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CǗǣȳȲ̳, Terça-feira, 29 de Março de 2022
opec.jornal@gazetadigital.com.br

SENAR/MT
AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022/SENAR/MT
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/
MT, através de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados, que o PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 008/2022, cujo objeto é o a Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE,
para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de
Rondonópolis, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes
e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPI´S necessários à execução
dos serviços, destinados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso
– SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste
Edital e seus anexos, o qual estava marcado para ser realizado no dia 09/03/2022
às 09h00min ( horário de Brasília), através do Portal de Compras do Governo
Federal (Site: www.comprasgovernamentais.gov.br),sendo REAGENDADO para
o dia 11/04/2022 às 09h00min ( horário de Brasília), em razão das adequações
no Termo de Referência, cujo o Primeiro Adendo encontra-se disponível no site
do SENAR/MT. Prazo para cadastro das propostas: Até 11/04/2022 às 09h00min
(horário de Brasília). Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista
franqueada aos interessados no site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/
e www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na sede do SENAR/MT na
Gerência de Licitações e Contratos, de segunda-feira a sexta-feira das 08h30min às
12h30min e das 14h30min às 16h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail
cpl@senarmt.org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
Pregoeiro: José Paulo Souza Santos
Ordenador de Despesas: Normando Corral

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial SRP Nº. 012/2022
Tipo: Menor Preço Por Item
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
BETUMINOSOS: EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C, EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1CE, EMULSÃO
ASFALTICA CM IMPRIMA, ASFALTO DILUIDO CM-30, CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER.
Abertura da Licitação: Dia 11/04/2022 às 08:00 (Horário local)
Local: Local: Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, Estado de Mato Grosso,
Avenida Dr. Paulino de Oliveira, n. º 1.411 – Jardim Marialva – Sala de Licitações
Dúvidas e esclarecimentos: E-mail: licitacao@coderroo.com.br ou telefone (66) 3439-3420 OU (66)
99630-0776
Retirada do edital: O Edital será disponibilizado no site da Companhia de Desenvolvimento de
Rondonópolis - CODER, www.coderroo.com.br no ícone Licitações, ou através de solicitação no
e-mail: licitacao@coderroo.com.br, o mesmo poderá ser retirado na sede da CODER, Avenida Dr.
Paulino de Oliveira, n.º 1.411 – Jardim Marialva – Sala de Licitações das 08h00min às 11h00min e
das 13h00min às 17h00min, através de PEN DRIVE novo ou formatado.

Cuiabá (MT), 28 de março de 2022.
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EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
Manoel da Cruz Santos, residente
na Rua 25 Quadra 14 Lote 14, bairro
Jardim Marajoara II, VG, celular 96061852, portador do RG 442607 CPF
328.165.961-68, comunica que percebeu o extravio de 05 certificados de nível superior registrado em seu nome,
fato ocorrido em 18/11/2021
Coabra Participações S.A.
CNPJ/MF 13.461.093/0001-01 - NIRE: 51300010771
ANÚNCIO
Comunicamos que se encontra à disposição dos
Senhores Acionistas na sede social da Coabra
Participações S.A., localizada na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso, sito Avenida Historiador Rubens
de Mendonça, 2254, Edifício American Business Center,
sala 205, Bairro Bosque da Saúde, os documentos a que
se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, com as alterações
da Lei 10.303/2001, relativos ao exercício social
encerrado em 31/12/2021. Cuiabá/MT, 18/03/2022.
Odílio Balbinotti Filho - Diretor Presidente.
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SENAR/MT
AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022/SENAR/MT

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
Av Dr. Paulinho de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondinópolis

Rondonópolis - MT, 28 março de 2022.
Mailson de Souza Oliveira
Pregoeiro

II AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022
TIPO DESTA LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO”.
A Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, localizada à
Avenida Duque de Caxias, nº 1.000, bairro Vila Aurora, torna público e oﬁcial para
conhecimento dos interessados que por ordem do Exmo. Sr. prefeito municipal de
Rondonópolis-MT, que através de sua comissão permanente de licitação, realizará a
Concorrência Pública em epígrafe às 09:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na sala de
licitações da Secretaria Municipal de Administração, a abertura dos envelopes n.º 01
e 02, contendo os documentos de habilitação e proposta comercial, respectivamente,
para aquisição do seguinte objeto: “Construção do Espaço Educativo Urbano do
bairro Edelmina Querobim, neste município, conforme projeto básico, justiﬁcativa
de qualiﬁcação técnica e justiﬁcativa de qualiﬁcação econômica ﬁnanceira parte
integrante do projeto básico encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação
anexo ao edital”. Os interessados poderão retirar a pasta contendo o edital completo,
na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima citado, mediante apresentação de
cd-rom ou pen-drive, no horário das 13:00 às 17:00 horas em dias úteis, ou solicitar
através dos e-mails licitacaorondonopolis@hotmail.com e licitacaorondonopolis@
gmail.com, ou retirar no site www.rondonopolis.mt.gov.br.
Rondonópolis-MT, 28 de março de 2022.
Paula Cristiane Moraes Pereira
Presidente da comissão de licitação

LUIZ CARLOS DALLA LIBERA, CPF nº 555.135.149-15 e RG n° 4.015.504-0
SESP/PR torna-se público, que requereu a Secretária de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) de ARMAZÉNS GERAIS
PARA DEPÓSITO DE PRODUTOS NÃO PERIGOSOS, localizado na Fazenda
Progresso, no Município de Nova Mutum - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.
HEBERSAT Consultoria Agroambiental Ltda. (65) 3308 -1686
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/
MT, através de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados, que o PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 015/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de JARDINAGEM, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, englobando atividades como supressão e
poda de indivíduos arbóreos, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, EPI’s
e insumos necessários para execução dos serviços, a fim de atender as necessidades
do Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Rondonópolis, desenvolvido
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT,
conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Edital e seus
anexos, o qual estava marcado para ser realizado no dia 07/03/2022 às 15h00min
(horário de Brasília), através do Portal de Compras do Governo Federal (Site: www.
comprasgovernamentais.gov.br),sendo REAGENDADO para o dia 12/04/2022 às
09h00min (horário de Brasília), em razão das adequações no Termo de Referência,
cujo o Primeiro Adendo encontra-se disponível no site do SENAR/MT. Prazo para
cadastro das propostas: Até 12/04/2022 às 09h00min (horário de Brasília). Vistas e
Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no
site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.
gov.br, bem como na sede do SENAR/MT na Gerência de Licitações e Contratos, de
segunda-feira a sexta-feira das 08h30min às 12h30min e das 14h30min às 16h30min.
(HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail cpl@senarmt.org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
Pregoeira: Ana Cristina Cigerza Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral
Cuiabá (MT), 28 de março de 2022.

SENAR/MT
AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/SENAR/MT
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/
MT, através de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados, que o PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 017/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE,
para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de
Campo Verde, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e
o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPI´S necessários à execução
dos serviços, destinados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso
– SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste
Edital e seus anexos, o qual estava marcado para ser realizado no dia 08/03/2022
às 09h00min (horário de Brasília), através do Portal de Compras do Governo Federal
(Site: www.comprasgovernamentais.gov.br),sendo REAGENDADO para o dia
13/04/2021 às 09h00min (horário de Brasília), em razão das adequações no Termo
de Referência, cujo o Primeiro Adendo encontra-se disponível no site do SENAR/
MT. Prazo para cadastro das propostas: Até 13/04/2022 às 09h00min (horário de
Brasília). Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada
aos interessados no site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/
e www.
comprasgovernamentais.gov.br, bem como na sede do SENAR/MT na Gerência de
Licitações e Contratos, de segunda-feira a sexta-feira das 08h30min às 12h30min e
das 14h30min às 16h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail cpl@senarmt.
org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
Pregoeiro: José Paulo Souza Santos
Ordenador de Despesas: Normando Corral
Cuiabá (MT), 28 de março de 2022.
SENAR/MT
AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SENAR/MT
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/
MT, através de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados, que o PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 018/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE,
para atender as necessidades do Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica
de Sorriso, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e
o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPI´S necessários à execução
dos serviços, destinados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso
– SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste
Edital e seus anexos, o qual estava marcado para ser realizado no dia 07/03/2022
às 15h00min (horário de Brasília), através do Portal de Compras do Governo Federal
(Site: www.comprasgovernamentais.gov.br),sendo REAGENDADO para o dia
14/04/2022 às 15h00min (horário de Brasília), em razão das adequações no Termo
de Referência, cujo o Primeiro Adendo encontra-se disponível no site do SENAR/
MT. Prazo para cadastro das propostas: Até 14/04/2022 às 15h00min (horário de
Brasília). Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada
aos interessados no site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/
e www.
comprasgovernamentais.gov.br, bem como na sede do SENAR/MT na Gerência de
Licitações e Contratos, de segunda-feira a sexta-feira das 08h30min às 12h30min e
das 14h30min às 16h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail cpl@senarmt.
org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
Pregoeiro: Julean Faria da Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral
Cuiabá (MT), 28 de março de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 SENAC-AR/MT
LICITAÇÃO Nº 928750
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ
5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ
MARIA HELENA RONDON LUZ - Tabeliã
JOÃO GOMES RONDON MILENA - Tabelião Substituto
MIILENA RONDON LUZ TARACHUK - Tabeliã Substituta

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Maria Helena Rondon Luz, Oficiala do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da
Comarca de Cuiabá-MT, na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, que foi protocolado sob nº
46585 em 19/02/2021 o requerimento pelo qual ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO, brasileiro,
empresário, portador do RG nº FM548601-DPF-MT e do CPF nº 724.587.121-34, casado sob
regime de separação de bens, solicita o reconhecimento do direito de propriedade através da
Usucapião extrajudicial, do imóvel assim descrito e caracterizado : parte ideal do imóvel urbano
com área de 177,63m², situado no Distrito de Coxipó da Ponte, nesta Capital. BAIRRO PRAEIRO. Lote 28 da Quadra 09, forma de quadrilátero irregular, com o seguinte CAMINHAMENTO:
o MP, está localizado no vértice dos lados que fazem limites com terras do lote 26 e no alinhamento com a Av. Beira Rio, com o angulo interno de 87º25’. Dele seguiu-se uma linha de 11,00
metros com o rumo magnético de 42º30’NW, até atingir o MP2, está o vértice dos lados que
fazem alinhamento com a Av. Beira Rio e nos limites com as terras do lote 30, com o angulo de
90º00’. Dele seguiu-se uma linha de 21,80 metros até atingir o MP3, está localizado o vértice
dos lados que faz limites com as terras dos lotes 29 e 30, com um angulo interno de 91º00’.
Dele seguiu-se uma linha de 10,00 metros até atingir o MP4, está no vértice dos lados que
fazem limites com terras dos lotes 26 e 29, com o angulo interno de 91º35’. Dele seguiu-se uma
linha de 21,80 metros até atingir o MP1. Limites: o lote limita-se ao Norte, com o lote 30; ao Sul
com o lote 26; a Leste com a Av. Beira Rio; a Oeste com o lote 29, matriculado sob o nº 61.995,
do livro 2-FU, folha 025, do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT, inscrito
no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, sob nº 01.2.35.005.0259.001, de
propriedade de GUILHERME JOSÉ SANTANA, brasileiro, solteiro, agricultor, inscrito no CPF nº
112.305.091-00, RG nº 254.282/MT
Tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo técnico em agrimensura Augusto
Grando Arruda Pinto, CFT-BR nº 0095686312-4 sob Anotação de Responsabilidade Técnica
BR20211052752. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15(quinze)
dias corridos a constar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida a usucapião
extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Cuiabá/MT, 28 de março de
2022. A Oficiala. Maria Helena Rondon Luz.

A Administração Regional do SENAC/MT, em conformidade com a Resolução SENAC/
DN nº 958/2012 torna público, para conhecimento de todos os interessados, que
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo, nas instalações do prédio
do Centro de Educação Profissional de Tangará da Serra, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos Pregão Eletrônico
nº 022/2022 - SENAC/AR-MT. O acolhimento das propostas será até o dia 07 de abril
de 2022 às 08:00h (horário local) e a sessão da disputa de preço será no mesmo
dia, às 09:00h (horário local). O Edital completo poderá ser adquirido através do site
do SENAC/MT www.mt.senac.br e/ou no site do Banco do Brasil. Cuiabá/MT, 29 de
março de 2022.
Comissão Permanente de Licitação
SENAC-AR/MT
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | PRESENCIAL
ON-LINE
1º Leilão: dia 04/04/2022 às 14h
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2º Leilão: dia 14/04/2022 às 14h

EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório à Av. Fagundes
Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR,
inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos
termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 10138027801, firmado
em 13/04/2017, no qual figuram como Fiduciantes MATHEUS MARTINS DOS SANTOS, brasileiro, médico, e sua mulher ANA LUISA TREFILIO MAGALHÃES
MARTINS DOS SANTOS, brasileira, advogada, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, em 25/09/2010, portadores das cédulas de identidade RG
nº 8971-CRM/MT e nº 371.543-OAB/SP, inscritos no CPF sob nºs 226.376.868-80 e 329.724.468-28, respectivamente, residentes e domiciliados em Cuiabá/MT,
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 04 de abril de 2022, às 14:00 horas, à Av.
Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.617.445,48 (Hum milhão,
seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade consolidada em nome
do credor Fiduciário, constituído pelo APARTAMENTO Nº 2102-A, situado no 21º pavimento da Torre “1”, do “CONDOMÍNIO BRASIL BEACH CUIABÁ HOME
RESORT”, sito na Rodovia Helder Cândia, nº 3.059 MT 010, Km 4,7, na zona urbana de Cuiabá/MT, localizado de frente para quem de dentro olha pela sacada, para
a projeção do recuo lateral do residencial, onde está localizada a rotatória do estacionamento para visitantes; confrontando à direita com área de duto, shaft,
apartamento nº 2103A e elevador; à esquerda para a projeção do recuo de fundo do residencial, o qual por sua vez faz divisa com a Área Desmembrada 08, onde está
localizada a Área da Piscina Azul; e aos fundos com Apartamento nº2101A, circulação do andar e área de duto. É composto de 01 sacada, 01 sala estar/jantar
integradas, 02 circulação, 01 estar íntimo com 01 laje técnica, 01 suíte com closet e 01 BWC, 01 suíte 02 com 01 BWC 02 e 01 laje técnica, 01 suíte 03 com 01 BWC
03, 01 lavabo, 01 cozinha, 01 área de serviço e 01 BWC de serviço. Pertence a este apartamento a área construída de 25,00 m², com capacidade para abrigo de 02
veículos de passeio tamanho médio, proporcional à vaga, localizada na área de estacionamento do residencial. Este apartamento tem direito de uso de 01 depósito,
localizado no subsolo do residencial. A área real privativa do apartamento é de 155,14 m², área real privativa da vaga de garagem é de 25,00 m² e a área real
privativa total é de 180,14 m². A área real comum é de 55,12 m², totalizando a área real da unidade 235,26 m², tendo como fração ideal do terreno 0,297256%.
Matrícula nº 30.069 do Cartório 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente,
nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 14 de abril de 2022, às 14:00 horas, no mesmo local,
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 808.722,74 (Oitocentos e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro
centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.biasileiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação
consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído
pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido
no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará
exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os
participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel
preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br, e se habilitar
acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas
habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio
de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada
ao não exercício do direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço
e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade
do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão
de Leiloeiro Oficial.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br
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Colnimade Comércio e Exportação de Madeiras Ltda, CNPJ N°
44.920.332/0001-60, torna público
que requereu junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, a
Licença Prévia; Licença de Instalação
e a Licença de Operação, para atividade de Serraria com desdobramento e
Beneficiamento de Madeira, localizada no Município de Colniza– MT. Não
foi determinado EIA- RIMA

