Cuiabá, terça-feira, 03 de março de 2020

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 11/2020
CIA 0077382-28.2019.8.11.0000
O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de
sua Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria n.
1509/2019-C.ADM – DJE nº. 10631, de 10/12/2019,
comunica aos interessados que será ABERTA a
Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N.
11/2020- CIA n. 0077382-28.2019.8.11.0000, no dia
13 de março de 2020, às 10h30 – horário de
BRASÍLIA-DF, no site do Governo Federal
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Objeto:
“Aquisição via Sistema de Registro de Preços de
licenças perpétuas Microsoft, na modalidade Select
Plus – Software Assurance, bem como aquisição de
licenças diversas - perpétuas e subscrição - todas com
garantia, suporte técnico, upgrades e/ou atualizações
necessárias conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos”
Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites:
e
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.tjmt.jus.br/licitacao.
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail:
etelvino.neto@tjmt.jus.br
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
AVISO DO 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL E
REABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 04/2020/DETRAN/MT
O DETRAN-MT, por meio da Comissão Permanente de
Licitação,
nomeada
pela
Portaria
nº
568/2019/GP/DETRAN/MT de 07 de agosto de 2019, com
publicação no Diário Oficial em 08 de agosto de 2019, torna
público para conhecimento dos interessados o 1º Termo de
Retificação ao Edital da Tomada de Preços nº
04/2020/DETRAN/MT.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
execução de reforma predial na 23ª CRT de Juara - MT.
Data e horário para credenciamento e recebimento das
propostas e documentos de habilitação: das 08h30min até
09h00min (horário local) do dia 19 de março de 2020.
Início da sessão de abertura: a partir das 09h00min (horário
local) do dia 19 de março de 2020.
Os arquivos estão disponíveis no SIAG e no Portal
Transparência
do
DETRAN/MT
https://www.detran.mt.gov.br/web/detran-transparencia/to
mada-de-precos.
Informações: Telefone: (65)
licitacoes@detran.mt.gov.br.

3615-4757/4791,

e-mail:

Cuiabá/MT, 02 de março 2020.
MAIKO FRAIDA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
DETRAN/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020
REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO N° 009/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT, através da Equipe
Responsável por Licitações na modalidade de Pregão Presencial,
designada pela Portaria nº 002/2020 de 02 de janeiro de 2020, em
cumprimento aos termos da Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e
subsidiariamente da Lei 8.666/93 e alterações, e nos termos dos
Decretos Municipais nºs. 593 de 12/01/2010, e 901 de 24/03/2014, torna
público que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2020 – REGISTRO DE PREÇOS, relativo ao
Processo de Licitação sob nº 009/2020, cujo objeto refere-se à Registro
de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios
(perecíveis e não perecíveis), destinados única e exclusivamente para a
Merenda Escolar, para atender as necessidades da Escola Municipal de
Educação Básica Matilde Altenhofem e da Creche Municipal Santo Anjo,
vinculadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante
recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE, através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e
de contrapartida do município, durante o prazo de vigência da ata de
registro de preços, de conformidade com a descrição no termo de
referência do Anexo I do Edital. Data de Expedição do Edital:
02/MARÇO/2020. Data de abertura/julgamento: 13/MARÇO/2020.
Horário: 08:00 horas (horário MT). Credenciamento: 30 minutos antes
(07h30min). Local: Prédio Sede da Prefeitura Municipal de União do Sul –
MT, sito à Av. Curitiba, 94 – centro – União do Sul – MT. Critério de
julgamento: Menor Preço por Item. Maiores informações poderão ser
obtidas junto à Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal, no endereço
acima, das 07:00h as 11:00horas e das 13:00h as 17:00 horas, ou pelos
fones: 0xx66 99292-3797 0xx66 3540-1283, e ainda no site
www.uniaodosul.gov.mt.br e/ou Email licitacao@uniaodosul.mt.gov.br.
União do Sul – MT, 02 de Março de 2020.
Cesar Itamar Guergoleti - Pregoeiro
Claudiomiro Jacinto de Queiroz - Prefeito Municipal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2020
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
De conformidade com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que Dispõe sobre as sociedades por ações, a Companhia
Mato-grossense de Gás - MTGás, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.023.921/0001-56 o Diretor Presidente, Sr. Rafael Silva Reis e o
Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Manuel Antônio Garcia Palma,
convocam os Senhores Acionistas para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a realizar-se no dia 06 de março de 2020, às 09h00,
na sede da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, com
endereço à Avenida República do Líbano, nº 2.258, 6ªandar, nesta
Capital, para tratar da seguinte ordem do dia:
1º - Prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, através de Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial,
Demonstrativos dos Resultados;
2º - Realizar a Décima Primeira Consolidação do Estatuto Social,
nos termos das exigências contidas no Decreto 793/2016, com
as seguintes alterações: a) Incluir o artigo 3º-A, com a seguinte
redação: Artigo 3º-A - A Sociedade tem também ppor objeto social
a atividade de distribuição de gás liquefeito de petróleo à granel,
compreendendo aquisição, armazenamento, envasilhamento,
transporte, comercialização e controle de qualidade do GLP, assim
como a assistência técnica ao consumidor. b) Incluir o parágrafo 3º no
artigo 3º-A, com a seguinte redação: Parágrafo 3º - No cumprimento
de seu objeto social, a Companhia poderá adquirir o gás liquefeito de
petróleo no mercado nacional ou internacional, através do exercício
da atividade de importação de GLP.P
3º - Outros assuntos de interesses gerais.
Cuiabá - MT, 26 de fevereiro de 2020.
Rafael Silva Reis
Manuel Antônio Garcia Palma
Diretor Presidente
Diretor Administrativo e Financeiro
27 e 28/02/2020, 03/03/2020

A IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA, CNPJ 11.009.202/0001-10,
torna público, que está requerendo da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, Município de Jaciara/MT, as Licenças
Ambientais – Modalidade Licença de Localização (LL), Licença
Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), para implantar Loteamento
denominado “Condomínio Altar da Lua”, com 175 (cento e setenta
e cinco) lotes, localizado na Estância Sacardi, em Jaciara/MT.
BEMISA – BRASIL EXPLORAÇÃO MINERAL S/A, CNPJ.
12.056.600/0001-50, torna público que requereu junto a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença de Operação para
Pesquisa Mineral (LOPM) sem Uso de Guia de Utilização do Projeto
Jauru Sulfeto, localizado no município de Glória D’Oeste (MT).

SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - SINETRAN/MT
CONVOCAÇÃO
A Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - SINETRAN/MT, no uso de suas
atribuições, convoca todos os ﬁliados para Assembleia
Geral a ser realizada na SEDE DO SINETRAN-MT, situada na
rua 2, n. 05, bairro Morada do Ouro, setor centro-sul, no dia
11/03/2020, às 17 horas para tratar da seguinte pauta:1.
Prestação de Contas do Sindicato dos Servidores do
Detran-MT do exercício 2019.
DAIANE RENNER DE ARAÚJO
Presidente do SINETRAN-MT

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 017/2020-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da
Sessão: 13 de MARÇO de 2020, as 14h30. (HORÁRIO DE
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA A
EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
CADASTRAL E DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO TERRENO
QUE ABRIGARÁ AS SEDES DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DE NOBRES – MT, CONFORME AS CONDIÇÕES,
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. LOCAL DA SESSÃO
PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação será realizada no
portal: https://www.comprasgovernamentais.gov.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital encontra-se disponível nos
sites https://www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo
telefone (65) 3613-1635. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Luiz Claudio Arruda Moreno
Gerente de Licitações
Ato nº 166/2015-PGJ, DOE/MT de 09.04.2015

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 018/2020-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da
Sessão: 13 de MARÇO de 2020, as 09h30. (HORÁRIO DE
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM, TIPO SPT
(STANDART PENETRATION TEST), PARA CONSTRUÇÃO
DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUINA – MT,
CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E
QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA –
ANEXO I. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A
presente licitação será realizada no portal:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites
h t t p s : / / w w w . c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r e
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo
telefone (65) 3613-1635. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Luiz Claudio Arruda Moreno
Gerente de Licitações
Ato nº 166/2015-PGJ, DOE/MT de 09.04.2015

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX NUNES DE
FIGUEIREDO
PROCESSO n. 1035532-19.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 168.748,43
ESPÉCIE: [Mútuo]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
Nome: BANCO BRADESCO
Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA,
OSASCO - SP - CEP: 06029-900
EXECUTADOS:
Nome: N E DE ABREU - ME
Endereço: Rua Engenheiro Ricardo Franco, 100, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP:
78005-000
Nome: JOAO BATISTA MARCOS DE ABREU
Endereço: Rua Engenheiro Ricardo Franco, 100, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP:
78005-000
Nome: NIVIA ELIANE DE ABREU
Endereço: Rua Engenheiro Ricardo Franco, 100, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP:
78005-000
FINALIDADE:
EFETUAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima qualificado(a),
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhes 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$
215.855,50 (duzentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos - atualizado em 25/09/2018), com atualização monetária e juros, ou nomear bens
à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados
tantos bens quantos necessários para a satisfação da dívida.
RESUMO DA INICIAL: A executada firmou com o exeqüente em 19/03/2017 um
“Instrumento Particular de Confissãod e Dívida” 1 (documento anexo), no valor de R$
158.325,42 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois
centavos), prazos e condições mutuamente ajustadas pelas partes, constantes no corpo
da mencionada cédula. Consoante se infere dos documentos acostados, o executado não
adimpliu a prestação vencida em 16/08/2017, ficando em mora desde então, tornandose, pois, devedor do principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento
na quantia de R$ 163.343,82 (cento e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e três
reais e oitenta e dois centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, acrescidas de
juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual à base de 2%
(dois por cento), perfazem a quantia de R$ 168.748,43 (cento e sessenta e oito mil,
setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos). O Exequente usou de todos
os meios suasórios na tentativa de receber o seu crédito que representa dívida líquida,
certa e exigível conforme disciplina o art. 28 da Lei 10.931/2004. Porém, foram inúteis
seus esforços, não lhe restando outra alternativa, senão a busca da tutela jurisdicional,
em face do vencimento da dívida sem seu respectivo cumprimento. Pelo exposto, requer
digne-se Vossa Excelência determinar a citação do executado para que, no prazo de 03
(três) dias, paguem a importância R$ 168.748,43 (cento e sessenta e oito mil, setecentos
e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), relativa ao total do débito devidamente
atualizado, até a data da propositura da presente ação, em observância à disposição do
inciso I, alíneas a, b e c do artigo 798 do CPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês, correção monetária pelo índice oficial vigente, multa contratual de 2%, mais as custas
e despesas processuais, honorários advocatícios, estes a serem arbitrados no percentual
de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 827, do CPC, sob pena de penhora em tantos
bens quantos bastem para a garantia do pagamento da divida, procedendo desde logo sua
avaliação, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 829 do CPC e de acordo com as novas
modificações introduzidas pela lei n º 13.105, de 16 de março de 2015.
DECISÃO: Vistos etc. Inicialmente, nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intimese a parte exequente para promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e
taxa judiciais de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia está disponível no site
eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a inclusão
do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia ela deverá ser juntada ao
processo em no máximo sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia acompanhada
do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15)
dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente demanda.Pois bem. Comprovado
o pagamento das custas iniciais, citem-se os executados, na forma requerida na inicial
para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos
bens quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial
referenciada deverá o Sr. Meirinho proceder também à avaliação dos bens penhorados,
lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, os
executados, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo
914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de plano,
os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, e
para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos honorários advocatícios será reduzido
pela metade.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de novembro
de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO ADVERTÊNCIAS À PARTE:
1. Ficam advertidos os executados de que, expirado o prazo deste edital de citação, terão
prazo de 15 dias para oporem embargos.
03 e 04-03/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020 - PROCESSO N° 020/2020
A Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia – MT, torna – se público que a
licitação realizada no dia 02 de março de 2020 ás 08:00 (oito horas)
horário do Estado de Mato Grosso Local Sala de Licitação na sede da
Prefeitura Municipal, situada localizada a Avenida Vereador Genival
Nunes de Araújo, 993, Centro, Nova Brasilândia – MT, na modalidade
Pregão Presencial nº. 010/2020, que OBJETO: Constitui o objeto do
presente processo é a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NOVO 0KM
COM COMPACTADOR COLETOR DE LIXO NOVO CAPACIDADE
MINIMA 15M³ DE LIXO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA/MT,
CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº.883091/2019, CELEBRADO COM
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO –
OESTE - SUDECO, observado as especificações contidas no Termo de
Referência deste edital e em seus anexos, foi considerada
FRACASSADA, em razão da inabilitação da licitante.
Nova Brasilândia – MT, 02 de março de 2020.
Cíntia Karine Carvalho dos Santos Souza
Pregoeira - Portaria: Nº. 006/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2020 - SRP
COM ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP
E ITENS AMPLA PARTICIPAÇÃO - PROCESSO N° 267/2020
(Regido pela Lei nº 10.520/2002, nº 9.784/99, pelo Decreto nº
7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, alterações posteriores e demais legislações aplicáveis). Tipo:
“Menor Preço por Item”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS. SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. Dia: 13 de
março de 2020. Hora: 07:30 horas. OBS. Neste horário será iniciado o
credenciamento. A abertura da etapa de lances opera a preclusão do
direito de credenciamento e participação na licitação. Local: Rua Maringá,
444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Auditório de Licitações).
LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE
EDITAL. Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente). Horários:
Das 07:00h às 11:00h e das 13:00h e das 17:00h. LOCAL: Rua Maringá,
444 – Centro – Primavera do Leste – MT (Sala do Setor de Licitações).
RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET. Retire o Edital acessando a
página http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” –
“Editais e Licitações”. Quando da retirada do edital, enviar recibo à
Prefeitura de Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br,
conforme modelo da página 02 deste Edital, para eventuais informações
aos interessados, quando necessário.
Primavera do Leste, 02 de março de 2020.
Adriano Conceição de Paula
Pregoeiro
M.R. COMERCIO DE PÃES LTDA. (PADARIA AGUA NA
BOCA), CNPJ 17.869.357/0001-03 TORNA PUBLICO QUE
REQUEREU AO DELFAM/JUÍNA LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA
DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE
DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE
REVENDA, LOCALIZADA NA AVENIDA MATO GROSSO 1599 –
W, QUADRA 114, LOTE 30, SETOR F, EM JUINA – MT.

VANTAGE BRASIL MINERAÇÃO LTDA

Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente SEMA, a renovação da Licença de
Operação-LO, para extração de diamante, na Fazenda
Chicória, Zona Rural, Município de Juína, Estado de Mato
Grosso.

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias
PROCESSO n. 1005699-53.2017.8.11.0041
Valor da causa: R$ 18.236,49
ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->BUSCA E APREENSÃO (181)
Autor: Nome: BANCO BRADESCO
Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA,
OSASCO - SP - CEP: 06029-900
Requerido: Nome: LUIS FELIPE GONZAGA LEITE
Endereço: RUA UM, 93, QUADRA 01, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055780 Citação da parte requerida, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não
sabido, dos termos da presente ação que lhe 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 alegados pela parte autora na petição inicial e em caso de revelia lhe
será nomeado curador especial.
RESUMO DA INICIAL: O Banco requerente concedeu ao requerido em 01/09/2015, um
empréstimo no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), representado
pela “Cédula de Crédito Bancário - (Financiamento para aquisição de Bens)”1 (documento
anexo), cujo valor mutuado deveria ser restituído nos prazos e condições previstos no
mencionado contrato. 2. Em garantia das obrigações assumidas o requerido transferiu ao
requerente em alienação fiduciária, nos moldes do Decreto-Lei n.º 911/69, os utilitários
descritos no contrato, firmado em 01/09/2015, sendo ele o seguinte: a) 01 (Um) Veículo
115744-VW/GOL 1.0(Nacional); Placa KAO 2102; Ano/Modl. 2009/2009; Cor Preta;
Combs. Alcool/Gasolina; Chassi 9BWAA05U99P049916; Renavan 123747139. 3. Ocorre,
porém, que a requerida deixou de pagar a prestação que se venceu em 10/05/2016,
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69,
devidamente comprovada pela notificação realizada em cartório em anexo, encontrando-se
o débito vencido, cujo valor dívida, devidamente atualizada até 21/02/2017, pelos encargos
contratados importa em R$ 18.236,49 (dezoito mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta
e nove centavos), ensejando a presente ação, outrossim o veículo foi devidamente
apreendido consoante certidão do Sr Oficial de Justiça de ID 6717833, entretanto tornouse impossível a citação em face a mesma estar em local incerto e não sabido.
DESPACHO: Vistos etc. Tendo em vista a certidão de Id 14666060, bem como a consulta
de endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 19904140, dando conta
do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido de Id 22325699. Cite-se o
requerido por edital, nos termos do Art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30
(trinta) 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.
ADVERTÊNCIAS:O prazo para RESPONDER a ação é de 15(quinze) dias, contado a partir
de expirado o prazo do presente Edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado
curador especial em sua defesa.
Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado
na forma da Lei. Eu, MERLY HEIDELIND KIM SGUAREZI, digitei.
03 e 04-03/20

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS
Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): N. ANTONIO DA SILVA E CIA LTDA ME, CNPJ: 15375670000160. atualmente em local incerto e não sabido
FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(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 afirmados na petição inicial.
Resumo da Inicial: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR.FEITO UM
EMPRÉSTIMO DE R$ 80.000,00, FOI DADA GARANTIA REAL DO BEM SEMI REBOQUE
BASCULANTE CHASSI: 9A9BA2563CCDJ5789. A REQUERIDA SEGUNDO O BANCO
FICOU EM DÉBITO DE R$ 50.461,64, O QUE PLEITEA A APRRENSÃO DO BEM E
COBRANÇA DOS VALORES.
Despacho/Decisão: VISTOS. Cite-se o réu por edital.Cumpra-se.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado
na forma da Lei.
03 e 04-03/20

EDITAL DE INTIMAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS
A RIO DO CEDRO ENERGIA LTDA, CNPJ 09.305.462/000191, torna público que foi requerido a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente/MT a Licença de Instalação da Linha de
Transmissão com extensão de 6,2 Km para a Pequena
Central Hidrelétrica Foz do Cedro, localizada em zona rural no
Município de Lucas do Rio Verde – MT, Rodovia MT 449 Lucas do Rio Verde à Tapurah - Km 31.

CADASTRAMENTO
IMEDIATO DE
FORNECEDORES
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC
/ ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC PANTANAL,
comunica o imediato cadastramento de empresas
para prestação de serviço de:

AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
DIVERSOS, COMO: AUTOMÓVEIS,
EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS,
MÁQUINÁRIOS, ENTRE OUTROS.

Os interessados deverão solicitar o cadastramento
através do e-mail: licitacao@sescpantanal.com.br,
informando o CNPJ, razão social, telefones e
e-mails para contato e pessoa responsável; ou
entrar em contato através dos telefones: (65)
3688-2054 / 3688-2038 / 3688-2047. 03, 04 e 05/03/2020
VALORIZA – COOPERATIVA DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO,
CNPJ: 35.152.845/0001-87
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente da VALORIZA – COOPERATIVA DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE
MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os
associados, que nessa data são em número de 27 (vinte e sete), em condições de votar, para
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no
dia 12/03/2020, na futura sede de instalação da cooperativa, localizada na travessa
Waldomiro de Campos, nº 13, Bairro Poção em Cuiabá – MT, às 18h00min com a presença de
2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação; às 18h30min com a presença da
metade mais um dos associados em segunda convocação; ou às 19h00min com a presença
de, no mínimo 04 (quatro) associados em terceira e última convocação, para deliberarem
sobre a seguinte. ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestações de
contas do Primeiro e Segundo Semestres do Exercício de 2019, compreendendo: a) Relatório
da Gestão; b) Balanços; c) Demonstrativos da conta de “Sobras e Perdas”; d) Parecer do
Conselho Fiscal; 2. Destinação das Sobras Líquidas a distribuir do Exercício de 2019; 3.
Destinação do F.A.T.E.S.; 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período de 2020
a 2022. ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Alteração do
endereço da sede social. 2. Adequação do estatuto social para alterar o endereço da nova
sede social da Cooperativa, com alteração no seguinte artigo: a) Artigo 1º - item I passará a ter
a seguinte redação: I - sede social e administração na travessa Waldomiro de Campos, nº 13,
Bairro Poção, na Cidade de Cuiabá - Mato Grosso. 3. Assuntos Gerais. Cuiabá, 28 de
fevereiro de 2020. Claudia Lima Manzini - Diretor (a) Presidente

CLASSIDIÁRIO Fone: 3644-1695

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO

AUTOS N 0006866-59.2016.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO ADVOGADO DA PARTE EXEQÜENTES MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO e ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO EXECUTADO (A,S): LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME
e LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA
INTIMANDO(A,S): LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME, CNPJ: 14.851.383/0001- 16
e LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA, CPF: 015.257.611-88 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA
AÇÃO: 26/02/2016 VALOR
DO DÉBITO: 94.922,49 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da penhora que recaiu sobre os Veículos listados abaixo, no prazo de 5 (cinco) , contados da expiração
do prazo do presente edital. A) Veiculo HONDA/XL 700V TRANSLAP, Modelo/Fabricação
2014/2014, Placa QBM-2756, de propriedade de Lyza Nazareth Barbosa Maia - ME; B) Veiculo
I/FIAT 500 CULT, Modelo/Fabricação 2013/2013, Placa QBK-8986, de propriedade de Lyza
Nazareth Barbosa Maia - ME; C) Veiculo VW/FOX 1.0 GII, Modelo/Fabricação 2013/2013,
Placa OBP-2025, de propriedade de Lyza Nazareth Barbosa Maia; D) Veiculo HONDA/CG
125 FAN, Modelo/Fabricação 2005/2005, Placa KAO-1437, de propriedade de Lyza Nazareth Barbosa Maia. Cuiabá - MT, 19 de fevereiro de 2020.
Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária Segunda Vara
Especializada Direito Bancário
03 e 04-03/20

SINDIJUFE – MATO GROSSO
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do
Estado de Mato Grosso
Fundado em 09 de Abril de 1992.
Registro Sindical nº 35087.019086/92-90
CNPJ: 37.464.302/0001-20

Nº 04 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O SINDIJUFE-MT - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições convoca todos os Servidores Públicos do
Judiciário Federal de Mato Grosso para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
no dia 04 (quatro) de março de 2020, quarta-feira, às 10 (dez) horas, no Saguão de
entrada do prédio das Varas do Tribunal Regional do Trabalho - TRT 23ª - MT,
situado à Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, n. 191, Centro Político e Administrativo,
Cuiabá-MT, com a seguinte pauta:
1) Informes;
2) Discussão e deliberação sobre a Greve Geral do dia 18 de março de 2.020.
Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.
Diretoria Executiva do SINDIJUFE – MATO GROSSO

FUNDAÇÃO
NACIONAL DO
ÍNDIO - FUNAI

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 01/CR XAV/ FUNAI /2020
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de sementes, ferramentas, mudas,
materiais de irrigação, acondicionamento e embalagem, e veículos.
ABERTURA: 06/03/2020 às 09:00h (horário de Brasília) no site:
www.comprasgovernamentais.gov.br. Retirada do edital no site ao lado e
www.funai.gov.br.

Endereço: Avenida Rubens de Mendonça, nº. 917, Edifício Eldorado Executive Center
- Sala 402 - Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá – MT – CEP 78.008-000.
Telefones Fixos: (65) 3025-6727 / 3027-6400 (fax) / 3027-6008
Telefones Celulares: (65) 9968-9021 / 9968-9022 / 9968-9023
Portal na internet: www.sindijufe.org.br = Correio-e: contato@sindijufe.org.br

P L A N TA C O M E R C I A L LT D A , i n s c r i t a n o C N P J
61.782.835/0002-16, torna público que requereu junto a
Secretaria de Estado de Meio ambiente - SEMA/MT, LO
(Licença de Operação), no município de Vila Rica (MT).

Filiado à
FENAJUFE CSP-CONLUTAS

CLASSIDIÁRIO
Fone:
3644-1695

- Mato Grosso - A7

Sindicato dos Trabalhadores Telefônicos
do Estado de Mato Grosso
SINTTEL-MT
Filiado a FENATTEL

CNPJ:03.785.888/0001-03

A Comissão Eleitoral do SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFÔNICOS DE MATO
GROSSO – SINTTEL-MT, nos termos do Estatuto Social da Entidade, em seus artigos 36
a 40 e seus parágrafos e alíneas, CONVOCA os seus associados aptos a votar e a ser
votados, trabalhadores das empresas de telecomunicações e telefonistas em geral, bem
assim os trabalhadores em empresas de: telefonia móvel celular; serviços troncalizados
de telecomunicação; provedores de redes de transmissão via internet, satélites e
similares; prestadoras de serviços na área das telecomunicações; serviços especiais de
rádio chamadas e telemarketing; circuito fechado de televisão; empresas instaladoras,
beneficiadoras, mantenedoras de equipamentos e sistemas de telecomunicações, dentro
das limitações geográficas do Estado de Mato Grosso, PARA AS ELEIÇÕES SINDICAIS
nos seguinte termos:
a)

b)

c)

PERÍODO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS de 03 a 13/03/2020 (no período
normal de expediente do Sindicato, ou seja, das 12:00min às 18h00min).
Durante este período haverá expediente na Secretaria do Sindicato com
pessoa apta a fornecer as informações necessárias aos associados
interessados, bem como para protocolar a inscrição de chapas.
Havendo apenas uma chapa inscrita, as eleições ocorrerão conforme
disposto no artigo 38 do Estatuto da entidade, sendo que, ficam todos os
associados convocados para o dia assembleia geral da categoria, para
eleição da nova diretoria e membros do sindicato a realizar-se no dia 06
de Abril de 2020 na sede do SINTTEL/MT, as 18:00 horas em primeira
convocação e as 18:30 em segunda e última convocação.
Havendo duas ou mais chapas inscritas, será cancelada a assembleia
convocada no item anterior, e as eleições serão processadas nos termos do
art. 39 do Estatuto Social da entidade, ou seja, via coleta de voto direto e
secreto dos associados, nos dias 06 e 07 de abril de 2020.
Cuiabá-MT, 03 de março de 2020

COMISSÂO ELEITORAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFÔNICOS DE MATO GROSSO – SINTTEL-MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA.
CNPJ 15 059 231/0001-48
NIRE 51 400 000 379
O Presidente da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO
BRANCO LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca
todos os seus Cooperados, que nesta data, para efeito de quórum, totalizam 27 (vinte
e sete) associados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:
DATA - 19 de MARÇO de 2020
LOCAL - Sede da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO
BRANCO LTDA., sito à Rodovia MT 170, km 60, Anexo 2, município de Lambari D’Oeste
(MT);
HORÁRIO: - Às 08:00 (oito horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos
Cooperados com direito a voto; ou às 09:00 (nove horas) em 2ª (segunda)
convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito
a voto, ou às 10:00 (dez horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a
presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.
ORDEM DO DIA:
Em REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
I – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do
Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2019, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2019;
c) Demonstrativo das Sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para a cobertura das despesas da sociedade apuradas em
31.12.2019;
d) Parecer do Conselho Fiscal;
e) Parecer da Auditoria.
II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
III – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;
IV – A fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal.
Em REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
I – Alteração do objeto social conforme consta no capítulo II – Art.2º do Estatuto Social
aprovado em 14/06/2019;
II – Aprovação do orçamento anual da cooperativa.
Lambari D’Oeste - MT, 27 de fevereiro de 2020.
CLÁUDIA MARIA BARROSO BOMBARDA

03, 04 e 05-03/20

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 30 DIAS
AUTOS N. 2712-43.2015.811.0005 – Código 102425 AÇÃO: Execução de Título
Extrajudicial->Processo de Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO
CÍVEL E DO TRABALHO CREDOR(A): Banco Bradesco S/A DEVEDOR(A): Eliane Rueda
CITANDO(A): ELIANE RUEDA, brasileira, CPF: 571.600.901-87, atualmente em lugar
incerto e não sabido. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/10/2015 VALOR DO DÉBITO:
R$ 45.342,88 atualizado até 03/07/2015 FINALIDADE: CITAÇÃO DA DEVEDORA, acima
qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que
lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo
de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas
processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre
o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida
pela metade, ou nomear bens à penhora suficientes 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: O credor interpos Ação de Busca e Apreensão em
13/10/2015 que, em 10/10/2016, foi convertida em Ação de Execução. RESUMO: O Credor
nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 002.499.021, firmada em 20/05/2009, tornouse legitima credora da importância liquida, certa e exigível de R$ 16.000,00 (dezesseis
mil reais) para pagamento em 48 parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo-se
a primeira em 20/06/2009, acrescido de encargos pré-fixados à base de 2,2% ao mês e
demais consectários legais, tudo em conformidade com as cláusulas, prazos e condições
mutuamente ajustadas pelas partes, constantes no corpo da mencionada cédula. A
Devedora não adimpliu com as obrigações pactuadas, deixando de efetuar o pagamento
da prestação que venceu em 10/07/2015, ficando em mora desde então, tornando-se, pois,
devedora do principal e dos acessórios, que importam até o vencimento na quantia de R$
44.492,94 (quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro
centavos), que devidamente corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de mora à base de
1% ao mês e multa contratual à base de 2%, perfaz a quantia de R$ 44.825,30 (quarenta
e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). O Credor usou de todos os
meios suasórios na tentativa de receber o seu crédito, não lhe restando outra saída senão
a busca da tutela jurisdicional. Assim sendo o Credor requer: a) Citação da devedora, para
que pague o débito, no prazo de 03 (três) dias, a importância de R$ 44.825,30 (quarenta
e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), devidamente corrigido, com
juros moratórios, correção monetária, multa, custas e despesas processuais alem dos
honorários advocatícios que deverá ser arbitrado nos termos do Art. 652-A do CPC, sob
pena de penhora em tantos bens quantos bastem para garantia do pagamento da dívida, e
sua imediata remoção, quando se tratar de bens móveis, com base nos inc. I, II e III do art.
666 do CPC, procedendo desde logo sua avaliação, de acordo com o parágrafo 1º do art.
652 do CPC, e de acordo com as novas modificações introduzidas pela Lei 116.382, de 06
de dezembro de 2006. Requer ainda os benefícios preconizados no art. 172, § 2º do CPC;
e que conste expressamente no mandado a possibilidade da devedora reconhecer a dívida
e, mediante depósito de 30% de seu montante, mais custas e honorários advocatícios
podera parcelar o saldo remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% na forma do novo artigo 745-A do CPC, introduzido
pela Lei 11.382, de 06 de dezembro de 2006.Requer tambem que conste no mandado
de citação o direito da devedora interpor embargos, no prazo de 15 dias, nos termos do
art. 736 do CPC, modificado pela Lei 11.382, de 06 de dezembro de 2006. Autenticidade
do documento: 17c9c2e7-6174-4344-a213-74eeaef590d5. Para conferir a autenticidade
acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento/ CÓPIA Documento
sem validade jurídica ME - 099 ADVERTÊNCIA: Cientifico a Devedora de que dispõe do
prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da
segurança do Juízo..
03 e 04-03/20

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
AUTOS Nº: 29935-23.2016.811.0041 – CÓDIGO 1145664
AÇÃO: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
EXEQÜENTE: BANCO BRADESCO S.A
EXECUTADOS: HERNANDO PEREIRA DA SILVA E JEFERSON DE SOUZA FREITAS
CITANDOS: HERNANDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador
do CPF/MF nº 594.849.501-91 e JEFERSON DE SOUZA FREITAS, brasileiro, casado,
empresário, portador do CPF/MF nº 545.472.961-20, ambos com endereço na Rua Vereador
Juliano da Costa Marques, nº 1051, apto 625, bairro: Jardim Aclimação, Cuiabá-MT.
DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/08/2016
VALOR DO DÉBITO: R$59.267,63
FINALIDADE: Citação dos executados, acima qualificados, atualmente em lugar incerto e
não sabido, dos termos da ação executiva que lhes 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 acima descrito, com atualização monetária, juros e consectários
legais, ou nomear bens à penhora suficientes 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: Os executados firmaram com o exequente em 02/04/2015 uma
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco
mil reais) para pagamento em 36(trinta e seis) parcelas mensais, vencendo-se a primeira
no dia 02/05/2015. Os executados não adimpliram a prestação vencida em 02/11/2015,
tornando-se devedores da quantia de R$44.068,32 (quarenta e quatro mil, sessenta e
oito reais e trinta e dois centavos), que devidamente corrigida perfazem a quantia de
R$47.183,63. O valor atualizado da dívida até 22/11/2016, perfaz o montante de R$59.267,63
(cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).
ADVERTÊNCIA: Os executados, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá
se opor à execução por meio de embargos, o qual poderá ser oferecidos no prazo de 15
(quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, sendo que em caso de
revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa e para que chegue ao conhecimento
de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.
03 e 04-03/20

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE TOLEDO
RIBEIRO JUNIOR
PROCESSO n. 1005374-78.2017.8.11.0041
Valor da causa: R$ 106.583,44
ESPÉCIE: [Mútuo]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO
Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA,
OSASCO - SP - CEP: 06029-900
POLO PASSIVO: Nome: J W TIBRES DA SILVA - EPP
Endereço: AVENIDA FILINTO MÜLLER, 1048, (LOT JD KATAGUÁS), CENTRO-SUL,
VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-638
Nome: JOSE WILLIAN TIBRES DA SILVA
Endereço: AVENIDA FILINTO MÜLLER, 1048, (LOT JD KATAGUÁS), CENTRO-SUL,
VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-638
FINALIDADE: Citação do executado, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não
sabido, dos termos 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 acima descrito, com atualização monetária, juros e consectários
legais, ou nomear bens à penhora suficientes 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:A executada firmou com o exeqüente em 29/04/2016 uma “Cédula
de crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro” 1 (documento anexo), no valor de
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pagamento em parcela única vencendose no dia 29/07/2016, acrescidas dos encargos prefixados à base de 2,00% ao mês e
demais consectários legais, tudo em conformidade com as cláusulas, prazos e condições
mutuamente ajustadas pelas partes, constantes no corpo da mencionada cédula.
Consoante se infere dos documentos acostados, o executado não adimpliu a prestação
vencida em 29/07/2016, ficando em mora desde então, tornando-se, pois, devedor
do principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia de R$
102.169,67 (cento e dois mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos),
que devidamente corrigida pelo INPC, acrescidas de juros de mora à base de 1% (um
por cento) ao mês e multa contratual à base de 2% (dois por cento), perfazem a quantia
de R$ 106.583,44 (cento e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro
centavos), ensejando a propositura da presente ação.
DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista as certidões do Sr. Oficial de justiça junto aos Ids
nº 22615341 e nº 22954890, bem como as consultas de endereços realizadas junto ao
sistema Infojud, defiro o pedido de Id 24725492. Citem-se os executados por edital, nos
termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 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.
ADVERTÊNCIAS: O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá se opor à execução por meio de embargos, o qual poderá ser oferecidos no prazo
de 15 (quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo do presente Edital, sendo que em
caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa e para que chegue ao
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado
na forma da Lei. Eu, MERLY HEIDELIND KIM SGUAREZI, digitei.
03 e 04-03/20

