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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<BEGIN:1033753:153>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 57/2018.
CIA 0079428-24.2018.8.11.0000.

Partes: Tribunal de Justiça e o Instituto Brasileiro de Direito Processual
CNPJ: 57.746.448/0001-76.
Decisão: “(...) homologo o projeto apresentado para aquisição de duas 
vagas para a “Simpósio Tecnologia e Sistema de Justiça”, promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Direito Processual-IBDP, a ser realizado nos dias 01 
de outubro de 2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, desde que conferida 
a documentação habilitatória. Publique-se. (...). Cumpra-se. Cuiabá, 13 
de setembro de 2018. Desembargadora Marilsen Andrade Addario - 
Presidente do Tribunal de Justiça em Subst. Legal”.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.
Valor: R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).
Fundamento jurídico: Inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25, 
inciso II, c/c artigo 13, inciso VI, da Lei n. 8.666/93.
Cuiabá, 17 de setembro de 2018.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo
<END:1033753:153>

<BEGIN:1034062:153>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2018

0053417-55.2018.8.11.0000

O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Pregoeira 
Oficial, nomeada pela Portaria n. 749/2018-C.ADM - DJE nº. 10273, de 
12/06/2018, comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2018 - CIA 0053417-
55.2018.8.11.0000, no dia 05 de outubro de 2018, às 10h30 - horário de 
BRASÍLIA-DF, no site do Governo Federal www.comprasgovernamentais.
gov.br, Objeto: “CONTRATAÇÃO de empresa especializada para aquisição 
de equipamentos de Segurança Contra Incêndio, recargas, manutenção e 
substituição de peças para extintores de incêndio do Tribunal de Justiça e 
unidades judiciárias pertencentes ao Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso, de acordo com as normas técnicas em vigor (NBR 12779, NBR 
11861, NBR 12692, NBR 12963, NBR 13434, NR-23, NTCB 18 e 19), 
visando atender as necessidades do Poder Judiciário, incluindo o Tribunal 
de Justiça e respectivo anexo Administrativo, bem como, as unidades 
judiciárias, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.”

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

Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: jusciara.costa@tjmt.
jus.br 

Cuiabá, 17 de setembro de 2018.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo

<END:1034062:153>

<BEGIN:1034065:153>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 57/2018

0020532-85.2018.8.11.0000

O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Pregoeiro 
Oficial, nomeado pela Portaria n. 749/2018-C.ADM - DJE nº. 10273, de 
12/06/2018, comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão Pública 
do PREGÃO ELETRÔNICO N. 57/2018 - CIA 0020532-85.2018.8.11.0000, 
no dia 05 de outubro de 2018, às 10h30 - horário de BRASÍLIA-DF, no 
site do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br, Objeto: 
“Aquisição de uma solução integrada de apoio e gestão das informações, 
processos e controles administrativos, operacionais, táticos e estratégicos 
da Coordenadoria de Recursos Humanos e Magistrados, contemplando 
ainda o fornecimento de manutenção técnica e atualizações da Solução, 

bem como a implantação, migração de dados, parametrização, integração 
de sistemas legados, treinamento e desenvolvimento de novos módulos 
de acordo com as necessidades deste Tribunal de Justiça e conforme 
especificações e demais condições constantes  no Termo de Referência 
n. 01/2018-CRH e seus anexos, e condições estabelecidas neste Edital.”
Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites: www.
comprasgovernamentais.gov.br e www.tjmt.jus.br/licitacao

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

Cuiabá, 17 de setembro de 2018.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo

<END:1034065:153>

EDITAIS
<BEGIN:1033757:153>

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA 
DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL - Primeira Vara Cível 
Especializada em Recuperação Judicial e Falência - EDITAL - PRAZO 
15 DIAS. Dados do Processo: Processo: 54308-55.2015.811.0041. 
Código: 1067489. Vlr Causa: R$ 100.000,00. Tipo: Cível. 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. Polo Ativo: MAV COMERCIO E TRANSPORTES 
LTDA-ME, A. M. V. TRANSPORTES LTDAE OUTROS. Polo Passivo: 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 
DO VALE DO JURUENA, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDAE 
OUTROS. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS 
(Intimando(a)). Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados 
acerca da realização da Assembleia Geral de Credores, na Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Cuiabá - CDL (Sala JOSEPH MALOUF), sita na 
Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 750, bairro Centro, CEP 78.005-370, 
Cuiabá/MT, em primeira convocação, para o dia 02/10/2018, às 09h00m, 
e, em segunda convocação, para o dia 09/10/2018, às 09h00m, possuindo 
como ordem do dia a aprovação, rejeição ou modificação do plano de 
recuperação, bem como de seu termo aditivo, ambos apresentados pelas 
devedoras. Despacho/Decisão: Visto.AS recuperandas MAV COMÉRCIO 
E TRANSPORTES LTDA-ME E OUTRAS, peticionaram às fls. 2060/2061, 
notíciando a este juizo que, “O plano aditivo apresentado pela recuperanda, 
não foi recebido, tampouco foi determinada a inclusão do mesmo na ordem 
do dia”, razão pela qual, pugnam por chamar o feito a ordem.Considerando 
que a falta do Termo Aditivo como ordem do dia, de fato, poderá acarretar 
nulidade do ato, ACOLHO o pedido pleiteado pelas recuperandas, e passo 
a fazer as seguintes deliberações:I.Determino que o Sr. Gestor Judiciario, 
providencie, COM URGÊNCIA, a REPUBLICAÇÃO DO EDITAL, que deverá 
conter o Termo Aditivo ao plano da Recuperação Judicial como ordem do dia, 
conforme pleiteado pelas recuperandas.II.Intimem-se IMEDIATAMENTE as 
recuperandas, via contato telefônico, ante a urgência que o caso requer, 
para queprovidencie a retirada do edital e proceda à publicação no Diário 
Oficial e em jornal de grande circulação, bem como proceda à afixação 
da convocação da assembleia, de forma ostensiva, na sede e filiais das 
devedoras (art. 36, § 1º, da Lei 11.101/2005).III.Seja realizada a imediata 
publicação desta decisão, também no Diario da Justiça Eletrônica, visando 
dar o mais amplo conhecimento da realização da AGCe do conteudo desta 
decisão.Expeça-se o necessario, dando-se ciência ao Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se. Advertência: Os credores poderão obter cópia do 
plano de recuperação judicial e de seu termo aditivo a serem submetidos à 
deliberação na assembleia diretamente com a administradora judicial, AJ1 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, com endereço na Av. Historiador Rubens 
de Mendonça, n.º 2.254, Ed. American Business Center, 10º andar, sala 
1.006, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3027-2886, site 
www.aj1.com.br, e-mail mav@aj1.com.br. Ademais, os credores poderão 
ser representados na Assembleia Geral por mandatário ou representante 
legal, desde que entregue à administradora judicial, até vinte e quatro 
horas antes da data prevista neste instrumento convocatório, documento 
hábil que comprove seus poderes ou indique as folhas dos autos em que 
ele se encontre (art. 37, § 4º, da lei 11.101/2005). 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, DANILO OLIVEIRA CARILLI, digitei. Cuiabá, 
04 de setembro de 2018. Cesar Adriane Leôncio - Gestor(a) Judiciário(a) - 
Autorizado art. 1.205/CNGC.
<END:1033757:153>
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