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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO
CONTRATO Nº 58/2020- CIA 0015319-30.2020.8.11.0000

OBJETO: “Constitui objeto do presente instrumento, a contratação de 
empresa especializada em processos de seleção de recursos humanos, 
por dispensa de licitação, Fundação para o Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Fundação VUNESP, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, para a elaboração de um 
banco de 1.240 (hum mil duzentos e quarenta) questões inéditas e suas 
respectivas respostas, que serão arguidas pelos membros da Comissão 
do Concurso aos 236 (duzentos e trinta e seis) candidatos habilitados 
para a Quarta Etapa (Prova Oral) do Concurso Público de Provas e 
Títulos para ingresso na Magistratura Mato-Grossense”.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT - FUNAJURIS
CNPJ: 01.872.837/0001-93
CONTRATADO: FUNDAÇÃO PARA VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - VUNESP
CNPJ: 51.962.678/0001-96
DA VIGÊNCIA: “O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da publicação do contrato, podendo ser prorrogado na 
forma do artigo 57, §1º, da Lei 8.666/93”.
DO PREÇO: “O valor total da contratação é de R$ 179.500,00 (cento e
setenta e nove mil e quinhentos reais) ”.

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2020.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo
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EDITAIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DA SEGUNDA 
VARA CÍVEL COMARCA DE JUÍNA/MT EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS 
CREDORES PARA DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. PROCESSO N.º 1000451-23.2018.8.11.0025 ESPÉCIE: 
Recuperação Judicial> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
Leis Esparsas e Regimentos> Procedimentos Especiais> Procedimento 
de Conhecimento> Processo de Conhecimento> PROCESSO CÍVEL 
E DO TRABALHO  REQUERENTE: FRIGORIFICO RS LTDA ME - EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADVOGADOS DA REQUERENTE: EUCLIDES 
RIBERO SILVA JÚNIOR (OAB/MT 5.222) E EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 
BARROS (OAB/MT 7.680) REQUERIDOS: CREDORES ADMISTRADORA 
JUDICIAL: FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL 
LTDA FINALIDADE: CONVOCAR OS CREDORES E TERCEIROS 
INTERESSADOS para deliberar sobre o plano de recuperação judicial, a 
ser realizada por meio da plataforma virtual Brasil Expert - Bex, nos termos 
da Recomendação n. 63/2020 do Conselho Nacional de Justiça DADOS 
DA CONVOCAÇÃO: 1ª convocação na data de 07 de outubro de 2020, 
com início às 9h00. 2ª convocação na data de 14 de outubro de 2020, com 
início às 9h00. Os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano 
de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da assembléia junto 
aos 10045123.2018.8.11.0025. ADVERTÊNCIAS: 1 - Os credores deverão 
observar os preceitos do § 4º do art. 37 da LRJ (...) § 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. 2 - Para realização do ato assemblear, os 
credores e interessados deverão encaminhar todos os dados necessários 
para o Administrador Judicial por meio do e-mail frigorificojuinarj@fortuna-
toconsultoria.com.br, até 24h antes da data designada para a realização 
do ato em 1ª Convocação, sendo que em caso de dúvida deverão contatar 
diretamente a Administradora Judicial Fortunato Consultoria Financeira, por 
e-mail ou por telefone (65) 30522335, vez que trata-se de ato extrajudicial 
presidido pelo Administrador Judicial. ÍNTEGRA DA DECISÃO: “Vistos, 
etc. Em atenção à determinação de Id 37388175, o Administrador Judicial 
informou datas para realização do ato assemblear e o procedimento que 
será adotado, justificando que a primeira data disponível para realização da 

assembleia por meio da plataforma Brasil Expert BEx é 07 de outubro de 
2020, em 1ª convocação, e 14 de outubro de 2020, em 2ª convocação. Com 
efeito, dada a proximidade da data indicada e considerando que há tempo 
suficiente para publicação do edital de convocação, homologo as referidas 
datas e o procedimento a ser adotado, o qual encontra-se devidamente 
esmiuçado em manifestação de Id 38101145.Assim, convoco Assembleia 
Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial, a 
ser realizada por meio da plataforma virtual Brasil Expert - Bex, nos termos 
da Recomendação n. 63/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a qual 
ocorrerá em 1ª convocação na data de 07 de outubro de 2020, com início às 
9h00, e em 2ª convocação na data de 14 de outubro de 2020, com início às 
9h00.Expeça-se edital, COM URGÊNCIA, para conhecimento dos credores 
e terceiros interessados, nos termos do art. 36 da LRF, disponibilizando no 
Diário da Justiça Eletrônico, contendo a advertência de que os credores 
deverão observar os preceitos do § 4º do art. 37 da LRF. Ato contínuo, 
INTIME-SE o Administrador Judicial para, em conjunto com a recuperanda, 
providenciar a publicação do edital na imprensa oficial (art. 191, da LRF) 
e em jornais de grande circulação com antecedência mínima de 15 dias, 
comprovando sua circulação nos autos, conforme dispõe o art. 36, caput, 
da LRF, sendo que as despesas com a convocação e a realização da 
assembleia geral, aqui incluídas as decorrentes da publicação dos editais, 
correm por conta da recuperanda (art. 36, § 3º, LRF).Para realização do 
ato assemblear, os credores e interessados deverão encaminhar todos os 
dados necessários para o Administrador Judicial por meio do e-mail frigo-
rificojuinarj@fortunatoconsultoria.com.br, até 24h antes da data designada 
para a realização do ato em 1ª Convocação, sendo que em caso de 
dúvida deverão contatar diretamente a Administradora Judicial Fortunato 
Consultoria Financeira, por e-mail ou por telefone (65) 30522335, vez 
que trata-se de ato extrajudicial presidido pelo Administrador Judicial. Às 
providências. Juína (MT), 16/09/2020 data da assinatura registrada no 
sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito. “ (Assinado Digitalmente) 
Franklin J. Alves Bastos, Analista Judiciário.
<END:1190638:127>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT


