
classifacil@gazetadigital.com.br | saa@gazetadigital.com.br

Assinatura
65 3612-6170
Disk Classifácil
65 3612-6167

6C - Cuiabá, Sexta-feira, 24 de Abril de 2020

Estamos prontos para atendê-los e procurar realizar 
o melhor negócio. ACEITAMOS GADO NOS NEGÓCIOS.  

TRATAR COM: DORILEO 9.9981-0201, SR. ADAIR 
98401.2882, 3612.6409 ou ANTONIO 9.9957-4677

TERRENO NO CONDOMÍNIO -  
Florais dos Lagos, Lote 01, Quadra 19, 
com 798m². VALOR R$ 640.000,00. 
Localização privilegiada. Ótimo terreno. 

TERRENO NO CONDOMÍNIO -  Florais 
dos Lagos, Lote 28, Quadra 19, com 
665m². VALOR R$ 540.000,00. 

TERRENO NO CONDOMÍNIO -  
Florais dos Lagos, Lote 06, Quadra 09, 
com 1.046m². VALOR R$ 840.000,00. 
Tamanho e localização sem igual no 
condomínio mais desejado de Cuiabá. 

CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE -  Lote 10, Quadra 02, com 455,98m². 
VALOR R$ 330.000,00. NEGÓCIO SEM INTERMEDIÁRIO.

CONDOMÍNIO BELVEDERE - Lote 
05, Quadra 35, com 391,62m². 
VALOR R$ 280.000,00. 

CONDOMÍNIO BELVEDERE -  Lote 
24, Quadra 01, com 420,19m². 
VALOR R$ 300.000,00. 

Rua Hollywood, 294, Jardim Califórnia com 438m² de área construída, excelente, 
terreno , área de lazer enorme e terreno grande,  03 suítes e demais dependên-
cias, piscina. VALOR R$ 800.000,00. SEM INTERMEDIÁRIO. 

TERRENO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CUIABÁ -  Com 75.000m². VALOR 
R$ 7.500.000,00. Raridade. Excelente localização. Oportunidade que não se 
compara. Ao lado da DREBOR. NEGÓCIO SEM INTERMEDIÁRIO. 

Apto Nº 1103 - Edifício Portal da 
Chapada, 03 quartos sendo uma suíte, 
duas vagas de garagem. VALOR R$ 
350.000,00. 

Apto Nº 1503 - Edifício Central Parque, 
torre A, 03 quartos sendo uma suíte, 
duas vagas de garagem. VALOR R$ 
700.000,00. 

Apto Nº 1803 -  Edifício Torres do 
Parque, Torre B, 03 quartos sendo uma 
suíte, duas vagas de garagem.  VALOR 
R$ 500.000,00. 

Apto nº 202 - Edifício Inay Residence, 03 
quartos sendo uma suíte, duas vagas de 
garagem. VALOR R$ 450.000,00. 

Apto nº 503 - Condomínio Morada do 
Parque, Torre F - 02 quartos sendo uma 
suíte, uma vaga de garagem.  VALOR 
R$ 350.000,00. 

Apto Nº 703 -  Condomínio Morada 
do Parque, Torre B, 02 quartos sendo 
uma suíte, uma vaga de garagem. 
VALOR R$ 350.000,00. 

Apto Nº 53 -  Edifício Villagio di Parma , 
02 quartos sendo uma suíte, uma vaga 
de garagem. VALOR R$ 350.000,00. 

Apto nº 701 -  Edifício Torre das Baias, 
Condomínio Parque Residencial 
Pantanal, 03 quartos sendo 02 suítes,  
02 vagas de garagem. VALOR R$ 
700.000,00. 

Apto nº 706  - Residencial Clube 
Torres do Coxipó,  03 quartos sendo 
uma suíte , 02 vagas de garagem 
VALOR R$ 300.000,00. 

VENDE-SE APARTAMENTOS

VENDE-SE CASA RESIDENCIAL

OPORTUNIDADE SEM IGUAL

OPORTUNIDADE ÚNICA 
FLORAIS DOS LAGOS

OPORTUNIDADE ÚNICA 
FLORAIS DO VALLE

OPORTUNIDADE ÚNICA 
BELVEDERE

NEGÓCIO SEM
INTERMEDIÁRIO

NEGÓCIO SEM
INTERMEDIÁRIO

ZONA OESTE
COOPHAMIL
HALLCY VENDE

Apartamento reformado no 
primeiro andar na av. princi-
pal do Coophamil, 2 quartos 
sendo um de casal e condo-
minio reformado com vaga 
de garagem coberta. Aceita-
mos financiamento de qual-
quer banco. Venda R$ 
125.000. Aproveite!!! Faça 
sua visita - Creci F2724 - 
(65) 99940-3539, 99981-
8222, 3637-6000 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1103686

GOIABEIRAS
HALLCY VENDE

Goiabeiras - 140 m² (salas e 
lavabo em granito, 100% 
armários, sistema de portaria 
com ótima equipe regular e 
excelente administração tra-
dicional no condomínio), 
cozinha espaço gourmet 
integrado. Vista limpa para o 
Quartel a menos de 5 minu-
tos do Shopping Goiabeiras, 
na av. Lavapés. 3 quartos 
sendo uma suite com depen-
dência de empregada com 
quarto e banheiro, cozinha 
ampla com 2 salas. Venda 
R$ 620.000. Faça sua visita 
- Creci F2724 - (65) 99940-
3539, 99981-8222, 3637-
6000 - www.hallcyvende.
com.br

VEJA NA WEB 1103692

POPULAR
HALLCY VENDE

Apartamento (andar baixo), 
com 3 quartos, sendo uma 
suíte, completo com armá-
rios de primeira linha,140 m², 
colado com a Praça Popular, 
lugar calmo e bem adminis-
trado. Tenha as melhores 
padarias e restaurantes a 
sua porta e segurança para 
sua familia, com 2 vagas. R$ 
500 mil - Creci F2724 - 
99940-3539, 99981-8222, 
3637-6000 - www.hallcyven-
de.com.br

VEJA NA WEB 1103693

STA ROSA
HALLCY VENDE

Edifício Goiabeiras - Santa 
Rosa, Ultimo andar - A vista 
é fantástica, próximo ao Sho-
pping Estação, com 180 m², 
todo no porcelanato, sacada 
espaçosa, com três quartos, 
sendo uma suíte, completo 
de armários e porcelanato, 
dispensa completa com 
banheiro de empregada, 
lavabo e sacada com sol da 
manhã e churrasqueira (já 
instalado cortina de vidro), 3 
vagas de garagem. Aprovei-
te!!! Faça sua visita - Creci 
F2724 - (65) 99940-3539, 
99981-8222, 3637-6000 - 
www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1103695

CUIABÁ
ZONA NORTE

B. DA SAÚDE
HALLCY VENDE

Apartamento Avenida CPA, 
atrás Posto 10, apartamento 
sol da manhã, 5º andar, Bos-
que da Saúde, 75 m², 2 quar-
tos, sala ampla, cozinha, 
ótimo banheiro social, boa 
lavanderia, garagem coberta 
e área de lazer pequena com 
salão festa. Esse edifício 
possui uma entrada pequena 
e aconchegante, R$ 160.000 
mil!! Aproveite!!! Faça sua 
visita - Creci F2724 - (65) 
99940-3539, 99981-8222, 
3637-6000 - www.hallcyven-
de.com.br

VEJA NA WEB 1103694

OUTROS
HALLCY VENDE

Ao lado Parque Mãe Bonifá-
cia, sol da manhã, te garan-
to, você nunca vai ver Cuia-
bá tão linda quanto daqui. 
Aqui encontrará qualidade 
de vida, segurança e acon-
chego. O projeto trabalhado 
com decoradores e arquite-
tos renomados com materias 
importados seguindo uma 
linha prática e robusta. Todo 
climatizado, cortinas instala-
dos, armários, tudo bem 
pensado e planejado, eleva-
dor na saída da sala e da 
cozinha integrando o 
ambiente. O prédio oferece 
requinte e otimização em 
todos espaços, para criar os 
ambientes harmônicos e oti-
mizados para uso continuo, 
as piscinas com bordas infi-
nitas. Um local para se viver 
uma vida!!! Venda: R$ 
1.000.000. Aproveite!!! Faça 
sua visita - Creci F2724 - 
(65) 99940-3539, 99981-
8222, 3637-6000 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1103690

VENDE-SE APARTAMENTO
Condomínio Morada do Par-
que - Torre B - Apto nº 703 - 
2 quartos, sdo uma suíte, 
uma vaga de garagem. Valor 
R$ 350.000 - Negócio sem 
intermediário. Estamos pron-
tos para atendê-los e procu-
rar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio 
- Tratar com: Dorileo (65) 
99981-0201, Sr. Adair (65) 
98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103062

VENDE-SE APARTAMENTO
Condomínio Morada do Par-
que - Torre F - Apto nº 503 - 2 
quartos, sendo uma suíte, 
uma vaga de garagem. Valor 
R$ 350.000 - Negócio sem 
intermediário. Estamos pron-
tos para atendê-los e procu-
rar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio 
- Tratar com: Dorileo (65) 
99981-0201, Sr. Adair (65) 
98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103069

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Central Parque - 
Torre A - Apto nº 1503 - 3 
quartos, sendo uma suíte, 
duas vagas de garagem. 
Valor R$ 700.000 - Negócio 
sem intermediário. Estamos 
prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor 
negócio. Aceitamos gado no 
negócio - Tratar com: Dorileo 

(65) 99981-0201, Sr. Adair 
(65) 98401-2882, 3612-6409 
ou Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103063

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Inay Residence - 
Apto nº 202 - 3 quartos, 
sendo uma suíte, duas 
vagas de garagem. Valor R$ 
450.000 - Negócio sem inter-
mediário. Estamos prontos 
para atendê-los e procurar 
realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio 
- Tratar com: Dorileo (65) 
99981-0201, Sr. Adair (65) 
98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103067

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Portal da Chapada - 
Apto nº 1103 - 3 quartos, sdo 
uma suíte, duas vagas de 
garagem. Valor R$ 350.000 
- Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para aten-
dê-los e procurar realizar o 
melhor negócio. Aceitamos 
gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-
0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio 
(65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103061

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Torre da Bahia - 
Condomínio Parque Resi-
dencial Pantanal - Apto nº 
701 - 3 quartos, sendo duas 
suítes, duas vagas de gara-
gem. Valor R$ 700.000 - 
Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para aten-
dê-los e procurar realizar o 
melhor negócio. Aceitamos 
gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-
0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio 
(65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103066

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Torres do Parque - 
Torre B - Apto nº 1803 - 3 
quartos, sendo uma suíte, 
duas vagas de garagem. 
Valor R$ 500.000 - Negócio 
sem intermediário. Estamos 
prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor 
negócio. Aceitamos gado no 
negócio - Tratar com: Dorileo 
(65) 99981-0201, Sr. Adair 
(65) 98401-2882, 3612-6409 
ou Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103065

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Villagio di Parma - 
Apto nº 53 - 2 quartos, sendo 
uma suíte, uma vaga de 
garagem. Valor R$ 350.000 
- Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para aten-
dê-los e procurar realizar o 
melhor negócio. Aceitamos 
gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-
0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio 
(65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103064

VENDE-SE APARTAMENTO
Residencial Clube - Torres 
do Coxipó - Apto nº 706 - 3 
quartos, sendo uma suíte, 
duas vagas de garagem. 
Valor R$ 300.000 - Negócio 
sem intermediário. Estamos 
prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor 
negócio. Aceitamos gado no 
negócio - Tratar com: Dorileo 
(65) 99981-0201, Sr. Adair 
(65) 98401-2882, 3612-6409 
ou Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103068

CUIABÁ
CENTRO
HALLCY ALUGA

Casa na Av. Mato Grosso com 3 quartos sendo uma suite, 2 
banheiros internos mais cozinha e edicula. Toda fechada com 
segurança em primeiro lugar. Pode ser ponto comercial e 
residencial, tem 1 vaga de garagem e excelente vizinhança. 
R$ 1.200. Aproveite!!! Faça sua visita - Creci F2724 - (65) 
99940-3539, 99981-8222, 3637-6000 - www.hallcyvende.
com.br

VEJA NA WEB 1103688

CUIABÁ
ZONA NORTE

OUTROS
HALLCY VENDE

Casa com 200 metros na 
Cidade Verde, excelente 
ponto tanto para residência 
como comercial. Pronta para 
morar com 4 quartos e 2 
banheiros, toda reformada 
pode financiar de qualquer 
banco. Preço de oportunida-
de R$ 140.000. Aproveite!!! 
Faça sua visita - Creci F2724 
- (65) 99940-3539, 99981-
8222, 3637-6000 - www.
hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1103689

ZONA SUL

JD. CALIFÓRNIA
VENDE-SE CASA 

RESIDENCIAL
Rua Hollywood, 294 - Jardim 
Califórnia - Com 438 m² de 
área construída, excelente 
terreno, área de lazer enor-
me e terreno grande, 3 suí-
tes e demais dependências, 
piscina. Valor R$ 800.000 - 
Sem intermediário. Estamos 
prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor 
negócio. Aceitamos gado no 
negócio - Tratar com: Dorileo 
(65) 99981-0201, Sr. Adair 
(65) 98401-2882, 3612-6409 
ou Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103070

CONDOMINIO 
FECHADO

OUTROS
HALLCY VENDE

Condominio fechado Belve-
dere 1 - Casa térrea com 3 
quartos sendo uma suite, 
piscina, churrasqueira, vaga 
para 2 carros completa e 
reformada. Para quem quer 
uma casa inteligente e sem 
escadas é a opção perfeita. 
Condominio oferece segura-
ça, tranquilidade e muito 
verde!. Aproveite! - Creci 
F2724 - (65) 99940-3539, 
99981-8222, 3637-6000 - 
www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1103691

HALLCY VENDE
O conforto, a tranquilidade, 
de morar em um condomínio 
dos sonhos (Um pedacinho 
do céu).... área do condomí-
nio 230.000 mil m2, (são 
apenas 20 casas de altíssi-
mo padrão) cada casa tem 
sua chácara - com fruteiras 
- Uma vista infinita de vege-
tação verde. Oaroma ao 
amanhecer é unico e depa-
rar com a natureza não tem 
preço. Casa ampla na entra-
da depara-se com um proje-
to clean amplos jardins, casa 
clara e otimizada nos espa-
ços, amplas suites com vista 
magnífica, para natureza. O 
acesso rápido e iluminado 
até condomínio. Tudo com-
põe esse projeto magnífico e 

CUIABÁ
COMPRA E VENDA

OPORTUNIDADE SEM 
IGUAL

Terreno no Distrito Industrial 
de Cuiabá - Com 75.000 m². 
Valor R$ 7.500.000. Rarida-
de. Excelente localização. 
Oportunidade que não se 
compara. Ao lado da Drebor 
- Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para aten-
dê-los e procurar realizar o 
melhor negócio. Aceitamos 
gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-
0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio 
(65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103077

OPORTUNIDADE ÚNICA
Condomínio Belvedere - 
Lote 05, Quadra 35, com 
391,62 m². Valor R$ 280.000 
- Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para aten-
dê-los e procurar realizar o 
melhor negócio. Aceitamos 
gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-
0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio 
(65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103074

OPORTUNIDADE ÚNICA
Condomínio Belvedere - 
Lote 24, Quadra 01, com 
420,19 m². Valor R$ 300.000 
- Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para aten-
dê-los e procurar realizar o 
melhor negócio. Aceitamos 
gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-
0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio 
(65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103075

OPORTUNIDADE ÚNICA
Condomínio Florais do Valle 
- Lote 10, Quadra 02, com 
455,98 m². Valor R$ 330.000 
- Negócio sem intermediário. 

Estamos prontos para aten-
dê-los e procurar realizar o 
melhor negócio. Aceitamos 
gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-
0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio 
(65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103076

OPORTUNIDADE ÚNICA
Terreno no Condomínio Flo-
rais dos Lagos - Lote 01, 
Quadra 19, com 798 m². 
Valor R$ 640.000. Localiza-
ção privilegiada. Ótimo terre-
no - Negócio sem intermedi-
ário. Estamos prontos para 
atendê-los e procurar reali-
zar o melhor negócio. Aceita-
mos gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-
0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio 
(65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103071

OPORTUNIDADE ÚNICA
Terreno no Condomínio Flo-
rais dos Lagos - Lote 06, 
Quadra 09, com 1.046 m². 
Valor R$ 840.000. Tamanho 
e localização sem igual no 
condomínio mais desejado 
de Cuiabá - Negócio sem 
intermediário. Estamos pron-
tos para atendê-los e procu-
rar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio 
- Tratar com: Dorileo (65) 
99981-0201, Sr. Adair (65) 
98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103072

OPORTUNIDADE ÚNICA
Terreno no Condomínio Flo-
rais dos Lagos - Lote 28, 
Quadra 19, com 665 m². 
Valor R$ 540.000 - Negócio 
sem intermediário. Estamos 
prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor 
negócio. Aceitamos gado no 
negócio - Tratar com: Dorileo 
(65) 99981-0201, Sr. Adair 
(65) 98401-2882, 3612-6409 
ou Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103073

exclusivo. Venha morar no 
melhor que Cuiabá pode ofe-
recer. Aproveite!!! Faça sua 
visita - Creci F2724 - (65) 
99940-3539, 99981-8222, 
3637-6000 - www.hallcyven-
de.com.br

VEJA NA WEB 1103687
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C R VISCHI COSTA MADEIRAS, 
Pessoa Jurídica de Inscrição Estadual n° 
13.188.946-0, estabelecida na Avenida 
JK, S/N, Lote 14, 15, Centro, Cláudia/
MT, comunica o extravio de toda a 
documentação de Constituição, Fiscal 
e Contábil da empresa, desde o ano de 
1.999, conforme boletim de ocorrência nº 
2020.94175.

PROCESSO N.º 680-06.2016.811.0078 CÓDIGO: 89820 ESPÉCIE: 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE 
EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO EXEQUENTE: 
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO EXECUTADOS(AS): 
CLEMILTON ROCHA DE SOUSA EXECUTADOS(AS): ELIENE 
ABRANTES DA COSTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS 
Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEMILTON ROCHA DE SOUSA, 
Cpf: 00553959379, natural de Sapezal-MT, solteiro(a) e atualmente 
em local incerto e não sabido ELIENE ABRANTES DA COSTA, Cpf: 
98612115272, natural de Sapezal-MT, solteiro(a). atualmente em local 
incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 
qualifi cado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 
executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 
deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 
ou nomear bens à penhora sufi cientes para assegurar o total do débito, sob 
pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 
satisfação da dívida. - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$100.116,20 - 
Valor Atualizado: R$100.116,23 - Valor Honorários: R$0,00 Despacho/Decisão: 
DECISÃO Defi ro o pedido retro. Assim, determino a citação dos executados 
pela via editalícia, com o prazo de 30 (trinta) dias, conforme preconiza o art. 
257, II, do NCPC. Transcorrido o prazo “in albis”, nomeio, desde já, a Defensoria 
Pública, na pessoa de sua defensora, como curadora especial, devendo ser 
efetuada a intimação para ciência da nomeação, bem assim para apresentar 
resposta. Apresentada defesa, intime-se a requerente para manifestação em 
15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: 
Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste 
edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 
embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 
futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xado 
no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA JOSIANE DA 
SILVA BERTOLDO, digitei. Sapezal, 15 de abril de 2020. Rafael Mendes da 
Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

PROCESSO N.º 462-75.2016.811.0078 CÓDIGO: 88909 ESPÉCIE: 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL->PROCESSO DE 
EXECUÇÃO->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO EXEQUENTE: 
BANCO BRADESCO S/A EXECUTADOS(AS): M D L DALPIVA ME 
EXECUTADOS(AS): MARIA DE LOURDES DALPIVA EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL 
– MT Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M D L DALPIVA ME, CNPJ: 
07485503000143, Inscrição Estadual: 13.30.164-7 e atualmente em local 
incerto e não sabido MARIA DE LOURDES DALPIVA, Cpf: 80720161991, 
natural de Sapezal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 
sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualifi cado(s), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que 
lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 
débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 
à penhora sufi cientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 
penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida.- 
Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$30.380,08 - Valor Atualizado: 
R$30.380,08 - Valor Honorários: R$0,00 Despacho/Decisão: Vistos, etc. 1. Cite-
se a parte executada 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. 919, §1º, do Código 
de Processo Civil. 2. Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 
Ofi cial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando 
o auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade. 3. 
Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no 
mandado, para observância do Sr. Ofi cial de Justiça. 4. Não havendo depositário 
judicial na Comarca, nomeia-se depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos 
eventualmente penhorados o próprio exeqüente, que deverá fi rmar compromisso. 
5. Recaindo a penhora sobre bens imóveis, observem-se os comandos do art. 
842 do CPC. 6. Não encontrado o devedor, proceda o Sr. Ofi cial de Justiça ao 
arresto de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado 
o procedimento previsto no art. 830 do CPC. 7. Não encontrados bens sufi cientes 
para garantia da execução, deverá o Sr. Ofi cial de Justiça descrever na certidão os 
bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor (CPC, 836, § 
1º). 8. Em conformidade com o disposto no art. 827, c/c art. 85, §§ 1º e 2º, ambos 
do CPC, fi xo honorários em favor do advogado do exequente 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, MARIA JOSIANE DA SILVA BERTOLDO, digitei. 
Sapezal, 15 de abril de 2020. Rafael Mendes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado art. 1.205/CNGC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS 
ALBATROZ – DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

Albatroz – Distribuidora de Alimentos LTDA. CNPJ nº 20.820.913/0001-61. NIRE 51201437874. 
Edital de Convocação. Reunião de Sócios. Fabiula Costa Ribeiro Alencar, portadora do CPF 
nº 808.267.681-72, administradora societária, no uso de suas atribuições (art. 1.072 c/c art. 
1.152, Lei nº 10.406/02), convoca os sócios Flavia Patricia Faccin Coelho Campano, CPF 
nº 036.347.129-45, Gilson Soares de Alencar, CPF nº 511.952.591-15, e Jonathan Pinheiro 
Alencar, CPF nº 735.267.541-87, para comparecem à reunião extraordinária de sócios, a ser 
realizada no dia 30 de abril de 2020, na sede da sociedade à Avenida Miguel Sutil nº 12660, 
Bairro Novo Terceiro, CEP 78028-400, Cuiabá, Mato Grosso, em primeira chamada às 15 
horas, e em segunda chamada às 15:30 horas para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: a) discutir e deliberar acerca da exclusão extrajudicial da sócia Flavia Patricia Faccin 
Coelho Campano (“sócia acusada”). a.1) Base legal: art. 1.085, Lei nº 10.406/02, cumulado 
com a Cláusula 20 do Contrato Social vigente. a.2) Atos de inegável gravidade praticados. Fo-
ram praticados pela sócia acusada, em síntese, as seguintes faltas graves que exterminaram 
a affectio societatis e impedem a continuidade da sociedade em relação à sócia acusada: i) 
incitar os empregados a desobedecer as deliberações tomadas pela administradora e demais 
sócios; ii) articular os empregados contratados contra os demais sócios; iii) tratamento bruto e 
inadequado com alguns empregados, o que difi cultou as relações interpessoais da equipe e 
impediu o melhor desenvolvimento das atividades; iv) quebra de confi ança ao marcar reunião 
com os diretores da empresa Agropratinha S/A, maior fornecedora dos produtos distribuídos 
pela Albatroz, a fi m de prejudicar a relação dos demais sócios com objetivo de tira-los do 
negócio; v) negligência ao faturar vendas a clientes sem os correspondentes comprovantes de 
entrega dos produtos, inviabilizando tais cobranças perante os clientes. a.3) Ampla defesa, de-
liberação e apuração de haveres. A presente convocação respeita os preceitos de ampla de-
fesa e a exclusão dependerá da aprovação da maioria dos sócios. Na hipótese de deliberação 
pela exclusão da sócia acusada, apurar-se-ão haveres na forma da Cláusula 21 do Contrato 
Social vigente. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2020. Fabiula Costa Ribeiro Alencar. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON 
NEPOMUCENO VIANA, Cpf: 49882171672, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 
sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualifi cado(s), atualmente em 
lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 
consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da 
expiração do prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária 
e juros, ou nomear bens à penhora sufi cientes para assegurar o total do débito, sob pena 
de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 
dívida. Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e Apreensão contra 
a parte ré, visando a posse do veículo descrito nos autos. Ante a localização incerta do 
Réu, o MM Juiz converteu os autos em Ação de Execução, determinando a citação por 
edital para que a parte requerida pague o débito abaixo descrito, com a possibilidade 
de reconhecer a dívida e mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas e 
honorários advocatícios fi xados em 10% do valor do débito. Feito isso, pode parcelar o 
saldo remanescente em até 6 prestações mensais e consecutivas, acrescida de correção 
monetária e juros de 1%, conforme os artigos 827 e 916 do CPC. - Custas Processuais: 
R$ 0,00 - Valor Total: R$ 13.395,61 - Valor Atualizado: R$ 12.177,83 - Valor Honorários: 
R$ 1.217,78 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Ante o teor da certidão de fl s. 86, defi ro o 
requerimento de fl s. 63/65 e assim CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 
EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4o do decreto n°. 911/69, com 
as anotações de praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado 
fi duciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fi ca facultado 
ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão 
em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei n° 13.043, de 
2014)”Ademais, faço constar que a referida conversão não encontra obstáculo legal, em 
razão da não citação da parte adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO 
DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a conversão da ação de busca 
e apreensão em ação de execução, quando “o bem alienado fi duciariamente não for 
encontrado ou não se achar na posse do devedor” (artigo 4° do Decreto- Lei n. 911/69, 
com redação dada pela Lei n.° 13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
PROVIDO. (TJ-RS -Al: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 
25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
dia 26/08/2015)“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 
CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4o E 5o DO DECRETO-
LEI N°.911/69 ALTERADO PELA LEI N°.13.043/14.1. Considerando a nova redação dos 
artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n°.911/69, advinda das alterações introduzidas pela Lei 
n°.13.043/14, perfeitamente válido o pedido de conversão da ação de busca e apreensão 
em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 
concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da relação jurídica 
processual, perfeitamente válida a modifi cação da causa de pedir e do pedido, nos termos 
do art. 264 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - Al: 10024102135423002 
MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015,Câmaras Cíveis /11a CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)Denota-se ainda, que o Executado se encontra 
em lugar incerto e não sabido, assim em celebração ao princípio da celeridade processual, 
proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o 
que deverá ser certifi cado pelo Sr. Gestor.Após a certifi cação, nos termos do artigo 72, 
inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 
que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fi ns.Desde já, fi xo os honorários 
advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 
nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade.Cumpra-
se. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o 
prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 
embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.Cuiabá, 17 de dezembro de 2019 
Marcos Vinícius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 

 
 
 

AVISO DE LEILÃO – LEI 9.514/97Leilão presencial e on-line simultaneamente 
Veja Edital, cadastro, e lances no site: 

www.kleiberleiloes.com.br 
. 

1º Leilão – Dia: 28/04/2020 - 3ª feira - às 09:00 horas 
2º Leilão – Dia: 30/04/2020 - 5ª feira - às 09:00 horas 

NOTA – o 2º leilão só ocorre em caso negativo do 1º (sem arrematante) 
Local do leilão: Kleiber Leilões – Auditório Antônio & Lizandra 
Avenida São Sebastião nº 1.447- Bairro Goiabeiras - Cuiabá/MT. 

 

Lote ÚNICO – Terra Nova do Norte/MT 
– Imóvel Rural com 66,5752 hectares, correspondente ao Lote 1.646, 
situado na Gleba Teles Pires. Matrícula nº 1560 do RI da Comarca de 

Terra Nova do Norte/MT. Situação do imóvel: ocupado. 
 

– Imóvel Rural com 29,5887 hectares, correspondente ao Lote 1.653, 
situado na Gleba Teles Pires. Matrícula nº 1564 do RI da Comarca de 

Terra Nova do Norte/MT. Situação do imóvel: ocupado.  
 

Valor total dos lotes para venda no 1º leilão: 
R$  2.086.332,70 

Valor total dos lotes para venda no 2º leilão: 
R$  1.812.063,27 

 

Consolidação de Propriedade averbadas em suas respectivas matrículas 
Imóvel vendido no estado em que se encontra, desocupação por conta do arrematante. 

- Comissão do Leiloeiro 5% (cinco por cento) pago à vista pelo Arrematante. 

 
 

  

LEILÃO SICREDI 
GRANDES RIOS MT/PA 

Leiloeiro Público Oficial KLEIBER LEITE PEREIRA JUNIOR 
Tel.: (65) 3027-5131 / 99289.8092 

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 29/Abril/2020 às 11h 2º Leilão: dia 30/Abril/2020 às 11h

João Victor Barroca Galeazzi BANCO 
RODOBENS S/A

Primeiro Leilão: dia 29 de Abril de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 30 de Abril 
de 2020 às 11:00 horas. 

Descrição do Imóvel: CASA de nº 05 “CONDOMÍNIO RIO SÃO LOURENÇO”
“JARDIM IMPERIAL”, 

Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 340.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão 
R$ 340.520,54. 2º Leilão Extrajudicial, no dia 30 de Abril de 2020, às 11:00 horas, 

www.biasileiloes.com.br
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante.  

Banco

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 
DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – 

SICOOB PRIMAVERA MT.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

EDITAL DE CANCELAMENTO.
O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 
Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT, inscrita no 
CNPJ sob nº 05.241.619/0001-01, NIRE: 51400006059, sito à 
Avenida São João, n.º 306, bairro: Centro, Primavera do Leste-
MT, CEP: 78.850-00, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, e considerando o atual cenário global de 
propagação do COVID-19, bem como seguindo as orientações 
dispostas na MP 931/2020 – Presidência da República e da 
Organização Mundial da Saúde – OMS, resolve publicar este 
Edital de Cancelamento de Assembleia Geral Extraordinária 
que ocorreria no dia 24/04/2020 (publicação – Jornal A Gazeta, 
edição 42748 – 7C, de 16 de março de 2020), sem prejuízo aos 
Cooperados e interessados.
Registra-se, que em momento oportuno, será Publicado novo 
Edital de chamamento para realização de Assembleia Geral 
Extraordinária, respeitando a lisura dos atos e procedimentos 
disciplinados em Lei.

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.
Edson Luiz Dapper

Presidente

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 
DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – 

SICOOB PRIMAVERA MT.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

EDITAL DE CANCELAMENTO.
O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 
Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT, inscrita no 
CNPJ sob nº 05.241.619/0001-01, NIRE: 51400006059, sito à 
Avenida São João, n.º 306, bairro: Centro, Primavera do Leste-
MT, CEP: 78.850-00, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, e considerando o atual cenário global de 
propagação do COVID-19, bem como seguindo as orientações 
dispostas na MP 931/2020 – Presidência da República e da 
Organização Mundial da Saúde – OMS, resolve publicar este 
Edital de Cancelamento de Assembleia Geral Ordinária que 
ocorreria no dia 24/04/2020 (publicação – Jornal A Gazeta, 
edição 42726 – 7C, de 13 de março de 2020), sem prejuízo aos 
Cooperados e interessados.
Registra-se, que em momento oportuno, será Publicado novo 
Edital de chamamento para realização de Assembleia Geral 
Ordinária, respeitando a lisura dos atos e procedimentos 
disciplinados em Lei.

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.
Edson Luiz Dapper

Presidente

 GINCO URBANISMO LTDA, inscrita 
no CNPJ: 05.808.790/0001-50, 
situada na Av. Miguel Sutil, nº 8061, 
Sala G, bairro Duque de Caxias, 
Cuiabá – MT, torna público que 
requereu junto à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente - SEMA–
MT, a Licença Prévia – LP e a Licença 
de Instalação – LI, para atividade de 
Estação de Tratamento de Esgoto, 
localizada no bairro Planejado 
Mirante do Pary, Várzea Grande 
- MT. Coordenadas Geográfi cas: 
56º08’44,47”W e 15º35’26,09”S.

KAIROS SOLUÇÕES AGRCOLAS LTDA, CNPJ 
36.508.179/0001-30, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, a 
licença prévia, licença de instalação e licença de operação 
para a atividade de serviços de manutenção e reparação 
de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 
e manutenção e reparação de tratores agrícolas, sito a 
Rua Solimões, Nº 268, Novo Horizonte I, Sorriso - MT, não 
determinado (EIA/RIMA).

HOTEL E RESTAURANTE MAGESSI EIRELI, CNPJ: 
05.062.246/0001-01, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso 
– SAMA, alteração de razão social para LUCIANA 
SALVADOR SONALLIO EIRELI CNPJ: 36.234.161/0001-
97, e as licenças licença de operação para atividade 
Hotéis, sito a Rua dos Crisântemos, n° 131, Distrito Boa 
Esperança, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). 

ANS - n° 34208-4

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA 
DE TRABALHO MÉDICO no 
CNPJ: 03.533.726/0018-26 torna 
público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano SMADES 
as Licenças Ambientais: Licença de 
Localização (LL); Licença Prévia (LP); 
Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO), para as atividades 
de teleatendimento. Localizada na 
Rua Tenente-Coronel Thogo da Silva 
Pereira nº 542, CEP 78020-500, Bairro 
Centro Sul no município de Cuiabá/MT.

Augusto Agenor Colombo, com 
Inscrição Estadual 131597124 
e do CPF 067.810.809-97, 
situada na Rod. BR 163, Km 
700, Sorriso-MT. Comunica a 
perda da 1ª via e da 3ª via das 
Notas Fiscal nº 963, 964, 965, e 
966 Mod. 1 Ref. AIDF 768414.

SIPROTAF – SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO 
ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA - AGO

  
O Presidente do SIPROTAF – Sindicato dos Profi ssionais de Tributação, 
Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com os dispostos nos artigos 10 inciso I, 
12 e 23 inciso X, do Estatuto Social do SIPROTAF e diante da deliberação da 
sua Comissão Eleitoral, para a gestão  sindical de 2020-2023, de prorrogar 
por 120 (cento e vinte) dias, as eleições do SIPROTAF, previstas para 11 
de maio de 2020, conforme edital publicado Diário Ofi cial do Estado número 
27.714 de 19 de março de 2020, pagina 283, em decorrência da pandemia 
do corona vírus ( COVID-19); Tendo em vista essa decisão, às próximas 
eleições ocorrerão após o término do atual mandato, previsto para 06 (seis) 
de junho de 2020; Isto posto:
RESOLVO:
Convocar os sindicalizados do SIPROTAF a se fazerem presentes à 
Assembleia Geral Ordinária - AGO, a ser realizada no dia 08 (oito) de maio 
de 2020, às 09:00h (nove horas), em primeira convocação, com maioria 
legal ou 09:30h (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, no estacionamento da sede do 
SIPROTAF, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 48, Edifício. Décio 
Matoso, Centro, Cuiabá/MT, ao ar livre, com a observância das normas 
sanitárias, dentre elas, número máximo de 01 (um) participantes por metro 
quadrado, observando o distanciamento mínimo de 1,5 (um virgula cinco) 
metros entre os presentes, dentre outras, todas, em conformidade com o 
Decreto estadual nº 432  de 31 de março de 2020; Designar o diretor de 
administração e fi nanças do Sindicato, para fi scalizar o cumprimento das 
normas acimas elencadas, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. Apreciar e deliberar, excepcionalmente devido á pandemia do 
corona vírus (COVID-19), sobre a alteração parcial do Estatuto do 
SIPROTAF quanto a duração dos mandatos da Diretoria Executiva, 
do Conselho Sindical e Conselho Fiscal e do mês da eleição e posse, 
tendo em vista decisão da Comissão Eleitoral do SIPROTAF:
1a.  Artigo 60 que trata da duração do mandato da Diretoria Executiva, 
do Conselho Sindical e Conselho Fiscal; 
1b.  Artigo 61 que trata do mês da eleição e posse da Diretoria    
Executiva, do Conselho Sindical e Conselho Fiscal;
2. Adequação de demais dispositivos estatutários, caso necessários, 
face aos subitens “1.a” e “1.b”.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Leovaldo Antonio Aparecido Duarte
Presidente do SIPROTAF-MT

 S E N A R - A R / M T
AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020/

SENAR-AR/MT
O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT, no uso de 
suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos os 
interessados, a Reabertura da sessão pública do Pregão Presencial 
nº 018/2020/SENAR-AR/MT, cuja sessão de habilitação e abertura de 
propostas ocorreria em 26/03/2020, às 08h:30min, onde o mesmo foi 
SUSPENSO, por causa do surto da pandemia do COVID-19, conforme 
publicação no Jornal A Gazeta do dia 23 de março de 2020.

Após tomadas as devidas medidas para contenção desta pandemia, 
e a preparação do ambiente para a realização da sessão, tornamos 
público a sua REABERTURA, que ocorrerá no dia 07 de maio de 
2020, 08h30min(horário de Cuiabá/MT), na sede do SENAR-AR/
MT situada na Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor 
A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT, reiterando todos 
os termos do edital, cujo objeto é o Registro de Preços para futura 
e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de CONSULTORIA TÉCNICA PARA CONFERÊNCIA DE 
LENTES ÓPTICAS, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-
AR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações constantes 
no Edital e seus anexos.

Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada 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

OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes na sessão 
licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em cumprimento as medidas 
de prevenção para mitigar a propagação da pandemia, tomaremos as 
seguintes medidas: permitir a presença na sessão, preferencialmente, 
de representantes das empresas que não sejam pertencentes ao grupo 
de risco; disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar 
o recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de 
distância entre os presentes; intensifi car a higienização das áreas de 
acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como higienizar o próprio 
recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas (maçanetas, 
mesas, cadeiras, corrimões, elevadores), dentre outras.

 S E N A R - A R / M T
AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020/

SENAR-AR/MT

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração 
Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT, no uso de suas atribuições le-
gais, torna público para conhecimento de todos os interessados, a Reaber-
tura da sessão pública do Pregão Presencial nº 017/2020/SENAR-AR/MT, 
cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreria em 24/03/2020, 
às 08h:30min, onde o mesmo foi SUSPENSO, por causa do surto da pan-
demia do COVID-19, conforme publicação no Jornal A Gazeta do dia 23 
de março de 2020.

Após tomadas as devidas medidas para contenção desta pandemia, 
e a preparação do ambiente para a realização da sessão, tornamos pú-
blico a sua REABERTURA, que ocorrerá no dia 08 de maio de 2020, 
08h30min(horário de Cuiabá/MT), na sede do SENAR-AR/MT situada na 
Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A – Centro Político Ad-
ministrativo, em Cuiabá-MT, reiterando todos os termos do edital, cujo objeto 
é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada no FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS, mediante requisição (compreende a reserva, marca-
ção, emissão, remarcação, endosso e entrega de bilhetes, com disponibi-
lização eletrônica, física ou PTA - Prepaid Ticket Advice), para atender ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado 
de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e es-
pecifi cações constantes no Edital e seus anexos.

Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados no site http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/licita-
cao_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

OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes na sessão 
licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em cumprimento as medidas de 
prevenção para mitigar a propagação da pandemia, tomaremos as seguin-
tes medidas: permitir a presença na sessão, preferencialmente, de repre-
sentantes das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o recinto com 
afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os pre-
sentes; intensifi car a higienização das áreas de acesso ao local onde a ses-
são ocorrerá, bem como higienizar o próprio recinto, com especial atenção 
às superfícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, ele-
vadores), dentre outras.

JORNAL A GAZETA A NOTÍCIA DE FRENTE


