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EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

<BEGIN:994559:145>

ADELINO FERMIANO DOS SANTOS, CPF n° 410.465.109-59 e I.E. 
n° 13.238.664-0, estabelecido na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, 
Rio Arinos KM 30 a Direita, Zona Rural, na cidade de Nova Maringá-
MT, DECLARA para os devidos fins de direito que extraviou o seguinte 

Documento Fiscal em nome da Faz. acima citada, conforme consta no B.O. 
n° 2018.122290 de 16/04/2018. Descrição: Notas Fiscais Modelo 1-25x5 
numeração 1351 a 1376.
<END:994559:145>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

<BEGIN:995436:145>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2014 - CIA 
0045539-21.2014.8.11.0000

OBJETO: “O presente Termo de Aditamento tem por finalidade alterar 
a Cláusula Terceira - Da Vigência e, em partes, a Cláusula Quarta - Do 
Preço”.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT - FUNAJURIS
CNPJ: 01.872.837/0001-93
CONTRATADA: AROLDO GONÇALO DE ARRUDA
CPF: 068.788.811-53
DA VIGÊNCIA: “Fica alterada a Cláusula Terceira (Da Vigência) item 
3.1. do contrato originariamente firmado entre as partes, prorrogando-se 
o prazo de vigência do contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses, de 
15/04/2018 à 14/04/2020”.
DO PREÇO: “Alterar, em partes, a Cláusula Quarta (Do Preço), item 4.1., 
passando o Valor mensal da locação do imóvel para R$ 21.000,00 (vinte e 
um mil reais) e o valor global para um período de 12 (doze) meses será R$ 
252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).
DA FISCALIZAÇÃO: “Alterar em parte o item 15.1., da Cláusula Quinze, 
para substituir o Fiscal do Contrato Senhor MÁRCIO GONÇALO 
MACIEL DE ARRUDA, matrícula 752, pelo servidor Senhor EDSON 
PINTO DE ALMEIDA, matrícula 5264, conforme indicação da Diretora do 
Departamento Administrativo, encartado à fl. 548-TJMT”.

Cuiabá, 19 de abril de 2018.
.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo
<END:995436:145>

<BEGIN:995473:145>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 18/2018
CIA 0036558-61.2018.8.11.0000

Partes: Tribunal de Justiça e a Empresa SR CONSULTORIA E 
TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME.
CPNJ: 06.069.443/0001-15.
Decisão: “(...), homologo o projeto apresentado, para autorizar a 
contratação do Curso “Formação de Instrutores/Facilitadores”, na forma 
proposta - inexigibilidade de licitação, art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n. 
8.666/93, a ser ministrado na Escola dos Servidores, nos dias 4 e 5 de maio 
de 2018, para 30 servidores.  (...). Publique-se (...). Cumpra-se. Cuiabá, 
11 de abril de 2018.  Desembargador Rui Ramos Ribeiro - Presidente do 
Tribunal de Justiça”.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.
Valor: R$ 10.358,00 (dez mil e trezentos e cinquenta e oito reais).
Cuiabá, 20 de abril de 2018.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo
<END:995473:145>

EDITAIS
<BEGIN:995525:145>

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS
Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MERCEARIA ÁGUA DOCE EIRELLI, CNPJ: 
12554616000193 e atualmente em local incerto e não sabido
MARCELA DA COSTA OLIVEIRA, Cpf: 03306494186, Rg: 13855174, 
solteiro(a), empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente 
em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar 
o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear 
bens à penhora 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 parte exequente ingressou com Ação de Execução 
contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 
recebimento do valor abaixo descrito.
Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00|_valorTotal_;R$ 
31.084,43|_valorAtualizado_;R$ 28.258,57|_valorHonorarios_;R$ 2.825,86
Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em atenção à orientação do CNJ de que a 
citação por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que 
já ocorreu neste feito, no entanto, constato às fls.41, outro endereço de 
Marcela da Costa Oliveira, assim, expeça-se mandado a ser cumprido na 
AV. PRINCIPAL, N.2, B. PASCOAL RAMOS.Assim, intimo o exequente 
para em 15 dias promover ao depósito da diligência para cumprimento do 
mandado expedido nestes autos, nos termos do Provimento nº. 14/2016 
- CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais 
das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 
vejamos:Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça 
será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 
importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a emissão de 
uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas 
de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo.§ 
3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir 
guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, 
o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de Arrecadação 
Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 
(quarenta e oito) horas, TUDO SOB PENA DE EXTINÇÃO.EM CASO DE 
INÉRCIA, intime-se via correio, para cumprir em 05 dias, com a mesma 
admoestação.Resultando infrutífera, DEFIRO o pleito de fls. 57 e determino 
a citação ficta dos executados.Desta feita, expeça-se o regular edital de 
citação/intimação, com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes 
do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o edital deverá ser publicado uma 
vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do 
DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o Banco 
Bradesco para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma 
vez em jornal local de grande circulação - conforme disposto no parágrafo 
único do referido artigo.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do 
artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor 
Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para 
os devidos fins.Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 
conclusos para deliberações.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 afixado no 
lugar de costume e publicado na
<END:995525:145>

<BEGIN:995528:145>

Edital de Citação - Execução Comum ME095 Prazo do Edital:30
Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Espólio de Walderson Moraes 
Coelho, Cpf: 00196380197, Rg: 011.541 SSP MT Filiação: Saturnino da 
Silva Coelho e Olevina Maria de Moraes, data de nascimento: 25/10/1932, 
brasileiro(a), casado(a), engenheiro agrimensor, Endereço: Rua 24 de 
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