Licitação

SENAC-AR/MT

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA - FAZENDA SULINA, inscrita sob o CNPJ: 10.425.282/0021-76, torna 
público que requereu a secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) Pedido de Outorga de direito 
de uso de Recursos Hídricos subterrâneos, o poço está localizado na rodovia MT 235 KM 22 + 18 KM, zona 
rural do município de DIAMANTINO-MT. Não foi determinado EIA-RIMA.

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.

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT
JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
AUTOS N. 1006062-57.2017.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE - ESPÉ-
CIE: Recuperação Judicial -PARTE REQUERENTE: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, CNPJ 
06.016.401/0001-16 e A   MW AGROPECUARIA LTDA, CNPJ 23.147.398/0001-99 - ADVOGADOS 
DA PARTE REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS, OAB/MT 7.680, EUCLIDES 
RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 5.222. ADMINISTRADOR JUDICIAL: EDGAR PACHECO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
26.816.399/0001-77, devidamente representada por EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA, Advo-
gado inscrito na OAB-MT 15.007, com endereço à Avenida Treze de Maio, n. 950, Centro, sala 02, 
Rondonópolis-MT, email edgar.admjud@hotmail.com NOTIFICADOS, INTIMADOS: CREDORES, 
TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE 
CREDORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 36, I DA LEI 11.101/2005 LOCAL E DATA DA REALI-
ZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE SERÁ NA FORMA PRESENCIAL: EM 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 9:00 horas, horário de Mato 
Grosso EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO: DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 9:00 horas, horário 
de Mato GrossoEM AMBAS AS CONVOCAÇÕES a Assembleia Geral de Credores será reali-
zada no auditório de convenções do RIOS HOTEL RONDONÓPOLIS, SALA RIO VERMELHO, 
localizado na Av. João Pessoa, n.916, Centro, CEP 78700-082, na cidade de Rondonópolis-MT. 
ORDEM DO DIA (LFR, art. 35, I e 36, II): Aprovar; rejeitar ou modifi car o plano de recuperação 
judicial apresentado pela devedora no ID. 29169677 e seguintes, e deliberação de outras matérias 
necessárias. Possível instalação do Comitê de Credores, a ser constituído no conclave, nos termos 
do artigo 26 e incisos da Lei 11.101/2005. ADVERTÊNCIAS/PRAZOS: Lei 11.101/2005 - Art. 37, 
§4º O credor poderá ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante legal, 
desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no 
aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos 
autos do processo em que se encontre o documento. § 5o Os sindicatos de trabalhadores poderão 
representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes 
de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembléia.        
§ 6o Para exercer a prerrogativa prevista no § 5o deste artigo, o sindicato deverá:        I – apresentar 
ao administrador judicial, até 10 (dez) dias antes da assembléia, a relação dos associados que pre-
tende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, 
até 24 (vinte e quatro) horas antes da assembléia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser 
representado em assembléia por nenhum deles; - Indicando para tanto o recebimento de eventual 
procuração junto ao escritório da Administradora Judicial, localizado na Avenida Treze de Maio, n. 
950, Centro, sala 02, Telefone: (66) 3421-6739, ou através do email edgar.admjud@hotmail.
com. Ainda, deverão os credores se atentar para a necessidade de “poderes expressos para 
voto em Assembleia Geral de Credores”, em seus respectivos mandatos, bem como poderão 
obter cópia do Plano de Recuperação Judicial, junto ao escritório da Administradora Judicial. 
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.  
R ondonópolis - MT, 23 de outubro de 2020.Thais Muti de Oliveira/Gestora Judiciária

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 
COMARCA DE JUSCIMEIRA - VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES -PRAZO 
30 DIAS .Processo: 994-42.2016.8.11.0048 - 31658 -Espécie: RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL - Polo Ativo: RUBIM & RUBIM LTDA - ME (F.A. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO). 
Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): Credores/ interessados. Finalidade: Proceder à intimação 
dos credores e interessados acerca da realização da Assembleia Geral de Credores, na sala 
de reuniões do Escritório Fênix Contabilidade, situado à Rua Dr. Castilho, nº 1.386, Bairro 
Centro, Juscimeira-MT, CEP 78810-000, em primeira convocação, para o dia 18/11/2020, às 
14h00m, e, em segunda convocação, para o dia 25/11/2020, às 14h00m, possuindo como 
ordem do dia a aprovação, rejeição ou modifi cação do plano de recuperação apresentado 
pela(s) devedora(s). Despacho/ Decisão: Vistos. 1. Defi ro o pedido contido no petitório de 
Ref: 169, assim, redesigno os dias 18/11/2020 (1º Convocação) e 25/11/2020 (2º Convoca-
ção), às 14 horas para a realização da Assembleia Geral de Credores. 2. Ademais, intimem-
se as partes para tomarem as devidas providências. 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. 
Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa - Juiz de Direito. Advertência: Os credores poderão obter 
cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia dire-
tamente com o administrador judicial, Bruno Felipe Monteiro Coelho, com endereço profi s-
sional na Rua Joaquim Murtinho, nº 683, bairro Centro Sul, CEP 78020-290, Cuiabá-MT, 
telefone (65) 3625-4020, e-mail bruno@coelhoealmeida.adv.br, site www.coelhoealmeida.
adv.br. Os credores poderão ser representados na Assembleia Geral por mandatário ou 
representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até vinte e quatro horas 
antes da data prevista neste instrumento convocatório, documento hábil que comprove seus 
poderes ou indique as folhas dos autos em que ele se encontre (art. 37, parágrafo 4º, da 
lei 11.101/2005). 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 ei. Eu, Jean da Costa Amaral, Analista Judiciário, digitei. Juscimei-
ra-MT, 27 de outubro de 2020. Jean da Costa Amaral - Gestor Judiciário

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

Nº 055/2020/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de em-
presa especializada para a prestação de serviço de LOCAÇÃO DE VE-
ÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN COM MOTORISTA E 
QUILOMETRAGEM LIVRE, para atender as necessidades do 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: 10/11/2020
Horário: 14h:00min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão de Tecno-
logia de Sorriso, Rodovia BR 163, Km 726, S/Nº, Zona Rural. CEP: 78890-
000, Sorriso/MT (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-AR/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


