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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

<BEGIN:1288795:280>

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n. 39/2021
CIA    0016312-39.2021.8.11.0000

A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Pregoeiro 
Oficial, nomeado pela Portaria nº 900/2021- DA - DJE-MT nº 11004, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão Pública do 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021 - CIA  0016312-39.2021.8.11.0000, 
no dia 4 de novembro de 2021, às 10h30 - horário de BRASÍLIA-DF, no 
site do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: 
“Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação, implantação e integração, em regime “turn key” 
(a Contratada fica obrigada a entregar a Solução em condições de pleno 
funcionamento), com aderência no Nível (Classe ou Rated) 3 TIA942B, e/ou 
ANSI BICSI 002, e/ou ISO-IEC 22237 1 a 7, de 2 (duas) soluções idênticas 
de Datacenter Container  Modular Seguro Outdoor, com espaço de quadros 
elétricos, sistema de UPS de racks com 10 (dez) racks de ativos de TI e 
rede, sistema de refrigeração, área externa de utilidades e adaptações nas 
instalações existentes, para uso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso”.

Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites: www.comprasgover-
namentais.gov.br e www.tjmt.jus.br/licitacao.

Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: etelvino.neto@
tjmt.jus.br.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

Teresinha Isabel Bombazaro
Gerente de Licitação em Substituição

Portaria 951/2021-TJMT/CRH
<END:1288795:280>

<BEGIN:1288812:280>

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 20/2021

CIA 0016313-24.2021.8.11.0000

Partes: Tribunal de Justiça e a Empresa Aliança Indústria e Construções 
Ltda.
CNPJ: 07.522.407/0002-09
Decisão: “(...). Forçoso em tais razões, em conformidade com o parecer 
da Assessoria Técnico-Jurídica de Licitação, AUTORIZO a contratação 
direta da empresa Aliança Indústria e Construções Ltda. para aquisição 
e instalação de elevador - com adequação da infraestrutura - do edifício 
do Fórum da Comarca de Barra do Garças, com fundamento no artigo 24, 
inciso V, da Lei n. 8.666/93, desde que a Planilha de Custos e Formação 
de Preços apresentada esteja em conformidade com o Projeto Básico, 
nos termos do que dispõe o item 8.1.4 do edital. (...). Cumpra-se. Cuiabá, 
15 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS - 
Presidente do Tribunal de Justiça”
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Valor: R$ 242.635,97 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e 
cinco reais e noventa e sete centavos).
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
Ivone Regina Marca
Diretora do Departamento Administrativo
<END:1288812:280>

EDITAIS
<BEGIN:1288851:280>

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA 
DE PONTES E LACERDA - SEGUNDA VARA CÍVEL - EDITAL - 
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS - Dados do Processo: Processo: 0007652-
90.2016.811.0013. Valor da Causa: R$ 10.000,00. Espécie:  (Recuperação 
Judicial e Falência) PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. Polo Ativo: 
FISCHER RECAPAGENS EIRELI. De ordem do Exmo. Sr. Dr. CLÁUDIO 
DEODATO RODRIGUES PEREIRA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na forma da Lei, FAZ SABER que, 
pelo presente edital, ficam convocados todos os credores da pessoa jurídica

 FISCHER & CIA LTDA., em recuperação judicial, para comparecerem e se 
reunirem na Assembleia Geral de Credores (AGC) a ser realizada pre-
sencialmente na ACEPL - Associação Comercial e Empresarial de Pontes 
de Lacerda, estabelecida na Avenida Municipal, nº. 1327, Centro, nesse 
Município e Comarca de Pontes de Lacerda, Estado de Mato Grosso, em 
19 de novembro de 2021, às 14h00 horas, em 1ª convocação, ocasião em 
que se realizará com a presença dos credores titulares de mais da metade 
dos créditos de cada classe computados pelo valor, e caso não haja quórum 
nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a realização 
em 2ª convocação no dia 26 de novembro de 2021 às 14h00, quando a 
Assembleia será realizada com a presença de qualquer número de credores 
presentes. O horário do credenciamento dos credores, para ambas as 
convocações será no período das 13h00 às 13h45. DATA E HORÁRIO: 19 
de novembro de 2021, às 14horas - 1ª convocação; e 26 de novembro de 
2021 às 14h00 - 2ª Convocação. CREDENCIAMENTO DOS CREDORES: 
19 de novembro de 2021, às 13h00 às 13h45 - 1ª convocação; e 26 de 
novembro de 2021 às 13h00 às 13h45 - 2ª Convocação. LOCAL: ACEPL 
- Associação Comercial e Empresarial de Pontes de Lacerda, estabelecida 
na Avenida Municipal, nº. 1327, Centro, nesse Município e Comarca de 
Pontes de Lacerda/MT. ORDEM DO DIA: A Assembleia é convocada para a 
deliberação pelos credores sobre as seguintes ordens do dia: a) exposição 
do Plano de Recuperação Judicial; b) aprovação, rejeição ou modificação 
do Plano de Recuperação Judicial apresentado; c) demais assuntos de 
interesse dos credores e da Recuperanda. OUTRAS INFORMAÇÕES: A 
Assembleia será presidida por Donizete Ferreira de Queiroz, Administrador 
Judicial. Para participar da Assembleia os credores deverão encaminhar ao 
Administrador Judicial, mediante e-mail ao endereço eletrônico: dfbaiano@
terra.com.br, com até 03 (três) dias de antecedência ao início da Assembleia, 
ou seja, até dia 16 de novembro de 2021, contendo documentação hábil, 
inclusive documento com foto identificando o procurador/representante, 
com o respectivo endereço eletrônico e número de telefone celular de quem 
irá participar do ato, configurando documentação hábil para a representação 
do credor na Assembleia a procuração outorgada com poderes específicos 
para comparecimento na Assembleia e voto contendo a assinatura do 
credor ou da sociedade credora acompanhada da cópia do contrato social 
ou ato constitutivo atualizado do credor, sendo que no caso da represen-
tação por Sindicato de Trabalhadores, a representação dos associados 
deve ser informada ao Administrador Judicial até 10 (dez) dias antes da 
Assembleia, mediante a apresentação da relação de associados que 
pretende representar. Recebido referido e-mail, o Administrador Judicial 
confirmará pelo mesmo meio o cadastro do credor. Durante a Assembleia, 
os credores terão acesso a todos os documentos que serão apresentados 
pela Recuperanda e pelo Administrador Judicial. Eventual ressalva que o 
credor desejar fazer constar em ata deverá ser enviada por e-mail para os 
endereços eletrônicos: dfbaiano@terra.com.br, antes do encerramento da 
Assembleia, independentemente da sua apresentação presencial, visto que 
a ata será sumária e somente as ressalvas enviadas por e-mail constarão 
anexas à ata. Ao final da Assembleia a ata será projetada para acompanha-
mento da leitura final, devendo todos os credores permanecerem atentos a 
leitura, tendo em vista que ao término serão chamados 2(dois) credores de 
cada classe para sua aprovação e assinatura. Os credores poderão obter 
cópia do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação 
na Assembleia nos autos do processo, em consulta ao site do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), digitando o número do 
processo (Proc. 0007652-90.2016.811.0013). RELAÇÃO DE CREDORES: 
CLASSE I (Credores trabalhistas): Adalto Carneiro da Silva, R$ 2.838,73 
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos); Ademir 
de Andrade Alves, R$ 1.631,74 (um mil, seiscentos e trinta e um reais e 
setenta e quatro centavos); Debora Maria Pereira Azami, R$ 1.914,41 (um 
mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e um centavos); Eles Nunes 
Morais, R$ 3.960,72 (três mil, novecentos e sessenta reais e setenta e 
dois centavos); Elizabeth Carvalho, R$ 4.354,88 (quatro mil, trezentos e 
cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); Felipe Almeida Paiva, R$ 
3.008,69 (três mil e oito reais e sessenta e nove centavos); Fernanda Villar 
Peres, R$ 4.525,93 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e 
três centavos); Francisco Alves de Lima, R$ 3.520,08 (três mil, quinhentos e 
vinte reais e oito centavos); Gilmar Gouveia de Oliveira, R$ 4.010,64
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