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Palmas-TO, 18 a 24 de julho de 2022
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
LEGAL

HORIZONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Demonstrações Financeiras - Em 31 de dezembro de 2021
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

LEGAL

Palmas-TO, XX de julho de 2022

X

PUBLICIDADE LEGAL

Palmas-TO, 18 a 24 de julho de 2022

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS
Avenida Belo Horizonte, Quadra 72, Lote 07, Taquaruçu, Palmas/TO.
Fones: (63) 3554-1118 e 3554-1500
EDITAL DE PROCLAMAS
FAZ SABER que pretendem se casar: WELLER BARTOLOMEU RESPLANDE COSTA e ANDRESSA LOPES GUEDES; DAVID PONTES MARTINS e VERA LUCIA DO NASCIMENTO;
e GILVAN ALVES DA SILVA e ANGELA MARIA BORGES GONÇALVES NETA; quem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
MARLEIDE RIBEIRO MAXIMO
Notária e Registradora

Prezados (as) Senhores (as):
JOSE ANTONIO VIANA CARVALHO FILHO

CPF/CNPJ

039.585.431-89

CONTRATO

1171

QUADRA

002

LOTE

G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RESIDENCIAL ARSO 132 A)
CNPJ N°11.827.923/0001-38, situado no escritório de representação localizado na Avenida LO-05, Quadra 206 Sul, Conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em
frente a Pamonharia Paraíso.
Palmas - TO, 15 de julho de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Fidêncio Bogo, por meio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 14 horas do dia 11 de agosto de
2022, no bloco administrativo da ETI Professor Fidêncio Bogo, localizado no endereço Rodovia
TO 020, Km 11, Loteamento Marmeladda, Área Rural de Palmas, Palmas/TO, a Licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, objetivando
a aquisição de GÁS DE COZINHA GLP 45 KG, a ﬁm de atender as necessidades da Unidade
Escolar, Processo n° 2022019564. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados
até o terceiro dia anterior à data da sessão na ETI Professor Fidêncio Bogo, no endereço acima
citado, no horário de 8h00min às 17h00min em dias úteis ou no endereço eletrônico: https://
www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/EDITAL-TP-GÁS_DE_COZINHA-FIDÊNCIO_
BOGO_bDmejLl.pdf .Mais informações poderão ser obtidas na unidade de ensino , pelo email:
etiﬁdenciobogo@gmail.com ou pelo telefone (63) 3212-7225.
Palmas/TO, 18 de julho de 2022.
Sirvanio Barbosa Passos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
Prezados (as) Senhores (as):
CLEUDILENE PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ

031.417.981-09

CONTRATO

2132

QUADRA

001

LOTE

011

Por este edital, ﬁca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso escritório,
em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato particular de compromisso
de compra e venda de lote/terreno. Esta notiﬁcação e convocação tem o objetivo de cumprir o
estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima identiﬁcado.
XR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM BELA VISTA) CNPJ nº 13.706.865/0001/10, situado no escritório de representação localizado na
Avenida LO-05, Quadra 206 Sul, Conjunto 11, Lote 07-A, Palmas-TO, CEP: 77.020-504, Em
frente a Pamonharia Paraíso.
Palmas - TO, 15 de julho de 2022.

1ª Escrivania Cível de Miranorte Execução De Título Extrajudicial Nº 000203915.2020.8.27.2726/TO Autor: Banco Bradesco S.A. Réu: Welson Pereira Lima
Réu: Welson P Lima Eireli Edital Nº 5842223 Prazo Vinte (20) DIASO Doutor
Ricardo Gagliardi, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de
Miranorte, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc., publica esse expediente com
a Finalidade: Citar os executados, Welson P Lima Eireli, CNPJ nº
29.645.148/0001-65 e Welson Pereira Lima, CPF 058.863.201-56, estando em
lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento
integral da dívida e atualizações, além de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento); CIENTE de que em caso de pagamento integral no prazo de três
dias a verba honorária será reduzida pela metade e poderá apresentar embargos,
caso queira, no prazo de 15 dias, conforme despacho lançado no evento 16 e 82
dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir
o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do
Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte,
K-18/07
Estado do Tocantins, aos 07 de julho de 2022.

AUTOR: MARIA DO CARMO GOMES
AUTOR: JOÃO DE LIMA NETO
RÉU: MARINA LUCENA SANTOS
RÉU: JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS
RÉU: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL DANIELA
RÉU: CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

021

Por este edital, ﬁca (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da
data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato
particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notiﬁcação e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato
acima identiﬁcado.

NOME

Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar,
S/N, Fórum da Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63)3218-4569 https://www.tjto.jus.br/ - Email: seci@tjto.jus.br

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003608-35.2012.8.27.2729/TO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

NOME

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
SECRETARIA JUDICIAL UNIFICADA DAS VARAS CÍVEIS DA
COMARCA DE PALMAS
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EDITAL Nº 5724145
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
___________________________________________________________________________
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito
Auxiliar da 2ª Vara Civel de Palmas, no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que
pelo Juízo da 2ª Vara Civel de Palmas, tramita o processo de nº 5003608-35.2012.8.27.2729,
Classe: Cumprimento de sentença, proposta por MARIA DO CARMO GOMES e JOÃO DE LIMA
NETO, em desfavor de MARINA LUCENA SANTOS, JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL DANIELA, CONSTRUTORA PLANALTO LTDA e OS
MESMOS, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada CONSTRUTORA
PLANALTO LTDA, atualmente em endereço incerto e não sabido, para que tome conhecimento da sentença proferida nos autos (evento 434), com dispositivo a seguir descrito: "Ante
o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos formulados na inicial, por conseguinte,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. CONFIRMO a decisão liminar deferida no evento15. DECLARO a existência
e validade do negócio jurídico oriundo do Instrumento Particular de Compromisso de Compra
e Venda ﬁrmado entre os autores e a requerida CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, em
12/09/2006. DETERMINO que a requerida CONSTRUTORA PLANALTO LTDA e/ou ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL DANIELA, promova à escrituração
pública deﬁnitiva do apartamento objeto da inicial (508) em favor dos autores, conforme
estabelecido na cláusula 19 do contrato de compra e venda. DETERMINO a adjudicação
do imóvel objeto dos autos, devendo a sentença, após o trânsito em julgado, servir como
título para a transferência do domínio no Registro de Imóveis em favor da parte autora. Em
decorrência da sucumbência mínima do pedido, CONDENO os requeridos ao pagamento das
custas processuais e taxa judiciária, bem como em honorários advocatícios na proporção de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, CPC/15."
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento
de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será aﬁxada
no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça,
na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via
sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública
no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta
Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder
Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma
via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando
com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 651901641512
para acesso integral. Eu, Gabriel Antonio Broglio, Servidor de Secretaria da Secretaria
Judicial Uniﬁcada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a
assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada.
Palmas/TO, 23 de Junho de 2022.

EDITAL Nº 5465668 Edital De Citação Com Prazo De 30 (Trinta) Dias O
Excelentíssimo Senhor Doutor Lauro Augusto Moreira Maia, Juiz de Direito da 5ª
Vara Cível de Palmas, no uso de suas atribuições legais na forma daLei, etc. Faz
Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento,
que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas/TO, tramita o processo de nº.
0040748-52.2016.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta
por Banco Bradesco S.A., em desfavor de W.M. De Melo, e que por este meio,
procede a Citação da parte Executada , na pessoa de seus representante legal
Welton Machado De Melo atualmente em endereço incerto e não sabido, para
tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que Pague, no prazo de
03 (três) dias, O Principal E Cominações Legais, ou ofereça bens à penhora
suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser
penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução,
sendo o valor dado a causa de R$ 45.744,47 (quarenta e cinco mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) . Informar ainda sobre o risco
de penhorado bem indicado no evento 72 (Certidão de Inteiro Teor de Matrícula)
sem esclarecimento quanto indisponibilidade/impenhorabilidade.
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao
conhecimento de todos, eque ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no
Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e
decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br) .
Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do
Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma
via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login,
buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será
redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a
chave do processo778278373616 para acesso integral. Eu, Gabriel Antonio
Broglio, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis
de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza
K-18/07
de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo sistema

Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do
código veriﬁcador 5724145v7 e do código CRC 746acfac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:22:11
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CONCORRA A UMA VIAGEM
PARA SÃO FRANCISCO!
PARTICIPE PELO INSTAGRAM
DA @CINEMARKOFICIAL
ATÉ 28/07/2022
Participação válida de 07/07/2022 a 28/07/2022, somente para membros do Cinemark Club. Consulte o regulamento e o número do certificado em www.cinemark.com.br/regulamentos/PromocaoMinions2.pdf
Minions: Rise of Gru © Universal City Studios LLC. Todos os Direitos Reservados.
Promoção Registrada SEAE/ME N. ° 06.020809/2022
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