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DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
O Presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso 
– FESSP/MT, Sr. Benedito Augusto Daltro de Carvalho, no uso de suas atribuições 
estatutárias, previstas no art.15, convoca os membros do Conselho de Representante da 
FESSP/MT, bem como toda a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para comparecerem, 
na sede da federação situada na Rua Antonio Batista Belém, nº36 – Bairro Lixeira, Cuiabá, 
para Reuniãodo Conselho de Representantes a ser realizada no dia 26/05/2022, com 
a primeira chamada as 10:00h e a segunda chamada as 10:30h, nos termos do art. 16 do 
Estatuto Social, a fim de deliberar sobre os seguintes itens:

1) Relatório de Gestãode 2021;
2) Orçamento da entidade para 2023;
3) Outros Assuntos.

Ressalta-se, que a Reunião ocorrerá de forma presencial respeitando as normas de 
segurança sanitária estabelecida pelos entes públicos, podendo ser adiada à medida que 
novas restrições se fizerem necessárias.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Benedito Augusto Daltro de Carvalho
Presidente da FESSP/MT
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
Em 31 de dezembro de 2021, em milhares de Reais

1. Contexto operacional: A Prima Participações e Empreen-
dimentos S/A (“Companhia” ou “Controladora”) é uma socie-
dade anônima de capital fechado, constituída em 29 de julho de 
2008, tendo sede e foro no município de Primavera do Leste, 
Estado de Mato Grosso. Seus objetivos sociais consistem, fun-
damentalmente, em (i) participar no capital social de outras 
companhias, na qualidade de acionista ou de quotista; (ii) co-
mercializar e importar adubos, fertilizantes, defensivos, máqui-
nas, equipamentos e implementos agrícolas; (iii) promover o 
florestamento e reflorestamento com essências nativas ou exó-
ticas, em conformidade com as normas dos órgãos ambientais; 
e (iv) administrar imóveis próprios, rurais e/ou urbanos e arren-
dar imóveis rurais.  A Companhia tem origem no interesse de 
um grupo de empreendedores da região de Primavera do Leste/
MT em encontrar formas de aumentar o valor agregado dos 
grãos produzidos no Estado, através, por exemplo, da criação e 
industrialização de proteína animal. Para tanto, a Companhia foi 
criada e investiu recursos próprios para adquirir áreas destina-
das a implantação de uma planta industrial, passando a pros-
pectar possíveis grupos empreendedores do segmento frigorífi-
co para fazer parte do negócio. A análise da Administração 
sobre a conjuntura política e econômica do país nos últimos 
anos indica que os investimentos no segmento industrial, de-
pendentes de linhas de financiamento competitivas, estabilida-
de cambial e retomada de crescimento, entre outros diversos 
fatores, vinham gradualmente criando condições de viabilidade 
para o projeto, embora a pandemia mundial tenha, novamente, 
criado um panorama de incertezas que tragam alguma seguran-
ça aos investidores. Na data-base destas demonstrações finan-
ceiras, o avanço do projeto, ainda, depende da identificação de 
parceiros de negócios com tradição no ramo de proteínas ani-
mais e cientes do cenário da produção de alimentos na região.
2.Base de preparação das demonstrações financeiras: De-
claração de conformidade - As demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais 
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC). A Administração declara 
que todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na sua 
gestão. A emissão das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foi autorizada pela Administração da Companhia 
em 22 de abril de 2022. Base de mensuração - As demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor que, no caso 
de determinados ativos e passivos financeiros, tem seu custo 
ajustado para refletir seu valor justo.Moeda funcional e moeda 
de apresentação - Estas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado outra forma. Julgamentos, 
estimativas e mensuração de valor justo - A preparação de 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer o 
uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamen-
tos por parte da Administração no processo de aplicação das 
políticas contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência his-
tórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As esti-
mativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revi-
sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) 
Julgamentos: As informações sobre julgamentos realizados na 
aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos 
sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas estão incluídas na nota explicativa 8, 
sobre imobilizado, quanto a avaliação da finalidade destes 
bens, o que interfere diretamente na sua classificação contábil e 
nos critérios de mensuração. (b) Estimativas: As informações 
sobre estimativas que possuem um risco significativo de resul-
tar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e pas-
sivos no próximo ano fiscal estão incluídas na nota explicativa 9, 
sobre impostos diferidos, quanto a mensuração da estimativa 
futura de impostos incidentes sobre a receita de venda de esto-
ques na Controlada. Controladas - A Companhia controla uma 
entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retor-
nos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e 
tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder 
sobre esta. As demonstrações financeiras de controladas são 
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir 
da data em que a Companhia obtiver o controle até a data em 
que o controle deixa de existir. Quando a entidade perde o con-
trole sobre uma controlada, esta desreconhece os ativos e pas-
sivos e qualquer participação de não-controladores e outros 
componentes registrados no seu patrimônio líquido referentes a 
mesma. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de con-
trole é reconhecido no resultado. Se a Companhia retém qual-
quer participação na antiga controlada, essa participação é 
avaliada pelo seu valor justo na data em que há a perda de 
controle. Investimentos em entidades avaliadas pelo méto-
do da equivalência patrimonial - Os investimentos da Compa-
nhia em entidades avaliadas pelo método da equivalência patri-
monial compreendem suas participações em controladas. Tais 
investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual 
inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, 
as demonstrações financeiras incluem a participação da Com-
panhia no lucro ou prejuízo do exercício e outros resultados 
abrangentes da investida até a data em que a influência signifi-
cativa ou controle deixa de existir. No caso de entidades contro-
ladas em conjunto, a Companhia apresenta os investimentos 
a custo histórico. Transações eliminadas na consolidação - 
Saldos e transações intragrupo e quaisquer receitas ou 
despesas não realizadas derivadas destas são eliminados. 
Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas 
registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra 
o investimento na proporção da participação da Companhia 
na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma 
maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na 
extensão em que não haja evidência de perda por redução ao 
valor recuperável. 
3. Principais políticas contábeis: As principais políticas contá-
beis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário, e 
estão descritas abaixo: 3.1 Transações em moeda estrangeira 
e/ou commodities - São convertidas para as respectivas moe-
das funcionais pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em mo-
edas estrangeiras ou commodities na data das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas são reconvertidos para a 
moeda funcional à taxa de conversão naquela data. Ativos e 
passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo 
em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcio-
nal à taxa de conversão na data em que o valor justo foi determi-
nado. Itens não monetários que são mensurados com base no 
custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa 
de conversão na data da transação. As diferenças de moedas 
estrangeiras e/ou commodities resultantes da conversão são 
geralmente reconhecidas no resultado como variação cambial e/
ou monetária ativa ou passiva, grupo de encargos financeiros lí-
quidos. 3.2 Instrumentos financeiros - As principais políticas 
contábeis envolvendo instrumentos financeiros são: (a) Ativos 
financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os em-
préstimos, recebíveis e depósitos, inicialmente, na data em que 
foram originados. Os outros ativos financeiros (incluindo os ati-
vos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reco-
nhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Compa-
nhia se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia baixa um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 
quando transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de cai-
xa contratuais sobre um ativo financeiro, em uma transação no 
qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade 
do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que 
seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros é 
reconhecida como um ativo ou passivo individual. A Companhia 
tem ativos financeiros não derivativos mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado e pelo custo amortizado. (a.1) Ativo 
financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado: 
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor 
justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido 
para negociação, ou seja, designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconheci-
dos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensu-
rados pelo valor justo por meio do resultado e mudanças no valor 
justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer 
ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exer-
cício; (a.2) Custo amortizado: São ativos financeiros com paga-
mentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado 
ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, são medidos pelo custo amortizado atra-
vés do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda 
por redução ao valor recuperável. (b) Passivos financeiros não 
derivativos: São reconhecidos títulos de dívida emitidos e pas-
sivos subordinados inicialmente na data em que são originados. 
Os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data de negociação na qual a Companhia se torna uma 
parte das disposições contratuais do instrumento, sendo realiza-
da a baixa de um passivo financeiro quando tem suas obriga-
ções contratuais retirada, cancelada ou vencida. Tais passivos 

financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reco-
nhecimento inicial, esses são medidos pelo custo amortizado 
através do método dos juros efetivos. (c) Compensação de 
ativos e passivos financeiros: Os ativos e passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço pa-
trimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o di-
reito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liqui-
dá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. 3.3 Contas a receber - As contas a 
receber são mantidas com o objetivo de arrecadar fluxos de cai-
xa contratuais e, portanto, são inicialmente reconhecidas pelo 
valor justo, subsequentemente mensuradas pelo custo amortiza-
do com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das 
provisões para perdas, conforme julgamento da Administração.
São apresentadas no não circulante quando seu prazo de rece-
bimento é superior a um ano. 3.4 Estoques - Os estoques são 
avaliados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável lí-
quido. O custo dos estoques é apurado pelo custo médio e con-
sidera os custos incrementais eventualmente incorridos, como 
os impostos para registro dos bens, por exemplo. 3.5 Investi-
mentos - Os investimentos em controladas são apresentados 
inicialmente a valor de custo e, posteriormente, avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial. No caso de investimentos 
controlados em conjunto, estes são apresentados a custo histó-
rico. 3.6 Imobilizado - São demonstrados a custo histórico de 
aquisição ou formação e, dada a natureza destes bens, a depre-
ciação não é calculada. 3.7 Patrimônio líquido - As ações ordi-
nárias da Companhia e as cotas da Controlada são classifica-
das nos respectivos patrimônios líquidos, apresentadas a valor 
histórico. As reservas de lucros, quando existentes, são desti-
nadas em Assembleia de acordo com as premissas do estatuto 
social da Companhia, o qual prevê 5% (cinco por cento) do lucro 
do exercício para constituição de reserva legal e 1% do lucro do 
exercício, após destinações legais, a título de distribuição de di-
videndos. No caso da Controlada, a destinação dos lucros aufe-
ridos é definida pelos cotistas. Os adiantamentos para futuro 
aumento de capital são apresentados a valor histórico e desti-
nados a integralização no capital social da Companhia por meio 
de deliberação dos seus acionistas. 3.8 Reconhecimento da 
receita e custo dos imóveis vendidos - (i) As receitas com-
preendem o valor justo recebido ou a receber pela comercializa-
ção de bens, líquidas dos impostos incidentes, inclusive os dife-
ridos. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômi-
cos futuros fluirão e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos, pelo regime de competência. (ii) O custo dos imó-
veis vendidos é apropriado pelo regime de competência, em li-
nha com o reconhecimento das receitas vinculadas. 3.9 Imposto 
de renda e contribuição social correntes e diferidos - (i) 
Controladora: O imposto corrente da Companhia se baseia no 
lucro real do exercício, cuja apuração é trimestral. O lucro ou 
prejuízo real difere do lucro ou prejuízo apresentado no resulta-
do porque exclui receitas ou adiciona despesas tributáveis ou 
dedutíveis em outros exercícios, além de adicionar ou excluir 
itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. Os 
passivos fiscais correntes da Companhia são calculados com 
base em alíquotas fiscais vigentes na data-base de apuração. 
(ii) Controlada: O imposto corrente da Controlada se baseia no 
lucro presumido, apurado trimestralmente e cujo recolhimento é 
realizado pelo regime de caixa. Os seus passivos fiscais corren-
tes são calculados com base em alíquotas fiscais vigentes na 
data-base de apuração. (iii) Impostos diferidos: Reconhecidos 
nestas demonstrações financeiras consolidadas para a Contro-
lada, sendo apurados considerando as diferenças tributárias 
entre as bases contábil e fiscal, ou ainda em observância ao re-
gime de competência, incluindo outros impostos federais inci-
dentes como as contribuições ao Pis e a Cofins. O lançamento 
de impostos correntes e diferidos se baseia no julgamento de 
profissionais da Companhia e sua Controlada suportados pela 
experiência anterior no segmento.
4. Contas a receber: O saldo da Boa Safra Sementes Ltda. 
corresponde a venda de 25,3 ha em 2021, ao valor total de R$ 
12.144 mil (equiparado a 75.900 sacas de soja), dos quais R$ 
1.124 mil foram liquidados no período e o vencimento final do 
saldo (68.310 sacas de soja) dar-se-á em 28 de abril de 2022. A 
atualização monetária destes ativos na data-base destas de-
monstrações financeiras refletiu em ajuste negativo de R$ 451 
mil. A Controlada avaliou os possíveis efeitos para ajuste a valor 
presente destes ativos e considerou que os critérios e termos 
firmados na negociação não demandam o reconhecimento de 
ajustes a valor presente.
  Contas a receber 2021 2020 
FS Agrisolutions Ind. Biocomb. Ltda. 22.004 2.000
Boa Safra Sementes Ltda. 10.478 –
  Saldos circulante, em R$ mil 32.482 2.000
FS Agrisolutions Ind. Biocomb. Ltda. – 22.004

Saldos não circulante, em R$ mil – 22.004
O outro valor decorre da venda de imóvel (136,4 ha) realizada 
pela Controlada, em 30 de junho de 2020, para a FS Agrisolu-
tions Indústria de Combustíveis Ltda.. A negociação total foi de 
R$ 25.004 mil, sendo que os saldos remanescentes foram liqui-
dados em janeiro de 2022.
5. Estoques: Para esta data-base, o saldo registrado nos esto-
ques da Controlada é formado pela parte remanescente do 
imóvel integralizado ao seu capital em 2019, correspondente 
R$ 1.979 mil (266,57 ha), cujo valor em 2020 era de R$ 2.167 
mil (291,9 ha).
6. Investimentos: A Companhia é controladora da Prima Imo-
biliária Ltda., uma empresa constituída em 27 de abril de 2020, 
voltada para a exploração da atividade imobiliária que mantém 
no seu estoque propriedades rurais para venda, da qual detém 
100% do capital social sendo a sua participação avaliada pelo 
método de equivalência patrimonial e eliminada para fins desta 
consolidação. A BF Prima S/A, constituída no exercício de 
2009, ainda não iniciou suas atividades, sendo que 50% das 
suas ações são de propriedade da Companhia. Do total do ca-
pital inicialmente previsto para esta ligada (R$ 1 milhão), foram 
integralizados pela Companhia R$ 50 mil da sua participação 
prevista (de um total de R$ 500 mil), sendo que a integralização 
do restante ocorrerá conforme demanda de novos projetos. 
Dada a incipiência e pouca expressão das suas operações, a 
Administração optou por não consolidar e avaliar este investi-
mento pelo método de equivalência patrimonial.
  Investimentos 2021 2020
Prima Imobiliária Ltda. 12.283 24.574
BF Prima S/A 50 50

Saldos, em R$ mil 12.333 24.624 
Movimentação dos investimentos 2021 2020 
Saldos iniciais 24.574 2.900
Equivalência patrimonial 10.668 22.314
Distribuição de dividendos (2.959) (640)
Dividendos propostos (20.000) –

Saldos, em R$ mil 12.283 24.574
 Saldos da controlada  2021  2020
Ativo 34.518 26.178
Passivo 22.235 1.604
Patriônio líquido 12.283 24.574
Lucro do exercício 10.668 22.314
Lucros e dividendos - A Controlada registrou lucros a distribuir no 
montante de R$ 20 milhões nesta data-base, cujos valores foram 
refletidos na Controladora como (i) lucros a receber tendo como 
contrapartida o registro dos investimentos e (ii) dividendos a pagar 
provisionados aos seus acionistas em montante equivalente.
7. Imobilizado: Refere-se ao saldo remanescente de proprie-
dades rurais adquiridas cujas intenções da Administração são 
de abrigar as futuras instalações industriais da Companhia ou 
integralizá-los no capital da Controlada conforme estratégias de 
utilização e oportunidades de mercado. Estes ativos estão re-
gistrados pelos respectivos valores originais de aquisição (R$ 
2.597 mil), sendo que parte destes foram integralizados ao ca-
pital social da Prima Imobiliária Ltda. e posteriormente comer-
cializados, conforme mencionado na nota explicativa 4.
8. Impostos diferidos e conciliação dos impostos sobre o 
lucro: A Controlada adota o regime do Lucro Presumido apura-
do em regime de caixa para reconhecimento dos seus impos-
tos, o que gera impostos diferidos sobre os saldos de contas a 
receber. As demais contribuições (Pis e Cofins) devidas pela 
Controlada são apuradas considerando o regime cumulativo, 
conforme quadros abaixo:
Impostos 
correntes 
  Controlada

2021  2020 

IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins  IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins 
Receitas de
  vendas 12.144 12.144 12.144 25.004 25.004 25.004
Valores a 
  receber (10.478) (10.478) (10.478) (24.004) (24.004) (24.004)
Valores re-
  cebidos no 
   exercício 3.214 3.214 3.214 1.000 1.000 1.000
Alíquota de 
  presunção 8% 12% – 8% 12% –
Base de cál-
  culo dos 
    impostos 257 386 3.214 80 120 1.000
Alíquotas 
  incidentes 15% 9% 3,65% 15% 9% 3,65%
Alíquotas in-
  cidentes
   (adma de 
     R$ 60 mil) 10% – – 10% – –

Totais dos 
  impostos, 
   em R$ mil  (53) (36) (117) (14) (11) (37) 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro, em milhares de Reais

Contas Nota
 Individual  Consolidado

2021 2020 2021 2020
Ativo 34.974 27.271  37.209 28.875
Circulante 20.033 39 34.551 4.213
Caixa e equivalentes 

de caixa – 33 9 90 16
Contas a receber 4 – – 32.482 2.000
Estoques 5 – – 1.979 2.167
Lucros a receber 6 20.000 – – –
Adiantamentos a 

fornecedores – – 30 – 30
Não circulante 14.941 27.232  2.658 24.662
Contas a receber 4 – – – 22.004
Impostos a recuperar – 11 11 11 11
Investimentos 6 12.333 24.624 50 50
Imobilizado 7 2.597 2.597 2.597 2.597

Contas Nota
 Individual Consolidado 

2021 2020 2021 2020 
Passivo e patrimônio 

líquido 34.974 27.271 37.209 28.875
Circulante 20.000 – 20.031 –
Obrigações fiscais – – – 31 –
Dividendos a pagar 6 20.000 – 20.000 –
Não circulante – – 2.204 1.604
Impostos diferidos 8 – – 2.204 1.604
Patrimônio líquido 9  14.974 27.271 14.974 27.271
Capital social – 6.670 6.257 6.670 6.257
Adiant. para futuro 

aumento de capital – 85 413 85 413
Reservas de lucros – 8.219 20.601 8.219 20.601

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do resultado, em milhares de Reais 
Períodos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

Contas de resultado Nota
Individual  Consolidado 

2021 2020  2021 2020 
Receitas líquidas 10 – – 11.701 24.090
Custo dos imóveis 

vendidos 10 – – (188) (1.012)
Lucro bruto – – 11.513 23.078
Despesas operacionais – (88) (114) (118) (126)
Administrativas – (80) (99) (102) (111)
Tributárias – (8) (15) (16) (15)
Resultado de equivalên-

cia patrimonial 6 10.668 22.314 – –
Lucro operacional 10.580 22.200 11.395 22.952
Encargos financeiros 

líquidos – (2) (1) (454) (1)
Lucro antes dos impostos 10.578 22.199 10.941 22.951
Imposto de renda e con-
 tribuição social correntes 8 (1) – (90) (25)
Imposto de renda e con

tribuição social diferidos 8 – – (274) (727)
Lucro do exercício 10.577 22.199 10.577 22.199

As notas explicativas são parte integrante 
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração das mutações do patrimônio líquido e do resultado abrangente, em milhares de Reais

Histórico
Capital 
social

Adiantamento 
para futuro 

aumento de capital

Reservas Lucros 
(prejuízos) 

acumulados
Patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Reserva 

de lucros
Saldos em 31 de dezembro 2019 6.026 243 – – 1 (648) 5.621
Lucro do exercício – – – – 22.199 22.199
Adiantamento para futuro aumento de capital – 401 – – – 401
Integralização de capital social 231 (231) – – – –
Destinações legais
Constituição de reserva legal – – 1.110 – (1.110) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (950) (950)
Destinação para reservas de lucros – – – 19.491 (19.491) –
Outros resultados abrangentes – – – – – –
Saldos em 31 de dezembro 2020 6.257 413 1.110 19.491 – 27.271
Lucro do exercício – – – – 10.577 10.577
Adiantamento para futuro aumento de capital – 85 – – – 85
Integralização de capital social 413 (413) – – – –
Dividendos adicionais distribuídos – – – (2.959) – (2.959)
Destinações legais
Constituição de reserva legal – – 224 – (224) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (104) (104)
Dividendos adicionais propostos – – – (9.647) (10.249) (19.896)
Outros resultados abrangentes – – – – – –
Saldos em 31 de dezembro 2021 6.670 85 1.334 6.885 – 14.974

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração dos fluxos de caixa, em milhares de Reais 
Períodos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

Movimentação de caixa
Individual  Consolidado 

2021 2020 2021 2020 
Atividades operacionais
Lucro do exercício 10.577 22.199 10.577 22.199
Conciliação do lucro ao 

caixa operacional
Equivalência patrimonial (10.668) (22.314) – –
Impostos diferidos – – 600 1.604
Variação monetária – – 451 –
Variação dos ativos e 

passivos operacionais
Contas a receber – – (8.929) (24.004)
Estoques – – 188 (2.167)
Adiantamentos a 

fornecedores 30 – 30 –
Obrigações fiscais – – 31 –
Caixa líquido das ativida-

des operacionais (61) (115) 2.948 (2.368)
Atividades de 

investimento
Aumento em investimentos – (20) – –
Caixa líquido das ativida-

des de investimento – (20) – –
Atividades de 

financiamento
Adiantamento para futuro 

aumento de capital 85 401 85 401
Dividendos distribuídos (2.959) (950) (2.959) (950)
Lucros recebidos 2.959 640 – –
Integralização de capital 

social – – – 2.880
Caixa líquido das ativida-

des de financiamento 1 85 91 (2.874) 2.331
Aumento líquido (redu-

ção) de caixa e equiva-
  lentes de caixa 1 24 (44) 74 (37)
Demonstração da variação 

líquida de caixa e 
  equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no 

início do exercício 9 53 16 53
Caixa a equivalentes no 

final do exercício 33 9 90 16
Aumento líquido 

(redução) de caixa e 
  equivalentes de caixa 1 24 (44) 74 (37)

As notas explicativas são parte integrante 
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do valor adicionado, em milhares de Reais 
Períodos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

Histórico
Individual  Consolidado 

2021 2020  2021 2020 
Composição do valor 

adicionado a distribuir
Receitas de vendas – – 12.144 25.004
Receitas de venda de bens – – 12.144 25.004
Custos dos imóveis (80) (99) (298) (1.124)
Custos dos imóveis vendidos – – (188) (1.013)
Outros (materiais, energia e 

serviços de terceiros) (80) (99) (no) (111)
Valor adicionado líquido (80) (99) 11.846 23.880
Valor adicionado transferido 10.671 22.315 4 1
Equivalência patrimonial 10.668 22.314 – –
Receitas financeiras 3 1 4 1
Valor adicionado total a 

distribuir 10.591 22.216 11.850 23.881
Distribuição do valor 

adicionado
Governo 9 15 815 1.680
Impostos e taxas diversas 8 15 8 15
Pis, cofins, imposto de renda e 

contribuição social 1 – 152 62
Impostos diferidos – – 655 1.603
Financiamentos 5 2 458 2
Variação monetária – – 451 –
Despesas bancárias 5 2 7 2
Acionistas 10.577 22.199 10.577 22.199
Lucro do exercício 10.577 22.199 10.577 22.199
Valor adicionado distribuído  10.591 22.216  11.850 23.881 

As notas explicativas são parte integrante 
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Prima Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ nº 10.267.591/0001-11

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de dezembro de 2021

Impostos diferi-
  dos Controlada

 2021  2020 

IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins  IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins 
Contas a 
receber 36.148 36.148 36.148 25.004 25.004 25.004
Valores 
recebidos no 
exercício (3.214) (3.214) (3.214) (1.000) (1.000) (1.000)
Valores a 
receber 32.934 32.934 32.934 24.004 24.004 24.004
Alíquota de 
presunção 8% 12% – 8% 12% –
Base de cálculo 
dos impostos 2.635 3.952 32.934 1.920 2.880 24.004
Alíquotas 
  incidentes 15% 9% 3,65% 15% 9% 3,65%
Alíquotas 
incidentes (adma
de R$ 60 mil) 10% – – 10% – –

Saldos, em 
     R$ mil (646) (356) (1.203) (468) (259) (877)

Saldos totais, 
     R$ mil – – (2.204) – – (1.604)
A Controladora apura os impostos sobre o lucro com base no 
lucro real, apurado em regime trimestral, sendo que no exercí-
cio houve apenas base de cálculo positiva para as receitas fi-
nanceiras.
Impostos correntes 

Controladora
 2021  2020 

 IRPJ CSLL  IRPJ CSLL 
Lucro antes dos 

impostos 10.578 10.578 22.200 22.200
Exclusões (10.668) (10.668) (22.314) (22.314)
Equivalência patrimonial (10.668) (10.668) (22.314) (22.314)

Prejuízo fiscal, 
  em R$ mil  (90) (90)  (114) (114)
9. Patrimônio líquido: O capital social subscrito da Compa-
nhia, ajustado na última alteração do seu Estatuto Social de 10/
Mar/2021, é de R$ 6.669.826 (seis milhões, seiscentos e ses-
senta e nove mil e oitocentos e vinte e seis Reais), dividido em 
6.669.826 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil e oi-
tocentos e vinte e seis reais) ações ordinárias nominativas de 
valor unitário de R$ 1,00 (um Real). O capital social da contro-
lada Prima Imobiliária Ltda., constituída neste exercício, é de 
R$ 2.900 mil, sendo integralizado através da cessão de um 
imóvel rural com valor de custo de R$ 2.879.352 e depósito de 
R$ 20.648 em espécie.

Tipo de ação

 2021  2020 
Capital 

integra-
lizado

Número 
de ações 

(x mil)

Capital 
integra-

lizado

Número 
de ações 

(x mil)
Ordinárias 6.670 6.670 6.257 6.257

Saldos, em R$ e 
  ações (mil)  6.670  6.6701  6.257 6.257
Adiantamentos para futuro aumento de capital - Estes sal-
dos têm origem em repasses financeiros para cobertura das 
despesas de manutenção da Companhia (R$ 85 mil em 2021 e 
R$ 413 mil em 2020), a serem utilizados para integralização de 
capital, conforme deliberação de seus acionistas. No exercício 
de 2020, foram incorporados ao capital social R$ 413 mil. Dis-
tribuição de dividendos e lucros - No exercício, os acionistas 
da Controladora definiram pela distribuição de dividendos no 
montante de R$ 2.959 mil, oriundos de distribuição de lucros 
pela Controlada. No caso da Controladora, há previsão estatu-
tária de distribuição de dividendos mínimos obrigatórios em 1% 
do lucro líquido, após constituição de reservas. A partir da previ-
são de distribuição de lucros na Controlada, no montante de R$ 
20 milhões, os dividendos adicionais propostos pela Administra-
ção da Controladora são de R$ 19.896 mil.
10. Receitas líquidas e custo dos imóveis vendidos: A com-
posição da margem bruta auferida em ambas as datas-bases é 
composta pelas receitas com venda de imóveis em estoque e 
os respectivos custos auferidos pela Controlada, demonstrada 
como segue.
Receitas e custo dos imóveis 2021 2020 
Receitas de vendas 12.144 25.004
Pis e Cofins correntes sobre faturamento (117) (37)
Pis e Cofins diferidos sobre faturamento (326) (877)
Receitas líquidas, em R$ mil 11.701 24.090
Custo dos imóveis vendidos (188) (1.012)
Lucro bruto, em R$ mil 11.513 23.078
11. Partes relacionadas: As operações entre partes relaciona-
das consistem na distribuição de lucros realizada pela Controla-
da e os seus reflexos pela também distribuição de dividendos 
aos acionistas pela Controladora (notas explicativas 6 e 9), 
além de adiantamentos para futuro aumento de capital efetua-
dos pelos acionistas (nota explicativa 9).
Não há planos de aposentadoria ou benefícios pós-emprego 
diferentes dos requeridos pela legislação brasileira para os Ad-
ministradores e Diretores, ou ainda remuneração aos Adminis-
tradores.
12. Provisão para contingências: Dada a incipiência das suas 
operações, a Administração avalia não haver riscos relaciona-
dos a processos judiciais que justificassem a constituição de 
provisões, assim como não são percebidas outras contingên-
cias fiscais, cíveis e trabalhistas com perda classificada como 
possível para fins de divulgação nestas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas.
13. Instrumentos financeiros e gestão de riscos: A gestão de 
riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia 
em atuar de forma ética e em conformidade com os requisitos 
legais e regulatórios estabelecidos no Brasil. Os riscos são ad-
ministrados considerando governança e controles estabeleci-
dos, o que envolve a participação ativa da alta Administração. 
Os riscos aos quais a Companhia está exposta são os seguin-
tes: a) Risco de crédito: É o risco de a Companhia incorrer em 
perdas financeiras caso um cliente ou uma contraparte em um 
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações 
contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas 
a receber. Os valores contábeis dos ativos financeiros represen-
tam a exposição máxima do crédito e são conforme quadro. Os 
saldos de caixa e equivalentes de caixa são mantidos em ban-
cos de primeira linha como forma de redução do risco de crédi-
to.
Ativos  2021 2020 
Caixa e equivalentes de caixa 90 16
Contas a receber 32.482 24.004

Saldos, em R$ mil 24.020
b) Risco de liquidez: É o risco de a Companhia encontrar difi-
culdades em cumprir as obrigações associadas com seus pas-
sivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa 
ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na 
administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, 
que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obri-
gações no vencimento, tanto em condições normais como de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar 
sua reputação. A seguir, estão os vencimentos contratuais de 
passivos financeiros na data das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. Esses valores são brutos e não-des-
contados, e incluem pagamentos de juros contratuais e excluem 
o impacto dos acordos de compensação.

  Passivos financeiros
2021

(contábil)
 Fluxos de caixa 

Até 1 ano Total 
Obrigações fiscais 31 31 31
Dividendos a pagar 20.000 20.000 20.000
Impostos diferidos 2.204 2.204 2.204

Saldos, em R$ mil 22.2351 22.235 22.2351
c) Risco de mercado: É o risco de que alterações nos preços 
de mercado, tais como taxas de câmbio ou cotações e taxas de 
juros irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus 
instrumentos financeiros. A Administração avalia que o risco 
desta natureza é atrelado apenas ao saldo de contas a receber 
indexado em grãos, cuja análise é demonstrada a seguir:

  Instrumentos financeiros
2021 

Soja (sacas) Cotação RS mil 
Contas a receber 68.310 153,39 10.478

Exposição Equida, em 
  sacas e RS mil 68.310 10.478
Análise de sensibilidade: Uma valorização (ou desvaloriza-
ção) razoavelmente possível da cotação da commodity em 31 
de dezembro, teria afetado a apresentação dos instrumentos 
financeiros denominados em sacas de soja e afetado o patrimô-
nio e o resultado pelos montantes demonstrados abaixo. A aná-
lise considera que todas as outras variáveis, especialmente as 
taxas de juros, permanecem constantes e ignoram qualquer 
impacto da previsão de vendas e compras.

Análise de 
sensibilidade

2021 
Desv. 

50%
Desv. 

25% Atual 
Valor. 

25%
Valor. 

50%
Contas a receber (5.239) (2.620) 10.478 2.620 5.239

Impacto, em R$ mil (5.239) (2.620) 10.478 2.620 5.239

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2022.

Marcos Antônio Vimercati 
Diretor Superintendente

Valmor Luiz Ferreira Zorzi
Contador, CRC-PR 0171710/T-9-MT

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras

Prezados senhores Acionistas e Administradores 
Prima Participações e Empreendimentos S/A
Primavera do Leste/MT
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Prima Participações e Empreendimentos S/A 
(“Companhia” ou “Controladora”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líqui-
do e do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Prima Participações e Empreendimentos S/A, 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e conso-
lidado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Companhia em fase pré-operacional - Conforme citado na 
nota explicativa 1, a Companhia foi constituída para o desenvol-
vimento de um projeto agroindustrial que ainda não iniciou as 
suas atividades, estando à espera da retomada econômica do 
país e a identificação de possíveis parceiros de negócio, não 
sendo descartada, inclusive, a hipótese de integralização de 
seus ativos no capital na Controlada para posterior venda, como 
ocorrido parcialmente nos dois últimos exercícios. Nossa opi-
nião não está ressalvada sobre esse assunto.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado - A demonstração do valor 
adicionado individual e consolidada referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade 
da Administração da Companhia e apresentada como informa-
ção suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das suas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada 
com as demais demonstrações e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - De-
monstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa de-
monstração do valor adicionado individual e consolidado foi 
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
de forma consistente em relação às demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais;
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia;
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela Administração;
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional;
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive 
as divulgações e se estas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos.
Também fornecemos aos responsáveis pela Administração de-
claração de que cumprimos com as exigências éticas relevan-
tes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comu-
nicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, in-
cluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2022.

Prado Suzuki & Associados S/S
CRC-MT 000214/O
Dario Suzuki, Contador Bruno da Silva Martins, Contador
CRC-MT 006444/O-7 CRC-MS 009050/O-6-T-MT

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUARA - MT JUIZO DA
SEGUNDA VARA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 30 DIAS 
AUTOS N.° 3538-06.2010.811.0018 cód. 39518 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 
PARTE AUTORA: Humberto Simioni Junior e Patricia Helena Vinholis Simioni PARTE RÉ: 
Wilson Roberto krause e Companhia Brasileira de Imóveis e Thersio Pinto de Medeiros e João 
Maria de Lima e Dina Terezinha de Lima e Clemente Fernandes da Costa e Rosalina Ferreira da 
Costa e Francisco Fernandes de Carvalho e Luiz Fernandes de Carvalho e Albino Minetto e 
Carmelinda Barea Minetto e Alexandre Canever e Zulmira Canever e Milton Geraldo Falesguski 
Ramos e Maristela Ramos e Armando Alcantara da Rosa e Alecir Zeni da Rosa e Cícero Bezerra da 
Silva CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DAAÇÃO: 27/12/2010 
VALOR DA CAUSA: RS 1.096.476,62 FINALIDADE: CITAÇÃO de eventuais interessados, na forma 
do art. 942 do CPC. dos termos da presente ação de usucapião da imóvel adiante descrito e 
caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da expiração do prazo deste edital. apresentarem resposta, querendo, sob pena de 
serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pelo parte autora na peça vestibular. 
RESUMO DA INICIAL: Os requerentes possuidores da Fazenda Porteira Branca com área de 
5.482.2808 há, que incide sobre a matriculas n. 26.444, 4.639, 4738, 3.696, 9.112, 14.643 e 12.903 
do RGI de Diamantino 2.438 e 1.577 do RGI de Juara MT e 1.074 e 1.075 do RGI de Porto dos 
Gaúchos MT, originárias dos Titulos definitivos de: Geraldo Vicente Martínez, Antonio Reis. Basilio 
penteado Castro. Thersio Pinto de Medeiros, Armando Joaquim Lima, José Francini e José 
Agostinho Morelli, Requer a declaração de domínio do imóvel e transcrição no registro de imóveis 
competentes DESCRIÇÃO DO IMOVEL USUCAPIENDO: Fazenda Porteira Branca, Situada na 
localidade denominada Porta do Céu, Distrito de Paranorte, Juara MT. DESPACHO: "... Acitação dos 
eventuais interessados por edital com prazo de 30 (trinta) dias... Eu, lida Júlia S. de Brito, Técnica 
Judiciária; digitei. Juara – MT, 7 de novembro de 2012. Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUARA 2ª VARA CÍVEL
DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, TELEFONE: (66) 3556-1496, JARDIM BOA VISTA, 
JUARA - MT - CEP: 78575-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 
PROCESSO n. 0003538-06.2010.8.11.0018 Valor da causa: R$ 1.096.476,62 ESPÉCIE: [Usucapião 
Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: HUMBERTO SIMIONI JUNIOR
Endereço: desconhecido Nome: PATRICIA HELENA VINHOLIS SIMIONI Endereço: desconhecido. 
POLO PASSIVO: Nome: WILSON ROBERTO KRAUSE Endereço: Rua Maria Clara, n 102, At da 
Gloria, CURITIBA - PR - CEP: 80030-140. Nome: CBI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
Endereço: desconhecido; Nome: CLEMENTE FERNANDES DA COSTA Endereço: Rua D, n 696, - 
ATÉ 1110 - LADO PAR, Paranapunga, TRÊS LAGOAS - MS - CEP: 79601-002; Nome: Rosalina 
Ferreira da Costa Endereço: Rua D, n 696, - ATÉ 1110 - LADO PAR, Paranapunga, TRÊS LAGOAS - 
MS - CEP: 79601-002; Nome: Maristela Ramos Endereço: desconhecido; Nome: ARMANDO 
ALCANTARA DA ROSA Endereço: Rua Sao Miguel do Oeste, 486, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 
CEP: 78000-000; Nome: Alecir Zeni da Rosa Endereço: Rua Sao Miguel do Oeste, 486 E, LUCAS DO 
RIO VERDE - MT - CEP: 78000-000; Nome: CICERO BEZERRADASILVAEndereço: desconhecido; 
Nome: Milton Geraldo Falesguski Ramos. Endereço: desconhecido. Nome: Thersio Pinto Medeiros 
Endereço: desconhecido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 
qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 
petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 
mandado. RESUMO DA INICIAL: os requerentes tornaram-se legítimos possuidores da Fazenda 
PORTEIRA BRANCA, com área de 5.482,2808 ha, situada na localidade denominada "Porta do 
Céu", Distrito de Paranorte, Município e Comarca de Juara-MT, na qual implantou projeto pecuário de 
cria, recreia e corte de bovinos. DECISÃO: Diante da manifestação de fls. 09/16 (Id. 62833199) e das 
tentativas frustradas das citações da maioria dos requeridos e confrontantes, determino: 1- A citação 
dos requeridos Wilson Roberto Krause, Companhia Brasileira de Imóveis, Thersio Pinto Medeiros, 
Cicero Bezerra da Silva, Clemente Fernandes da Costa, Rosalina Ferreira da Costa, Milton Geraldo 
Falesguski Ramos, Maristela Ramos, Armando Alcântara da Rosa, Alecir Zeni da Rosa por edital com 
prazo de 30 (trinta) dias para responderem a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 
pena de revelia. 2- A citação do requerido Carlos Franke Filho e sua mulher se casado, conforme 
requerido pelo autor. 3- Determino a substituição processual para o Espólio de João Maria de Lima, 
bem como Espólio de Albino Minetto. 4- A citação do requerido Francisco Fernandes de Carvalho e 
sua mulher se casado for, com a expedição de carta precatória para a Comarca de Campo 
Grande/MS, sendo necessário, autorizo o Sr. Oficial de Justiça a citá-lo por hora certa. 5- Aexpedição 
de nova carta precatória para a Comarca de Campo Grande/MS para tentativa de citação do 
requerido Luiz Fernandes de Carvalho e sua mulher. 6- A citação de Carmelinda Baréa Minetto, por 
correio com Ar, no endereço da procuração pública: Rua das Pereiras, 830, Jardim Paraiso II, 
Sinop/MT. 7- Ante o falecimento da Sra. Zulmira Canever, determino a substituição processual pelo 
Espólio de Zulmira Canever, determinando a citação pelo correio com AR, na pessoa do viúvo, Sr. 
Alexandre Canever, no endereço: Rua dos Ipês, 27, Q. 80, Lt 20, Ipiranga do Norte-MT, CEP 78.578-
000. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 
edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não 
tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 
Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por 
defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 
Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 
CPC). 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, FABIANO PEREIRA DE MELO, digitei. JUARA, 27 de abril de 2022. (Assinado 
Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUARA 2ª VARA CÍVEL
DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, TELEFONE: (66) 3556-1496, JARDIM BOA VISTA, 
JUARA - MT - CEP: 78575-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 
PROCESSO n. 0003538-06.2010.8.11.0018 Valor da causa: R$ 1.096.476,62 ESPÉCIE: 
[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: HUMBERTO SIMIONI 
JUNIOR Endereço: desconhecido Nome: PATRICIA HELENA VINHOLIS SIMIONI Endereço: 
desconhecido POLO PASSIVO: Nome: Geraldo de Freitas e Esposa Neide Feltrin de Freitas. 
Endereço: Comunidade Boa Esperanca, JUARA- MT - CEP: 78575-000 FINALIDADE: EFETUAR 
A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 
como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções 
de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: os requerentes 
tornaram-se legítimos possuidores da Fazenda PORTEIRA BRANCA, com área de 5.482,2808 ha, 
situada na localidade denominada "Porta do Céu", Distrito de Paranorte, Município e Comarca de 
Juara-MT, na qual implantou projeto pecuário de cria, recreia e corte de bovinos. DECISÃO: Diante 
da manifestação de fls. 09/16 (Id. 62833199) e das tentativas frustradas das citações da maioria dos 
requeridos e confrontantes, determino: 1- A citação dos requeridos Wilson Roberto Krause, 
Companhia Brasileira de Imóveis, Thersio Pinto Medeiros, Cicero Bezerra da Silva, Clemente 
Fernandes da Costa, Rosalina Ferreira da Costa, Milton Geraldo Falesguski Ramos, Maristela 
Ramos, Armando Alcântara da Rosa, Alecir Zeni da Rosa por edital com prazo de 30 (trinta) dias para 
responderem a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia. 2- Acitação do 
requerido Carlos Franke Filho e sua mulher se casado, conforme requerido pelo autor. 3-Determino a 
substituição processual para o Espólio de João Maria de Lima, bem como Espólio de Albino Minetto. 
4- A citação do requerido Francisco Fernandes de Carvalho e sua mulher se casado for, com a 
expedição de carta precatória para a Comarca de Campo Grande/MS, sendo necessário, autorizo o 
Sr. Oficial de Justiça a citá-lo por hora certa. 5- A expedição de nova carta precatória para a Comarca 
de Campo Grande/MS para tentativa de citação do requerido Luiz Fernandes de Carvalho e sua 
mulher. 6- A citação de Carmelinda Baréa Minetto, por correio com Ar, no endereço da procuração 
pública: Rua das Pereiras, 830, Jardim Paraiso II, Sinop/MT. 7- Ante o falecimento da Sra. Zulmira 
Canever, determino a substituição processual pelo Espólio de Zulmira Canever, determinando a 
citação pelo correio com AR, na pessoa do viúvo, Sr. Alexandre Canever, no endereço: Rua dos Ipês, 
27, Q. 80, Lt 20, Ipiranga do Norte-MT, CEP 78.578-000. Desse modo, acolho a referida petição como 
embargos de declaração e retifico o item 8 da decisão de Id. 68672315, constando neste último que a 
citação por edital será feita em relação aos confinantes Geraldo de Freitas e Neide Feltrin de Freitas. 
Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 
contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora 
(art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão 
da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. Acontestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em 
caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática 
Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 
(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, FABIANO PEREIRA DE MELO, 
digitei. JUARA, 27 de abril de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS expedido por 
determinação do MM.(ª)Juiz(a) de Direito Luis Otavio Pereira Marques Processo n. 1013429-
67.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 11.648,54 Execução de Título Extrajudicial POLO ATIVO: NOME: MRV 
PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Endereço: Rua Goiás, 525, 
Parte B, Centro-Sul, Várzea Grande - MT - CEP: 78135-603 Polo PASSIVO: NOME: FABIANA ISABEL
SOARES Finalidade: Efetuar a citação do Polo Passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 
não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 
que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 
fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 
(quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, 
independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão 
efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC), conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 
mandado. Resumo Da Inicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por MRV Prime 
Parque Chapada Do Horizonte Incorporações Spe Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 13.602.564/0001-46, em face de Fabiana Isabel Soares, inscrita no CPF sob o nº. 025.330.631-00. 
Neste sentido, Na data de 05/04/2014 as partes celebraram o anexo Contrato Particular de Promessa de 
Compra e Venda, através do qual, a executada adquiriu da empresa exequente, o imóvel situado no 
Condomínio Parque Chapada do Horizonte situado na Rua Goiás n° 525, Bloco D, apto 209 do Bairro Nova 
Várzea Grande na cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 78135-603, pelo valor de R$ 127.447,00 (cento e vinte 
e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais) com pagamento nos termos e condições avençados na 
cláusula 4 e subitens do contrato, comprometendo-se a liquidá-lo por meio de parcelas nos valores. No entanto, 
a parte responsável pela dívida até o momento não efetuou o devido pagamento conforme ajustado, restando 
ainda saldo devedor, tendo sido a última parcela paga em 10/11/2017, apesar das inúmeras tentativas 
extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontra-se, assim, em mora pelo valor total, liquido e certo de R$ 
11.648,54 (onze mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), atualizado até 
30/09/2019 nos termos do artigo 798 do CPC, conforme faz provas os anexos extratos e planilhas de débito. 
Impede ressaltar ainda que a parte Executada foi devidamente notificada para cumprimento voluntário da 
obrigação. Debalde foram os esforços da Exequente para recebimento extrajudicial do débito, não lhe restando 
alternativa, senão a propositura da presente demanda com fito de receber o que lhe é de direito. Dá-se á causa o 
valor de R$ 11.648,54 (onze mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Decisão: 
Vistos, Considerando que a executada não foi localizado para ser citada, defiro o pedido retro, razão pela qual 
determino que a executada seja citada, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o 
pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios fixados na 
decisão inicial, salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, 
contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente 
de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 
919, caput, CPC). Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados 
no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 
tribunais se adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do edital de citação seja 
realizada junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a ser providenciado pela 
parte exequente, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima 
assinalados sem qualquer manifestação do executado, desde já nomeio como Curador Especial o Núcleo de 
Prática Jurídica da UNIVAG que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa do devedor. Intime-
se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otávio Pereira Marques Juiz de Direito Advertências À Parte: 
1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 
do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 
publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 
por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 
Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 
186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 
Advertência: Em Caso De Revelia Será Nomeado Curador Especial (Art. 257, Iv, Do Cpc). 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, Gabrielly Vitoria Ventura De Almeida, 
digitei. Várzea Grande, 18 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia-MT. Aviso de Licitação. Processo Licitatório 
nº 047/2022 Pregão Presencial – SRP nº 023/2021. Objeto: Contratação de empresa 
especializada no ramo de tecnologia da informação para realizar migração/conversão, 
treinamento e fornecimento de licenças de uso de software com referida manutenção e 
consultoria técnica para os setores de contabilidade tesouraria, planejamento, recursos 
humanos, tributos, patrimônio, frotas, almoxarifado, compras, licitação, envio de aplic, 
cargas mensais e suporte nas cargas tempestivas, protocolo/processos, assessoria em: 
Controle interno, Assistência Social, Educação e Saúde, Prestação de Contas SIOPS, 
SIOPE, SICONFI, DCTF. Abertura dos envelopes: 17/05/2022, à partir das 08h. Edital: 
www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br Pontal do Araguaia-MT, 02/05/2022. Alessandro dos 
Santos Oliveira. Pregoeiro.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS
A GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 
08.793.239/0004-10, vem NOTIFICAR os promitentes compradores abaixo descritos, 
para comparecerem à Rua Vereador Manoel Brito, nº 706, Setor Sul I , Barra do Garças 
– MT, portando os documentos exigidos na proposta de compra de Imóveis firmado, 
visando, regularização e ratificação da compra da unidade de imóvel, localizado nesta 
cidade, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação, sob pena de não o fazendo, 
dar-se-á por cancelada a proposta de compra da referida unidade (art. 512, código civil), 
após o prazo estabelecido, investindo a notificante no direito de vendê-la a terceiros 
interessados, em virtude da ocorrência da rescisão do pré-negócio.  

LOTEAMENTO PEIXINHO
CLIENTES PROPOSTA QUADRA E LOTES

GUILHERME DOS SANTOS LEMES 50666 QD 14   -  LOTE 05

MANOEL JOÃO MILHOMEM MACIEL 24938 QD 11 - LOTE 13

Barra do Garças, 02 de Maio de 2022- Golden Gestão de Negócios Imobiliários .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
O Presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso 
– FESSP/MT, Sr. Benedito Augusto Daltro de Carvalho, no uso de suas atribuições 
estatutárias, previstas no art.15, convoca os membros do Conselho de Representante da 
FESSP/MT, bem como toda a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para comparecerem, 
na sede da federação situada na Rua Antonio Batista Belém, nº36 – Bairro Lixeira, Cuiabá, 
para Reunião do Conselho de Representantes a ser realizada no dia 26/05/2022, com 
a primeira chamada as 9:00h e a segunda chamada as 9:30h, nos termos do art. 16 do 
Estatuto Social, a fim de deliberar sobre os seguintes itens:

1) Prestação de Contas do ano de 2021;
2) Outros Assuntos.

Ressalta-se, que a Reunião ocorrerá de forma presencial respeitando as normas de 
segurança sanitária estabelecida pelos entes públicos, podendo ser adiada à medida que 
novas restrições se fizerem necessárias.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Benedito Augusto Daltro de Carvalho
Presidente da FESSP/MT

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA sob CNPJ 
21.203.755/0001-63, torna público que solicita junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Rondonópolis - SEMMA, a troca de razão social para RNI INCORPORA-
DORA IMOBILIARIA 457 LTDA sob CNPJ33.919.668/0001-96, bem como a mudança 
da titularidade da LicençaPrévia e Licença de Instalação da atividade de condomínio 
horizontal residencial fechado, localizado na Av. Juscelino Ferreira de Farias, lote área 
4, Rondonópolis-MT.

Águas de Primavera S.A., sociedade por 
ações, com sede na cidade de Primavera do 
Leste, Estado do Mato Grosso, na Rua 
Londrina, nº 249, Centro, CEP 78850-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.042.374/0001-
20, solicita através desta a Renovação da LO - 
Licença de Operação nº 321826/2020, referente 
ao SAA – Sistema de Abastecimento de Água. 
F i n a l i d a d e A b a s t e c i m e n t o P ú b l i c o e 
Esgotamento Sanitário.

Águas de Poconé S.A., sociedade por ações, com 
sede na cidade de Poconé, Estado do Mato Grosso, 
na R. Dom Aquino - Bairro Boa Nova, Poconé - MT, 
78175-000, inscr i ta no CNPJ/MF sob o 
n°10.177.120/0001-12, torna público que requereu  
à SEMA-Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a 
solicitação da Renovação da LO - Licença de 
Operação nº320859/2019, referente ao SAA – 
Sistema de Abastecimento de Água do município de 
Poconé. Finalidade Abastecimento Público.

Edital nº: 043/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão:
16 de MAIO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDER À SEDE DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, INCLUINDO 
LAVAGENS DE TOALHAS DE MESA REDONDA, QUADRADA E 
RETANGULAR NAS CORES BRANCA, AZUL-ESCURO, 
TAPETES, BECAS, CAPA PARA GARRAFÃO DE ÁGUA 20 
LITROS E PANO DE COPA/COZINHA, DE ACORDO COM AS 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Alexandre Kohlhase Martins, CPF 006.899.101-00, denominado 
ÁGUAS DO MANSO POUSADA E SPA LTDA, localizado nas 
Coordenadas DATUM: SIRGAS 2000 – W: 55º45'29,00” e 
S:15º01'23,00”no município de Chapada dos Guimarães, zona rural, 
S/Nº, torna público que requereu  a SEMA a Renovação da Licença de 
Operação Nº 309575/2014 para funcionamento de Pousada, afim de 
desenvolver atividades de hotelaria e turismo sustentável, em área de 
interesse ambiental

MG Vidros Automotivos LTDA, CNPJ07.571.746/0008-70 torna 
público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável-SMADESS a Licença Ambiental-Modalidade: Adequação 
Ambiental (L.P, L.I, L.O), para atividade de Comércio e varejo de peças e 
acessórios novos para veículos automotores, localizada na Av. Carmindo 
de Campos, n° 146, Jardim Petrópolis, CEP: 78.070-100, no município de 
Cuiabá-MT.

ENPA-Engenharia e Parceria EIRELI, CNPJ00.818.517/0001-92, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São 
Felix do Araguaia- a LICENÇA DE OPERAÇÃO PROVISÓRIA-SEMMA,
LOP, para extração de CASCALHO, e uso imediato na Construção Civil , 
para a execução de serviços em obras públicas de restauração e 
terraplanagem de rodovias, situado na Faz. Entre Rios , Zona Rural, 
Município de São Felix do Araguaia/MT

ENPA-Engenharia e Parceria EIRELI, CNPJ00.818.517/0001-92, torna 
público que requereu à , a LICENÇA DE OPERAÇÃO SEMA/MT
PROVISÓRIA-LOP, para extração de CASCALHO, e uso imediato na 
Construção Civil, para a execução de serviços em obras públicas de 
restauração e terraplanagem de rodovias, situado na MT-235, Km 81, 
s/n, Fazenda Diamantino, São José do rio Claro /MT                   (03/05/2022)

Edital nº: 042/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 16 de MAIO de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da 
Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
MECÂNICA NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE 
CÁCERES-MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido pelo 
e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone 
(65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
O Presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso 
– FESSP/MT, Sr. Benedito Augusto Daltro de Carvalho, no uso de suas atribuições 
estatutárias, previstas no art.15, convoca os membros do Conselho de Representante da 
FESSP/MT, bem como toda a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para comparecerem, 
na sede da federação situada na Rua Antonio Batista Belém, nº36 – Bairro Lixeira, Cuiabá, 
para Reuniãodo Conselho de Representantes a ser realizada no dia 26/05/2022, com 
a primeira chamada as 10:00h e a segunda chamada as 10:30h, nos termos do art. 16 do 
Estatuto Social, a fim de deliberar sobre os seguintes itens:

1) Relatório de Gestãode 2021;
2) Orçamento da entidade para 2023;
3) Outros Assuntos.

Ressalta-se, que a Reunião ocorrerá de forma presencial respeitando as normas de 
segurança sanitária estabelecida pelos entes públicos, podendo ser adiada à medida que 
novas restrições se fizerem necessárias.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Benedito Augusto Daltro de Carvalho
Presidente da FESSP/MT

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 
BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(a)JUIZ(A) DE 
DIREITO ALEX NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1025026-81.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 6.100,14 | ESPECIE: 
Cédula de Crédito Bancário)->EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 
CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3367, - DE 1747/1748 A 
3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDIO FETAL VIEIRAEndereço: RUA A, 
341, Residencial Paiaguás, LOT JD VL REAL, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048 710 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 
PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 
inicial para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ (?), sob pena 
de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 
advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado; 2. Não sendo efetuado o pagamento no 
referido prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma 
oportunidade o executado (art. 829, $1o, do CPC). 3. Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto se 
façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: A Requerente é credora do Requerido da 
quantia provisória de R$ 6.100,14 (seis mil e cem reais e quatorze centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário no 5421-5, referente 
ao empréstimo do valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), cujas cópias dos originais seguem anexas. Como garantia de recebimento 
do crédito, a Requerente recebeu em alienação fiduciária do devedor, o seguinte bem: 1) 01 (uma) Moto Yamaha/Factor YBR 125, ano/modelo: 
2009/2009, Cor: Prata, Chassi: 9C6KE120090031257, Renavam: 172035180, Placa: NPJ 5228. A Cédula foi emitida em 08/02/2013 e tinha por 
vencimento final em 01/09/2014. ORequerido deveria ter quitado o valor total do crédito concedido em 18 parcelas iguais e consecutivas, a partir da 
emissão do título. No entanto, não houve pagamento das parcelas vencidas a partir de 30/09/2013, razão pela qual houve o vencimento antecipado 
da dívida, conforme expressa previsão contratual. 3 Com isso, o Requerido tornou-se inadimplente conforme demonstrativo anexo, incorrendo em 
mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. A Requerente constituiu a mora do 
Requerido, por meio do protesto do título, com envio de Notificação Pessoal no seu endereço, conforme Aviso de Recebimento anexo. (documento 
anexo) Portanto, a mora do Requerido encontra-se regularmente constituída. DECISÃO: Vistos, etc. Diante das tentativas frustradas de citação 
pessoal do Executado, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO 
POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do inciso Il e 
parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia 
da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 
que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/
devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias 
(art. 914 e 915, CPC), contado do dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2o, I CPC); 2. No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente 
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer o 
pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No 
caso de integral pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1°, 
CPC); 4. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância 
atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). 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, 
ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 7 de abril de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
pelo Provimento no 56/2007-CGJ
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
Em 31 de dezembro de 2021, em milhares de Reais

1. Contexto operacional: A Prima Participações e Empreen-
dimentos S/A (“Companhia” ou “Controladora”) é uma socie-
dade anônima de capital fechado, constituída em 29 de julho de 
2008, tendo sede e foro no município de Primavera do Leste, 
Estado de Mato Grosso. Seus objetivos sociais consistem, fun-
damentalmente, em (i) participar no capital social de outras 
companhias, na qualidade de acionista ou de quotista; (ii) co-
mercializar e importar adubos, fertilizantes, defensivos, máqui-
nas, equipamentos e implementos agrícolas; (iii) promover o 
florestamento e reflorestamento com essências nativas ou exó-
ticas, em conformidade com as normas dos órgãos ambientais; 
e (iv) administrar imóveis próprios, rurais e/ou urbanos e arren-
dar imóveis rurais.  A Companhia tem origem no interesse de 
um grupo de empreendedores da região de Primavera do Leste/
MT em encontrar formas de aumentar o valor agregado dos 
grãos produzidos no Estado, através, por exemplo, da criação e 
industrialização de proteína animal. Para tanto, a Companhia foi 
criada e investiu recursos próprios para adquirir áreas destina-
das a implantação de uma planta industrial, passando a pros-
pectar possíveis grupos empreendedores do segmento frigorífi-
co para fazer parte do negócio. A análise da Administração 
sobre a conjuntura política e econômica do país nos últimos 
anos indica que os investimentos no segmento industrial, de-
pendentes de linhas de financiamento competitivas, estabilida-
de cambial e retomada de crescimento, entre outros diversos 
fatores, vinham gradualmente criando condições de viabilidade 
para o projeto, embora a pandemia mundial tenha, novamente, 
criado um panorama de incertezas que tragam alguma seguran-
ça aos investidores. Na data-base destas demonstrações finan-
ceiras, o avanço do projeto, ainda, depende da identificação de 
parceiros de negócios com tradição no ramo de proteínas ani-
mais e cientes do cenário da produção de alimentos na região.
2.Base de preparação das demonstrações financeiras: De-
claração de conformidade - As demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais 
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC). A Administração declara 
que todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na sua 
gestão. A emissão das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foi autorizada pela Administração da Companhia 
em 22 de abril de 2022. Base de mensuração - As demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor que, no caso 
de determinados ativos e passivos financeiros, tem seu custo 
ajustado para refletir seu valor justo.Moeda funcional e moeda 
de apresentação - Estas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado outra forma. Julgamentos, 
estimativas e mensuração de valor justo - A preparação de 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer o 
uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamen-
tos por parte da Administração no processo de aplicação das 
políticas contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência his-
tórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As esti-
mativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revi-
sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) 
Julgamentos: As informações sobre julgamentos realizados na 
aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos 
sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas estão incluídas na nota explicativa 8, 
sobre imobilizado, quanto a avaliação da finalidade destes 
bens, o que interfere diretamente na sua classificação contábil e 
nos critérios de mensuração. (b) Estimativas: As informações 
sobre estimativas que possuem um risco significativo de resul-
tar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e pas-
sivos no próximo ano fiscal estão incluídas na nota explicativa 9, 
sobre impostos diferidos, quanto a mensuração da estimativa 
futura de impostos incidentes sobre a receita de venda de esto-
ques na Controlada. Controladas - A Companhia controla uma 
entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retor-
nos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e 
tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder 
sobre esta. As demonstrações financeiras de controladas são 
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir 
da data em que a Companhia obtiver o controle até a data em 
que o controle deixa de existir. Quando a entidade perde o con-
trole sobre uma controlada, esta desreconhece os ativos e pas-
sivos e qualquer participação de não-controladores e outros 
componentes registrados no seu patrimônio líquido referentes a 
mesma. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de con-
trole é reconhecido no resultado. Se a Companhia retém qual-
quer participação na antiga controlada, essa participação é 
avaliada pelo seu valor justo na data em que há a perda de 
controle. Investimentos em entidades avaliadas pelo méto-
do da equivalência patrimonial - Os investimentos da Compa-
nhia em entidades avaliadas pelo método da equivalência patri-
monial compreendem suas participações em controladas. Tais 
investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual 
inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, 
as demonstrações financeiras incluem a participação da Com-
panhia no lucro ou prejuízo do exercício e outros resultados 
abrangentes da investida até a data em que a influência signifi-
cativa ou controle deixa de existir. No caso de entidades contro-
ladas em conjunto, a Companhia apresenta os investimentos 
a custo histórico. Transações eliminadas na consolidação - 
Saldos e transações intragrupo e quaisquer receitas ou 
despesas não realizadas derivadas destas são eliminados. 
Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas 
registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra 
o investimento na proporção da participação da Companhia 
na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma 
maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na 
extensão em que não haja evidência de perda por redução ao 
valor recuperável. 
3. Principais políticas contábeis: As principais políticas contá-
beis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário, e 
estão descritas abaixo: 3.1 Transações em moeda estrangeira 
e/ou commodities - São convertidas para as respectivas moe-
das funcionais pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em mo-
edas estrangeiras ou commodities na data das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas são reconvertidos para a 
moeda funcional à taxa de conversão naquela data. Ativos e 
passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo 
em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcio-
nal à taxa de conversão na data em que o valor justo foi determi-
nado. Itens não monetários que são mensurados com base no 
custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa 
de conversão na data da transação. As diferenças de moedas 
estrangeiras e/ou commodities resultantes da conversão são 
geralmente reconhecidas no resultado como variação cambial e/
ou monetária ativa ou passiva, grupo de encargos financeiros lí-
quidos. 3.2 Instrumentos financeiros - As principais políticas 
contábeis envolvendo instrumentos financeiros são: (a) Ativos 
financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os em-
préstimos, recebíveis e depósitos, inicialmente, na data em que 
foram originados. Os outros ativos financeiros (incluindo os ati-
vos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reco-
nhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Compa-
nhia se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia baixa um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 
quando transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de cai-
xa contratuais sobre um ativo financeiro, em uma transação no 
qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade 
do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que 
seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros é 
reconhecida como um ativo ou passivo individual. A Companhia 
tem ativos financeiros não derivativos mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado e pelo custo amortizado. (a.1) Ativo 
financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado: 
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor 
justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido 
para negociação, ou seja, designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconheci-
dos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensu-
rados pelo valor justo por meio do resultado e mudanças no valor 
justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer 
ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exer-
cício; (a.2) Custo amortizado: São ativos financeiros com paga-
mentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado 
ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, são medidos pelo custo amortizado atra-
vés do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda 
por redução ao valor recuperável. (b) Passivos financeiros não 
derivativos: São reconhecidos títulos de dívida emitidos e pas-
sivos subordinados inicialmente na data em que são originados. 
Os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data de negociação na qual a Companhia se torna uma 
parte das disposições contratuais do instrumento, sendo realiza-
da a baixa de um passivo financeiro quando tem suas obriga-
ções contratuais retirada, cancelada ou vencida. Tais passivos 

financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reco-
nhecimento inicial, esses são medidos pelo custo amortizado 
através do método dos juros efetivos. (c) Compensação de 
ativos e passivos financeiros: Os ativos e passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço pa-
trimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o di-
reito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liqui-
dá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. 3.3 Contas a receber - As contas a 
receber são mantidas com o objetivo de arrecadar fluxos de cai-
xa contratuais e, portanto, são inicialmente reconhecidas pelo 
valor justo, subsequentemente mensuradas pelo custo amortiza-
do com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das 
provisões para perdas, conforme julgamento da Administração.
São apresentadas no não circulante quando seu prazo de rece-
bimento é superior a um ano. 3.4 Estoques - Os estoques são 
avaliados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável lí-
quido. O custo dos estoques é apurado pelo custo médio e con-
sidera os custos incrementais eventualmente incorridos, como 
os impostos para registro dos bens, por exemplo. 3.5 Investi-
mentos - Os investimentos em controladas são apresentados 
inicialmente a valor de custo e, posteriormente, avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial. No caso de investimentos 
controlados em conjunto, estes são apresentados a custo histó-
rico. 3.6 Imobilizado - São demonstrados a custo histórico de 
aquisição ou formação e, dada a natureza destes bens, a depre-
ciação não é calculada. 3.7 Patrimônio líquido - As ações ordi-
nárias da Companhia e as cotas da Controlada são classifica-
das nos respectivos patrimônios líquidos, apresentadas a valor 
histórico. As reservas de lucros, quando existentes, são desti-
nadas em Assembleia de acordo com as premissas do estatuto 
social da Companhia, o qual prevê 5% (cinco por cento) do lucro 
do exercício para constituição de reserva legal e 1% do lucro do 
exercício, após destinações legais, a título de distribuição de di-
videndos. No caso da Controlada, a destinação dos lucros aufe-
ridos é definida pelos cotistas. Os adiantamentos para futuro 
aumento de capital são apresentados a valor histórico e desti-
nados a integralização no capital social da Companhia por meio 
de deliberação dos seus acionistas. 3.8 Reconhecimento da 
receita e custo dos imóveis vendidos - (i) As receitas com-
preendem o valor justo recebido ou a receber pela comercializa-
ção de bens, líquidas dos impostos incidentes, inclusive os dife-
ridos. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômi-
cos futuros fluirão e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos, pelo regime de competência. (ii) O custo dos imó-
veis vendidos é apropriado pelo regime de competência, em li-
nha com o reconhecimento das receitas vinculadas. 3.9 Imposto 
de renda e contribuição social correntes e diferidos - (i) 
Controladora: O imposto corrente da Companhia se baseia no 
lucro real do exercício, cuja apuração é trimestral. O lucro ou 
prejuízo real difere do lucro ou prejuízo apresentado no resulta-
do porque exclui receitas ou adiciona despesas tributáveis ou 
dedutíveis em outros exercícios, além de adicionar ou excluir 
itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. Os 
passivos fiscais correntes da Companhia são calculados com 
base em alíquotas fiscais vigentes na data-base de apuração. 
(ii) Controlada: O imposto corrente da Controlada se baseia no 
lucro presumido, apurado trimestralmente e cujo recolhimento é 
realizado pelo regime de caixa. Os seus passivos fiscais corren-
tes são calculados com base em alíquotas fiscais vigentes na 
data-base de apuração. (iii) Impostos diferidos: Reconhecidos 
nestas demonstrações financeiras consolidadas para a Contro-
lada, sendo apurados considerando as diferenças tributárias 
entre as bases contábil e fiscal, ou ainda em observância ao re-
gime de competência, incluindo outros impostos federais inci-
dentes como as contribuições ao Pis e a Cofins. O lançamento 
de impostos correntes e diferidos se baseia no julgamento de 
profissionais da Companhia e sua Controlada suportados pela 
experiência anterior no segmento.
4. Contas a receber: O saldo da Boa Safra Sementes Ltda. 
corresponde a venda de 25,3 ha em 2021, ao valor total de R$ 
12.144 mil (equiparado a 75.900 sacas de soja), dos quais R$ 
1.124 mil foram liquidados no período e o vencimento final do 
saldo (68.310 sacas de soja) dar-se-á em 28 de abril de 2022. A 
atualização monetária destes ativos na data-base destas de-
monstrações financeiras refletiu em ajuste negativo de R$ 451 
mil. A Controlada avaliou os possíveis efeitos para ajuste a valor 
presente destes ativos e considerou que os critérios e termos 
firmados na negociação não demandam o reconhecimento de 
ajustes a valor presente.
  Contas a receber 2021 2020 
FS Agrisolutions Ind. Biocomb. Ltda. 22.004 2.000
Boa Safra Sementes Ltda. 10.478 –
  Saldos circulante, em R$ mil 32.482 2.000
FS Agrisolutions Ind. Biocomb. Ltda. – 22.004

Saldos não circulante, em R$ mil – 22.004
O outro valor decorre da venda de imóvel (136,4 ha) realizada 
pela Controlada, em 30 de junho de 2020, para a FS Agrisolu-
tions Indústria de Combustíveis Ltda.. A negociação total foi de 
R$ 25.004 mil, sendo que os saldos remanescentes foram liqui-
dados em janeiro de 2022.
5. Estoques: Para esta data-base, o saldo registrado nos esto-
ques da Controlada é formado pela parte remanescente do 
imóvel integralizado ao seu capital em 2019, correspondente 
R$ 1.979 mil (266,57 ha), cujo valor em 2020 era de R$ 2.167 
mil (291,9 ha).
6. Investimentos: A Companhia é controladora da Prima Imo-
biliária Ltda., uma empresa constituída em 27 de abril de 2020, 
voltada para a exploração da atividade imobiliária que mantém 
no seu estoque propriedades rurais para venda, da qual detém 
100% do capital social sendo a sua participação avaliada pelo 
método de equivalência patrimonial e eliminada para fins desta 
consolidação. A BF Prima S/A, constituída no exercício de 
2009, ainda não iniciou suas atividades, sendo que 50% das 
suas ações são de propriedade da Companhia. Do total do ca-
pital inicialmente previsto para esta ligada (R$ 1 milhão), foram 
integralizados pela Companhia R$ 50 mil da sua participação 
prevista (de um total de R$ 500 mil), sendo que a integralização 
do restante ocorrerá conforme demanda de novos projetos. 
Dada a incipiência e pouca expressão das suas operações, a 
Administração optou por não consolidar e avaliar este investi-
mento pelo método de equivalência patrimonial.
  Investimentos 2021 2020
Prima Imobiliária Ltda. 12.283 24.574
BF Prima S/A 50 50

Saldos, em R$ mil 12.333 24.624 
Movimentação dos investimentos 2021 2020 
Saldos iniciais 24.574 2.900
Equivalência patrimonial 10.668 22.314
Distribuição de dividendos (2.959) (640)
Dividendos propostos (20.000) –

Saldos, em R$ mil 12.283 24.574
 Saldos da controlada  2021  2020
Ativo 34.518 26.178
Passivo 22.235 1.604
Patriônio líquido 12.283 24.574
Lucro do exercício 10.668 22.314
Lucros e dividendos - A Controlada registrou lucros a distribuir no 
montante de R$ 20 milhões nesta data-base, cujos valores foram 
refletidos na Controladora como (i) lucros a receber tendo como 
contrapartida o registro dos investimentos e (ii) dividendos a pagar 
provisionados aos seus acionistas em montante equivalente.
7. Imobilizado: Refere-se ao saldo remanescente de proprie-
dades rurais adquiridas cujas intenções da Administração são 
de abrigar as futuras instalações industriais da Companhia ou 
integralizá-los no capital da Controlada conforme estratégias de 
utilização e oportunidades de mercado. Estes ativos estão re-
gistrados pelos respectivos valores originais de aquisição (R$ 
2.597 mil), sendo que parte destes foram integralizados ao ca-
pital social da Prima Imobiliária Ltda. e posteriormente comer-
cializados, conforme mencionado na nota explicativa 4.
8. Impostos diferidos e conciliação dos impostos sobre o 
lucro: A Controlada adota o regime do Lucro Presumido apura-
do em regime de caixa para reconhecimento dos seus impos-
tos, o que gera impostos diferidos sobre os saldos de contas a 
receber. As demais contribuições (Pis e Cofins) devidas pela 
Controlada são apuradas considerando o regime cumulativo, 
conforme quadros abaixo:
Impostos 
correntes 
  Controlada

2021  2020 

IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins  IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins 
Receitas de
  vendas 12.144 12.144 12.144 25.004 25.004 25.004
Valores a 
  receber (10.478) (10.478) (10.478) (24.004) (24.004) (24.004)
Valores re-
  cebidos no 
   exercício 3.214 3.214 3.214 1.000 1.000 1.000
Alíquota de 
  presunção 8% 12% – 8% 12% –
Base de cál-
  culo dos 
    impostos 257 386 3.214 80 120 1.000
Alíquotas 
  incidentes 15% 9% 3,65% 15% 9% 3,65%
Alíquotas in-
  cidentes
   (adma de 
     R$ 60 mil) 10% – – 10% – –

Totais dos 
  impostos, 
   em R$ mil  (53) (36) (117) (14) (11) (37) 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro, em milhares de Reais

Contas Nota
 Individual  Consolidado

2021 2020 2021 2020
Ativo 34.974 27.271  37.209 28.875
Circulante 20.033 39 34.551 4.213
Caixa e equivalentes 

de caixa – 33 9 90 16
Contas a receber 4 – – 32.482 2.000
Estoques 5 – – 1.979 2.167
Lucros a receber 6 20.000 – – –
Adiantamentos a 

fornecedores – – 30 – 30
Não circulante 14.941 27.232  2.658 24.662
Contas a receber 4 – – – 22.004
Impostos a recuperar – 11 11 11 11
Investimentos 6 12.333 24.624 50 50
Imobilizado 7 2.597 2.597 2.597 2.597

Contas Nota
 Individual Consolidado 

2021 2020 2021 2020 
Passivo e patrimônio 

líquido 34.974 27.271 37.209 28.875
Circulante 20.000 – 20.031 –
Obrigações fiscais – – – 31 –
Dividendos a pagar 6 20.000 – 20.000 –
Não circulante – – 2.204 1.604
Impostos diferidos 8 – – 2.204 1.604
Patrimônio líquido 9  14.974 27.271 14.974 27.271
Capital social – 6.670 6.257 6.670 6.257
Adiant. para futuro 

aumento de capital – 85 413 85 413
Reservas de lucros – 8.219 20.601 8.219 20.601

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do resultado, em milhares de Reais 
Períodos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

Contas de resultado Nota
Individual  Consolidado 

2021 2020  2021 2020 
Receitas líquidas 10 – – 11.701 24.090
Custo dos imóveis 

vendidos 10 – – (188) (1.012)
Lucro bruto – – 11.513 23.078
Despesas operacionais – (88) (114) (118) (126)
Administrativas – (80) (99) (102) (111)
Tributárias – (8) (15) (16) (15)
Resultado de equivalên-

cia patrimonial 6 10.668 22.314 – –
Lucro operacional 10.580 22.200 11.395 22.952
Encargos financeiros 

líquidos – (2) (1) (454) (1)
Lucro antes dos impostos 10.578 22.199 10.941 22.951
Imposto de renda e con-
 tribuição social correntes 8 (1) – (90) (25)
Imposto de renda e con

tribuição social diferidos 8 – – (274) (727)
Lucro do exercício 10.577 22.199 10.577 22.199

As notas explicativas são parte integrante 
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração das mutações do patrimônio líquido e do resultado abrangente, em milhares de Reais

Histórico
Capital 
social

Adiantamento 
para futuro 

aumento de capital

Reservas Lucros 
(prejuízos) 

acumulados
Patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Reserva 

de lucros
Saldos em 31 de dezembro 2019 6.026 243 – – 1 (648) 5.621
Lucro do exercício – – – – 22.199 22.199
Adiantamento para futuro aumento de capital – 401 – – – 401
Integralização de capital social 231 (231) – – – –
Destinações legais
Constituição de reserva legal – – 1.110 – (1.110) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (950) (950)
Destinação para reservas de lucros – – – 19.491 (19.491) –
Outros resultados abrangentes – – – – – –
Saldos em 31 de dezembro 2020 6.257 413 1.110 19.491 – 27.271
Lucro do exercício – – – – 10.577 10.577
Adiantamento para futuro aumento de capital – 85 – – – 85
Integralização de capital social 413 (413) – – – –
Dividendos adicionais distribuídos – – – (2.959) – (2.959)
Destinações legais
Constituição de reserva legal – – 224 – (224) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (104) (104)
Dividendos adicionais propostos – – – (9.647) (10.249) (19.896)
Outros resultados abrangentes – – – – – –
Saldos em 31 de dezembro 2021 6.670 85 1.334 6.885 – 14.974

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração dos fluxos de caixa, em milhares de Reais 
Períodos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

Movimentação de caixa
Individual  Consolidado 

2021 2020 2021 2020 
Atividades operacionais
Lucro do exercício 10.577 22.199 10.577 22.199
Conciliação do lucro ao 

caixa operacional
Equivalência patrimonial (10.668) (22.314) – –
Impostos diferidos – – 600 1.604
Variação monetária – – 451 –
Variação dos ativos e 

passivos operacionais
Contas a receber – – (8.929) (24.004)
Estoques – – 188 (2.167)
Adiantamentos a 

fornecedores 30 – 30 –
Obrigações fiscais – – 31 –
Caixa líquido das ativida-

des operacionais (61) (115) 2.948 (2.368)
Atividades de 

investimento
Aumento em investimentos – (20) – –
Caixa líquido das ativida-

des de investimento – (20) – –
Atividades de 

financiamento
Adiantamento para futuro 

aumento de capital 85 401 85 401
Dividendos distribuídos (2.959) (950) (2.959) (950)
Lucros recebidos 2.959 640 – –
Integralização de capital 

social – – – 2.880
Caixa líquido das ativida-

des de financiamento 1 85 91 (2.874) 2.331
Aumento líquido (redu-

ção) de caixa e equiva-
  lentes de caixa 1 24 (44) 74 (37)
Demonstração da variação 

líquida de caixa e 
  equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no 

início do exercício 9 53 16 53
Caixa a equivalentes no 

final do exercício 33 9 90 16
Aumento líquido 

(redução) de caixa e 
  equivalentes de caixa 1 24 (44) 74 (37)

As notas explicativas são parte integrante 
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do valor adicionado, em milhares de Reais 
Períodos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

Histórico
Individual  Consolidado 

2021 2020  2021 2020 
Composição do valor 

adicionado a distribuir
Receitas de vendas – – 12.144 25.004
Receitas de venda de bens – – 12.144 25.004
Custos dos imóveis (80) (99) (298) (1.124)
Custos dos imóveis vendidos – – (188) (1.013)
Outros (materiais, energia e 

serviços de terceiros) (80) (99) (no) (111)
Valor adicionado líquido (80) (99) 11.846 23.880
Valor adicionado transferido 10.671 22.315 4 1
Equivalência patrimonial 10.668 22.314 – –
Receitas financeiras 3 1 4 1
Valor adicionado total a 

distribuir 10.591 22.216 11.850 23.881
Distribuição do valor 

adicionado
Governo 9 15 815 1.680
Impostos e taxas diversas 8 15 8 15
Pis, cofins, imposto de renda e 

contribuição social 1 – 152 62
Impostos diferidos – – 655 1.603
Financiamentos 5 2 458 2
Variação monetária – – 451 –
Despesas bancárias 5 2 7 2
Acionistas 10.577 22.199 10.577 22.199
Lucro do exercício 10.577 22.199 10.577 22.199
Valor adicionado distribuído  10.591 22.216  11.850 23.881 

As notas explicativas são parte integrante 
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Prima Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ nº 10.267.591/0001-11

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de dezembro de 2021

Impostos diferi-
  dos Controlada

 2021  2020 

IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins  IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins 
Contas a 
receber 36.148 36.148 36.148 25.004 25.004 25.004
Valores 
recebidos no 
exercício (3.214) (3.214) (3.214) (1.000) (1.000) (1.000)
Valores a 
receber 32.934 32.934 32.934 24.004 24.004 24.004
Alíquota de 
presunção 8% 12% – 8% 12% –
Base de cálculo 
dos impostos 2.635 3.952 32.934 1.920 2.880 24.004
Alíquotas 
  incidentes 15% 9% 3,65% 15% 9% 3,65%
Alíquotas 
incidentes (adma
de R$ 60 mil) 10% – – 10% – –

Saldos, em 
     R$ mil (646) (356) (1.203) (468) (259) (877)

Saldos totais, 
     R$ mil – – (2.204) – – (1.604)
A Controladora apura os impostos sobre o lucro com base no 
lucro real, apurado em regime trimestral, sendo que no exercí-
cio houve apenas base de cálculo positiva para as receitas fi-
nanceiras.
Impostos correntes 

Controladora
 2021  2020 

 IRPJ CSLL  IRPJ CSLL 
Lucro antes dos 

impostos 10.578 10.578 22.200 22.200
Exclusões (10.668) (10.668) (22.314) (22.314)
Equivalência patrimonial (10.668) (10.668) (22.314) (22.314)

Prejuízo fiscal, 
  em R$ mil  (90) (90)  (114) (114)
9. Patrimônio líquido: O capital social subscrito da Compa-
nhia, ajustado na última alteração do seu Estatuto Social de 10/
Mar/2021, é de R$ 6.669.826 (seis milhões, seiscentos e ses-
senta e nove mil e oitocentos e vinte e seis Reais), dividido em 
6.669.826 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil e oi-
tocentos e vinte e seis reais) ações ordinárias nominativas de 
valor unitário de R$ 1,00 (um Real). O capital social da contro-
lada Prima Imobiliária Ltda., constituída neste exercício, é de 
R$ 2.900 mil, sendo integralizado através da cessão de um 
imóvel rural com valor de custo de R$ 2.879.352 e depósito de 
R$ 20.648 em espécie.

Tipo de ação

 2021  2020 
Capital 

integra-
lizado

Número 
de ações 

(x mil)

Capital 
integra-

lizado

Número 
de ações 

(x mil)
Ordinárias 6.670 6.670 6.257 6.257

Saldos, em R$ e 
  ações (mil)  6.670  6.6701  6.257 6.257
Adiantamentos para futuro aumento de capital - Estes sal-
dos têm origem em repasses financeiros para cobertura das 
despesas de manutenção da Companhia (R$ 85 mil em 2021 e 
R$ 413 mil em 2020), a serem utilizados para integralização de 
capital, conforme deliberação de seus acionistas. No exercício 
de 2020, foram incorporados ao capital social R$ 413 mil. Dis-
tribuição de dividendos e lucros - No exercício, os acionistas 
da Controladora definiram pela distribuição de dividendos no 
montante de R$ 2.959 mil, oriundos de distribuição de lucros 
pela Controlada. No caso da Controladora, há previsão estatu-
tária de distribuição de dividendos mínimos obrigatórios em 1% 
do lucro líquido, após constituição de reservas. A partir da previ-
são de distribuição de lucros na Controlada, no montante de R$ 
20 milhões, os dividendos adicionais propostos pela Administra-
ção da Controladora são de R$ 19.896 mil.
10. Receitas líquidas e custo dos imóveis vendidos: A com-
posição da margem bruta auferida em ambas as datas-bases é 
composta pelas receitas com venda de imóveis em estoque e 
os respectivos custos auferidos pela Controlada, demonstrada 
como segue.
Receitas e custo dos imóveis 2021 2020 
Receitas de vendas 12.144 25.004
Pis e Cofins correntes sobre faturamento (117) (37)
Pis e Cofins diferidos sobre faturamento (326) (877)
Receitas líquidas, em R$ mil 11.701 24.090
Custo dos imóveis vendidos (188) (1.012)
Lucro bruto, em R$ mil 11.513 23.078
11. Partes relacionadas: As operações entre partes relaciona-
das consistem na distribuição de lucros realizada pela Controla-
da e os seus reflexos pela também distribuição de dividendos 
aos acionistas pela Controladora (notas explicativas 6 e 9), 
além de adiantamentos para futuro aumento de capital efetua-
dos pelos acionistas (nota explicativa 9).
Não há planos de aposentadoria ou benefícios pós-emprego 
diferentes dos requeridos pela legislação brasileira para os Ad-
ministradores e Diretores, ou ainda remuneração aos Adminis-
tradores.
12. Provisão para contingências: Dada a incipiência das suas 
operações, a Administração avalia não haver riscos relaciona-
dos a processos judiciais que justificassem a constituição de 
provisões, assim como não são percebidas outras contingên-
cias fiscais, cíveis e trabalhistas com perda classificada como 
possível para fins de divulgação nestas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas.
13. Instrumentos financeiros e gestão de riscos: A gestão de 
riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia 
em atuar de forma ética e em conformidade com os requisitos 
legais e regulatórios estabelecidos no Brasil. Os riscos são ad-
ministrados considerando governança e controles estabeleci-
dos, o que envolve a participação ativa da alta Administração. 
Os riscos aos quais a Companhia está exposta são os seguin-
tes: a) Risco de crédito: É o risco de a Companhia incorrer em 
perdas financeiras caso um cliente ou uma contraparte em um 
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações 
contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas 
a receber. Os valores contábeis dos ativos financeiros represen-
tam a exposição máxima do crédito e são conforme quadro. Os 
saldos de caixa e equivalentes de caixa são mantidos em ban-
cos de primeira linha como forma de redução do risco de crédi-
to.
Ativos  2021 2020 
Caixa e equivalentes de caixa 90 16
Contas a receber 32.482 24.004

Saldos, em R$ mil 24.020
b) Risco de liquidez: É o risco de a Companhia encontrar difi-
culdades em cumprir as obrigações associadas com seus pas-
sivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa 
ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na 
administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, 
que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obri-
gações no vencimento, tanto em condições normais como de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar 
sua reputação. A seguir, estão os vencimentos contratuais de 
passivos financeiros na data das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. Esses valores são brutos e não-des-
contados, e incluem pagamentos de juros contratuais e excluem 
o impacto dos acordos de compensação.

  Passivos financeiros
2021

(contábil)
 Fluxos de caixa 

Até 1 ano Total 
Obrigações fiscais 31 31 31
Dividendos a pagar 20.000 20.000 20.000
Impostos diferidos 2.204 2.204 2.204

Saldos, em R$ mil 22.2351 22.235 22.2351
c) Risco de mercado: É o risco de que alterações nos preços 
de mercado, tais como taxas de câmbio ou cotações e taxas de 
juros irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus 
instrumentos financeiros. A Administração avalia que o risco 
desta natureza é atrelado apenas ao saldo de contas a receber 
indexado em grãos, cuja análise é demonstrada a seguir:

  Instrumentos financeiros
2021 

Soja (sacas) Cotação RS mil 
Contas a receber 68.310 153,39 10.478

Exposição Equida, em 
  sacas e RS mil 68.310 10.478
Análise de sensibilidade: Uma valorização (ou desvaloriza-
ção) razoavelmente possível da cotação da commodity em 31 
de dezembro, teria afetado a apresentação dos instrumentos 
financeiros denominados em sacas de soja e afetado o patrimô-
nio e o resultado pelos montantes demonstrados abaixo. A aná-
lise considera que todas as outras variáveis, especialmente as 
taxas de juros, permanecem constantes e ignoram qualquer 
impacto da previsão de vendas e compras.

Análise de 
sensibilidade

2021 
Desv. 

50%
Desv. 

25% Atual 
Valor. 

25%
Valor. 

50%
Contas a receber (5.239) (2.620) 10.478 2.620 5.239

Impacto, em R$ mil (5.239) (2.620) 10.478 2.620 5.239

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2022.

Marcos Antônio Vimercati 
Diretor Superintendente

Valmor Luiz Ferreira Zorzi
Contador, CRC-PR 0171710/T-9-MT

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras

Prezados senhores Acionistas e Administradores 
Prima Participações e Empreendimentos S/A
Primavera do Leste/MT
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Prima Participações e Empreendimentos S/A 
(“Companhia” ou “Controladora”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líqui-
do e do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Prima Participações e Empreendimentos S/A, 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e conso-
lidado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Companhia em fase pré-operacional - Conforme citado na 
nota explicativa 1, a Companhia foi constituída para o desenvol-
vimento de um projeto agroindustrial que ainda não iniciou as 
suas atividades, estando à espera da retomada econômica do 
país e a identificação de possíveis parceiros de negócio, não 
sendo descartada, inclusive, a hipótese de integralização de 
seus ativos no capital na Controlada para posterior venda, como 
ocorrido parcialmente nos dois últimos exercícios. Nossa opi-
nião não está ressalvada sobre esse assunto.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado - A demonstração do valor 
adicionado individual e consolidada referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade 
da Administração da Companhia e apresentada como informa-
ção suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das suas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada 
com as demais demonstrações e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - De-
monstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa de-
monstração do valor adicionado individual e consolidado foi 
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
de forma consistente em relação às demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais;
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia;
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela Administração;
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional;
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive 
as divulgações e se estas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos.
Também fornecemos aos responsáveis pela Administração de-
claração de que cumprimos com as exigências éticas relevan-
tes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comu-
nicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, in-
cluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2022.

Prado Suzuki & Associados S/S
CRC-MT 000214/O
Dario Suzuki, Contador Bruno da Silva Martins, Contador
CRC-MT 006444/O-7 CRC-MS 009050/O-6-T-MT

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUARA - MT JUIZO DA
SEGUNDA VARA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 30 DIAS 
AUTOS N.° 3538-06.2010.811.0018 cód. 39518 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 
PARTE AUTORA: Humberto Simioni Junior e Patricia Helena Vinholis Simioni PARTE RÉ: 
Wilson Roberto krause e Companhia Brasileira de Imóveis e Thersio Pinto de Medeiros e João 
Maria de Lima e Dina Terezinha de Lima e Clemente Fernandes da Costa e Rosalina Ferreira da 
Costa e Francisco Fernandes de Carvalho e Luiz Fernandes de Carvalho e Albino Minetto e 
Carmelinda Barea Minetto e Alexandre Canever e Zulmira Canever e Milton Geraldo Falesguski 
Ramos e Maristela Ramos e Armando Alcantara da Rosa e Alecir Zeni da Rosa e Cícero Bezerra da 
Silva CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DAAÇÃO: 27/12/2010 
VALOR DA CAUSA: RS 1.096.476,62 FINALIDADE: CITAÇÃO de eventuais interessados, na forma 
do art. 942 do CPC. dos termos da presente ação de usucapião da imóvel adiante descrito e 
caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da expiração do prazo deste edital. apresentarem resposta, querendo, sob pena de 
serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pelo parte autora na peça vestibular. 
RESUMO DA INICIAL: Os requerentes possuidores da Fazenda Porteira Branca com área de 
5.482.2808 há, que incide sobre a matriculas n. 26.444, 4.639, 4738, 3.696, 9.112, 14.643 e 12.903 
do RGI de Diamantino 2.438 e 1.577 do RGI de Juara MT e 1.074 e 1.075 do RGI de Porto dos 
Gaúchos MT, originárias dos Titulos definitivos de: Geraldo Vicente Martínez, Antonio Reis. Basilio 
penteado Castro. Thersio Pinto de Medeiros, Armando Joaquim Lima, José Francini e José 
Agostinho Morelli, Requer a declaração de domínio do imóvel e transcrição no registro de imóveis 
competentes DESCRIÇÃO DO IMOVEL USUCAPIENDO: Fazenda Porteira Branca, Situada na 
localidade denominada Porta do Céu, Distrito de Paranorte, Juara MT. DESPACHO: "... Acitação dos 
eventuais interessados por edital com prazo de 30 (trinta) dias... Eu, lida Júlia S. de Brito, Técnica 
Judiciária; digitei. Juara – MT, 7 de novembro de 2012. Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUARA 2ª VARA CÍVEL
DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, TELEFONE: (66) 3556-1496, JARDIM BOA VISTA, 
JUARA - MT - CEP: 78575-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 
PROCESSO n. 0003538-06.2010.8.11.0018 Valor da causa: R$ 1.096.476,62 ESPÉCIE: [Usucapião 
Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: HUMBERTO SIMIONI JUNIOR
Endereço: desconhecido Nome: PATRICIA HELENA VINHOLIS SIMIONI Endereço: desconhecido. 
POLO PASSIVO: Nome: WILSON ROBERTO KRAUSE Endereço: Rua Maria Clara, n 102, At da 
Gloria, CURITIBA - PR - CEP: 80030-140. Nome: CBI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
Endereço: desconhecido; Nome: CLEMENTE FERNANDES DA COSTA Endereço: Rua D, n 696, - 
ATÉ 1110 - LADO PAR, Paranapunga, TRÊS LAGOAS - MS - CEP: 79601-002; Nome: Rosalina 
Ferreira da Costa Endereço: Rua D, n 696, - ATÉ 1110 - LADO PAR, Paranapunga, TRÊS LAGOAS - 
MS - CEP: 79601-002; Nome: Maristela Ramos Endereço: desconhecido; Nome: ARMANDO 
ALCANTARA DA ROSA Endereço: Rua Sao Miguel do Oeste, 486, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 
CEP: 78000-000; Nome: Alecir Zeni da Rosa Endereço: Rua Sao Miguel do Oeste, 486 E, LUCAS DO 
RIO VERDE - MT - CEP: 78000-000; Nome: CICERO BEZERRADASILVAEndereço: desconhecido; 
Nome: Milton Geraldo Falesguski Ramos. Endereço: desconhecido. Nome: Thersio Pinto Medeiros 
Endereço: desconhecido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 
qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 
petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 
mandado. RESUMO DA INICIAL: os requerentes tornaram-se legítimos possuidores da Fazenda 
PORTEIRA BRANCA, com área de 5.482,2808 ha, situada na localidade denominada "Porta do 
Céu", Distrito de Paranorte, Município e Comarca de Juara-MT, na qual implantou projeto pecuário de 
cria, recreia e corte de bovinos. DECISÃO: Diante da manifestação de fls. 09/16 (Id. 62833199) e das 
tentativas frustradas das citações da maioria dos requeridos e confrontantes, determino: 1- A citação 
dos requeridos Wilson Roberto Krause, Companhia Brasileira de Imóveis, Thersio Pinto Medeiros, 
Cicero Bezerra da Silva, Clemente Fernandes da Costa, Rosalina Ferreira da Costa, Milton Geraldo 
Falesguski Ramos, Maristela Ramos, Armando Alcântara da Rosa, Alecir Zeni da Rosa por edital com 
prazo de 30 (trinta) dias para responderem a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 
pena de revelia. 2- A citação do requerido Carlos Franke Filho e sua mulher se casado, conforme 
requerido pelo autor. 3- Determino a substituição processual para o Espólio de João Maria de Lima, 
bem como Espólio de Albino Minetto. 4- A citação do requerido Francisco Fernandes de Carvalho e 
sua mulher se casado for, com a expedição de carta precatória para a Comarca de Campo 
Grande/MS, sendo necessário, autorizo o Sr. Oficial de Justiça a citá-lo por hora certa. 5- Aexpedição 
de nova carta precatória para a Comarca de Campo Grande/MS para tentativa de citação do 
requerido Luiz Fernandes de Carvalho e sua mulher. 6- A citação de Carmelinda Baréa Minetto, por 
correio com Ar, no endereço da procuração pública: Rua das Pereiras, 830, Jardim Paraiso II, 
Sinop/MT. 7- Ante o falecimento da Sra. Zulmira Canever, determino a substituição processual pelo 
Espólio de Zulmira Canever, determinando a citação pelo correio com AR, na pessoa do viúvo, Sr. 
Alexandre Canever, no endereço: Rua dos Ipês, 27, Q. 80, Lt 20, Ipiranga do Norte-MT, CEP 78.578-
000. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 
edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não 
tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 
Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por 
defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 
Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 
CPC). 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, FABIANO PEREIRA DE MELO, digitei. JUARA, 27 de abril de 2022. (Assinado 
Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUARA 2ª VARA CÍVEL
DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, TELEFONE: (66) 3556-1496, JARDIM BOA VISTA, 
JUARA - MT - CEP: 78575-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 
PROCESSO n. 0003538-06.2010.8.11.0018 Valor da causa: R$ 1.096.476,62 ESPÉCIE: 
[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: HUMBERTO SIMIONI 
JUNIOR Endereço: desconhecido Nome: PATRICIA HELENA VINHOLIS SIMIONI Endereço: 
desconhecido POLO PASSIVO: Nome: Geraldo de Freitas e Esposa Neide Feltrin de Freitas. 
Endereço: Comunidade Boa Esperanca, JUARA- MT - CEP: 78575-000 FINALIDADE: EFETUAR 
A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 
como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções 
de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: os requerentes 
tornaram-se legítimos possuidores da Fazenda PORTEIRA BRANCA, com área de 5.482,2808 ha, 
situada na localidade denominada "Porta do Céu", Distrito de Paranorte, Município e Comarca de 
Juara-MT, na qual implantou projeto pecuário de cria, recreia e corte de bovinos. DECISÃO: Diante 
da manifestação de fls. 09/16 (Id. 62833199) e das tentativas frustradas das citações da maioria dos 
requeridos e confrontantes, determino: 1- A citação dos requeridos Wilson Roberto Krause, 
Companhia Brasileira de Imóveis, Thersio Pinto Medeiros, Cicero Bezerra da Silva, Clemente 
Fernandes da Costa, Rosalina Ferreira da Costa, Milton Geraldo Falesguski Ramos, Maristela 
Ramos, Armando Alcântara da Rosa, Alecir Zeni da Rosa por edital com prazo de 30 (trinta) dias para 
responderem a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia. 2- Acitação do 
requerido Carlos Franke Filho e sua mulher se casado, conforme requerido pelo autor. 3-Determino a 
substituição processual para o Espólio de João Maria de Lima, bem como Espólio de Albino Minetto. 
4- A citação do requerido Francisco Fernandes de Carvalho e sua mulher se casado for, com a 
expedição de carta precatória para a Comarca de Campo Grande/MS, sendo necessário, autorizo o 
Sr. Oficial de Justiça a citá-lo por hora certa. 5- A expedição de nova carta precatória para a Comarca 
de Campo Grande/MS para tentativa de citação do requerido Luiz Fernandes de Carvalho e sua 
mulher. 6- A citação de Carmelinda Baréa Minetto, por correio com Ar, no endereço da procuração 
pública: Rua das Pereiras, 830, Jardim Paraiso II, Sinop/MT. 7- Ante o falecimento da Sra. Zulmira 
Canever, determino a substituição processual pelo Espólio de Zulmira Canever, determinando a 
citação pelo correio com AR, na pessoa do viúvo, Sr. Alexandre Canever, no endereço: Rua dos Ipês, 
27, Q. 80, Lt 20, Ipiranga do Norte-MT, CEP 78.578-000. Desse modo, acolho a referida petição como 
embargos de declaração e retifico o item 8 da decisão de Id. 68672315, constando neste último que a 
citação por edital será feita em relação aos confinantes Geraldo de Freitas e Neide Feltrin de Freitas. 
Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 
contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora 
(art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão 
da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. Acontestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em 
caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática 
Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 
(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, FABIANO PEREIRA DE MELO, 
digitei. JUARA, 27 de abril de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS expedido por 
determinação do MM.(ª)Juiz(a) de Direito Luis Otavio Pereira Marques Processo n. 1013429-
67.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 11.648,54 Execução de Título Extrajudicial POLO ATIVO: NOME: MRV 
PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Endereço: Rua Goiás, 525, 
Parte B, Centro-Sul, Várzea Grande - MT - CEP: 78135-603 Polo PASSIVO: NOME: FABIANA ISABEL
SOARES Finalidade: Efetuar a citação do Polo Passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 
não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 
que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 
fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 
(quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, 
independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão 
efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC), conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 
mandado. Resumo Da Inicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por MRV Prime 
Parque Chapada Do Horizonte Incorporações Spe Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 13.602.564/0001-46, em face de Fabiana Isabel Soares, inscrita no CPF sob o nº. 025.330.631-00. 
Neste sentido, Na data de 05/04/2014 as partes celebraram o anexo Contrato Particular de Promessa de 
Compra e Venda, através do qual, a executada adquiriu da empresa exequente, o imóvel situado no 
Condomínio Parque Chapada do Horizonte situado na Rua Goiás n° 525, Bloco D, apto 209 do Bairro Nova 
Várzea Grande na cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 78135-603, pelo valor de R$ 127.447,00 (cento e vinte 
e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais) com pagamento nos termos e condições avençados na 
cláusula 4 e subitens do contrato, comprometendo-se a liquidá-lo por meio de parcelas nos valores. No entanto, 
a parte responsável pela dívida até o momento não efetuou o devido pagamento conforme ajustado, restando 
ainda saldo devedor, tendo sido a última parcela paga em 10/11/2017, apesar das inúmeras tentativas 
extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontra-se, assim, em mora pelo valor total, liquido e certo de R$ 
11.648,54 (onze mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), atualizado até 
30/09/2019 nos termos do artigo 798 do CPC, conforme faz provas os anexos extratos e planilhas de débito. 
Impede ressaltar ainda que a parte Executada foi devidamente notificada para cumprimento voluntário da 
obrigação. Debalde foram os esforços da Exequente para recebimento extrajudicial do débito, não lhe restando 
alternativa, senão a propositura da presente demanda com fito de receber o que lhe é de direito. Dá-se á causa o 
valor de R$ 11.648,54 (onze mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Decisão: 
Vistos, Considerando que a executada não foi localizado para ser citada, defiro o pedido retro, razão pela qual 
determino que a executada seja citada, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o 
pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios fixados na 
decisão inicial, salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, 
contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente 
de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 
919, caput, CPC). Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados 
no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 
tribunais se adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do edital de citação seja 
realizada junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a ser providenciado pela 
parte exequente, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima 
assinalados sem qualquer manifestação do executado, desde já nomeio como Curador Especial o Núcleo de 
Prática Jurídica da UNIVAG que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa do devedor. Intime-
se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otávio Pereira Marques Juiz de Direito Advertências À Parte: 
1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 
do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 
publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 
por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 
Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 
186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 
Advertência: Em Caso De Revelia Será Nomeado Curador Especial (Art. 257, Iv, Do Cpc). 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, Gabrielly Vitoria Ventura De Almeida, 
digitei. Várzea Grande, 18 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia-MT. Aviso de Licitação. Processo Licitatório 
nº 047/2022 Pregão Presencial – SRP nº 023/2021. Objeto: Contratação de empresa 
especializada no ramo de tecnologia da informação para realizar migração/conversão, 
treinamento e fornecimento de licenças de uso de software com referida manutenção e 
consultoria técnica para os setores de contabilidade tesouraria, planejamento, recursos 
humanos, tributos, patrimônio, frotas, almoxarifado, compras, licitação, envio de aplic, 
cargas mensais e suporte nas cargas tempestivas, protocolo/processos, assessoria em: 
Controle interno, Assistência Social, Educação e Saúde, Prestação de Contas SIOPS, 
SIOPE, SICONFI, DCTF. Abertura dos envelopes: 17/05/2022, à partir das 08h. Edital: 
www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br Pontal do Araguaia-MT, 02/05/2022. Alessandro dos 
Santos Oliveira. Pregoeiro.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS
A GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 
08.793.239/0004-10, vem NOTIFICAR os promitentes compradores abaixo descritos, 
para comparecerem à Rua Vereador Manoel Brito, nº 706, Setor Sul I , Barra do Garças 
– MT, portando os documentos exigidos na proposta de compra de Imóveis firmado, 
visando, regularização e ratificação da compra da unidade de imóvel, localizado nesta 
cidade, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação, sob pena de não o fazendo, 
dar-se-á por cancelada a proposta de compra da referida unidade (art. 512, código civil), 
após o prazo estabelecido, investindo a notificante no direito de vendê-la a terceiros 
interessados, em virtude da ocorrência da rescisão do pré-negócio.  

LOTEAMENTO PEIXINHO
CLIENTES PROPOSTA QUADRA E LOTES

GUILHERME DOS SANTOS LEMES 50666 QD 14   -  LOTE 05

MANOEL JOÃO MILHOMEM MACIEL 24938 QD 11 - LOTE 13

Barra do Garças, 02 de Maio de 2022- Golden Gestão de Negócios Imobiliários .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
O Presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso 
– FESSP/MT, Sr. Benedito Augusto Daltro de Carvalho, no uso de suas atribuições 
estatutárias, previstas no art.15, convoca os membros do Conselho de Representante da 
FESSP/MT, bem como toda a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para comparecerem, 
na sede da federação situada na Rua Antonio Batista Belém, nº36 – Bairro Lixeira, Cuiabá, 
para Reunião do Conselho de Representantes a ser realizada no dia 26/05/2022, com 
a primeira chamada as 9:00h e a segunda chamada as 9:30h, nos termos do art. 16 do 
Estatuto Social, a fim de deliberar sobre os seguintes itens:

1) Prestação de Contas do ano de 2021;
2) Outros Assuntos.

Ressalta-se, que a Reunião ocorrerá de forma presencial respeitando as normas de 
segurança sanitária estabelecida pelos entes públicos, podendo ser adiada à medida que 
novas restrições se fizerem necessárias.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Benedito Augusto Daltro de Carvalho
Presidente da FESSP/MT

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA sob CNPJ 
21.203.755/0001-63, torna público que solicita junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Rondonópolis - SEMMA, a troca de razão social para RNI INCORPORA-
DORA IMOBILIARIA 457 LTDA sob CNPJ33.919.668/0001-96, bem como a mudança 
da titularidade da LicençaPrévia e Licença de Instalação da atividade de condomínio 
horizontal residencial fechado, localizado na Av. Juscelino Ferreira de Farias, lote área 
4, Rondonópolis-MT.

Águas de Primavera S.A., sociedade por 
ações, com sede na cidade de Primavera do 
Leste, Estado do Mato Grosso, na Rua 
Londrina, nº 249, Centro, CEP 78850-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.042.374/0001-
20, solicita através desta a Renovação da LO - 
Licença de Operação nº 321826/2020, referente 
ao SAA – Sistema de Abastecimento de Água. 
F i n a l i d a d e A b a s t e c i m e n t o P ú b l i c o e 
Esgotamento Sanitário.

Águas de Poconé S.A., sociedade por ações, com 
sede na cidade de Poconé, Estado do Mato Grosso, 
na R. Dom Aquino - Bairro Boa Nova, Poconé - MT, 
78175-000, inscr i ta no CNPJ/MF sob o 
n°10.177.120/0001-12, torna público que requereu  
à SEMA-Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a 
solicitação da Renovação da LO - Licença de 
Operação nº320859/2019, referente ao SAA – 
Sistema de Abastecimento de Água do município de 
Poconé. Finalidade Abastecimento Público.

Edital nº: 043/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão:
16 de MAIO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDER À SEDE DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, INCLUINDO 
LAVAGENS DE TOALHAS DE MESA REDONDA, QUADRADA E 
RETANGULAR NAS CORES BRANCA, AZUL-ESCURO, 
TAPETES, BECAS, CAPA PARA GARRAFÃO DE ÁGUA 20 
LITROS E PANO DE COPA/COZINHA, DE ACORDO COM AS 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Alexandre Kohlhase Martins, CPF 006.899.101-00, denominado 
ÁGUAS DO MANSO POUSADA E SPA LTDA, localizado nas 
Coordenadas DATUM: SIRGAS 2000 – W: 55º45'29,00” e 
S:15º01'23,00”no município de Chapada dos Guimarães, zona rural, 
S/Nº, torna público que requereu  a SEMA a Renovação da Licença de 
Operação Nº 309575/2014 para funcionamento de Pousada, afim de 
desenvolver atividades de hotelaria e turismo sustentável, em área de 
interesse ambiental

MG Vidros Automotivos LTDA, CNPJ07.571.746/0008-70 torna 
público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável-SMADESS a Licença Ambiental-Modalidade: Adequação 
Ambiental (L.P, L.I, L.O), para atividade de Comércio e varejo de peças e 
acessórios novos para veículos automotores, localizada na Av. Carmindo 
de Campos, n° 146, Jardim Petrópolis, CEP: 78.070-100, no município de 
Cuiabá-MT.

ENPA-Engenharia e Parceria EIRELI, CNPJ00.818.517/0001-92, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São 
Felix do Araguaia- a LICENÇA DE OPERAÇÃO PROVISÓRIA-SEMMA,
LOP, para extração de CASCALHO, e uso imediato na Construção Civil , 
para a execução de serviços em obras públicas de restauração e 
terraplanagem de rodovias, situado na Faz. Entre Rios , Zona Rural, 
Município de São Felix do Araguaia/MT

ENPA-Engenharia e Parceria EIRELI, CNPJ00.818.517/0001-92, torna 
público que requereu à , a LICENÇA DE OPERAÇÃO SEMA/MT
PROVISÓRIA-LOP, para extração de CASCALHO, e uso imediato na 
Construção Civil, para a execução de serviços em obras públicas de 
restauração e terraplanagem de rodovias, situado na MT-235, Km 81, 
s/n, Fazenda Diamantino, São José do rio Claro /MT                   (03/05/2022)

Edital nº: 042/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 16 de MAIO de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da 
Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
MECÂNICA NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE 
CÁCERES-MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido pelo 
e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone 
(65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
O Presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso 
– FESSP/MT, Sr. Benedito Augusto Daltro de Carvalho, no uso de suas atribuições 
estatutárias, previstas no art.15, convoca os membros do Conselho de Representante da 
FESSP/MT, bem como toda a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para comparecerem, 
na sede da federação situada na Rua Antonio Batista Belém, nº36 – Bairro Lixeira, Cuiabá, 
para Reuniãodo Conselho de Representantes a ser realizada no dia 26/05/2022, com 
a primeira chamada as 10:00h e a segunda chamada as 10:30h, nos termos do art. 16 do 
Estatuto Social, a fim de deliberar sobre os seguintes itens:

1) Relatório de Gestãode 2021;
2) Orçamento da entidade para 2023;
3) Outros Assuntos.

Ressalta-se, que a Reunião ocorrerá de forma presencial respeitando as normas de 
segurança sanitária estabelecida pelos entes públicos, podendo ser adiada à medida que 
novas restrições se fizerem necessárias.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Benedito Augusto Daltro de Carvalho
Presidente da FESSP/MT

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 
BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(a)JUIZ(A) DE 
DIREITO ALEX NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1025026-81.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 6.100,14 | ESPECIE: 
Cédula de Crédito Bancário)->EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 
CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3367, - DE 1747/1748 A 
3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDIO FETAL VIEIRAEndereço: RUA A, 
341, Residencial Paiaguás, LOT JD VL REAL, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048 710 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 
PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 
inicial para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ (?), sob pena 
de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 
advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado; 2. Não sendo efetuado o pagamento no 
referido prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma 
oportunidade o executado (art. 829, $1o, do CPC). 3. Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto se 
façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: A Requerente é credora do Requerido da 
quantia provisória de R$ 6.100,14 (seis mil e cem reais e quatorze centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário no 5421-5, referente 
ao empréstimo do valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), cujas cópias dos originais seguem anexas. Como garantia de recebimento 
do crédito, a Requerente recebeu em alienação fiduciária do devedor, o seguinte bem: 1) 01 (uma) Moto Yamaha/Factor YBR 125, ano/modelo: 
2009/2009, Cor: Prata, Chassi: 9C6KE120090031257, Renavam: 172035180, Placa: NPJ 5228. A Cédula foi emitida em 08/02/2013 e tinha por 
vencimento final em 01/09/2014. ORequerido deveria ter quitado o valor total do crédito concedido em 18 parcelas iguais e consecutivas, a partir da 
emissão do título. No entanto, não houve pagamento das parcelas vencidas a partir de 30/09/2013, razão pela qual houve o vencimento antecipado 
da dívida, conforme expressa previsão contratual. 3 Com isso, o Requerido tornou-se inadimplente conforme demonstrativo anexo, incorrendo em 
mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. A Requerente constituiu a mora do 
Requerido, por meio do protesto do título, com envio de Notificação Pessoal no seu endereço, conforme Aviso de Recebimento anexo. (documento 
anexo) Portanto, a mora do Requerido encontra-se regularmente constituída. DECISÃO: Vistos, etc. Diante das tentativas frustradas de citação 
pessoal do Executado, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO 
POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do inciso Il e 
parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia 
da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 
que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/
devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias 
(art. 914 e 915, CPC), contado do dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2o, I CPC); 2. No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente 
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer o 
pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No 
caso de integral pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1°, 
CPC); 4. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância 
atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). 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, 
ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 7 de abril de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
pelo Provimento no 56/2007-CGJ
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
Em 31 de dezembro de 2021, em milhares de Reais

1. Contexto operacional: A Prima Participações e Empreen-
dimentos S/A (“Companhia” ou “Controladora”) é uma socie-
dade anônima de capital fechado, constituída em 29 de julho de 
2008, tendo sede e foro no município de Primavera do Leste, 
Estado de Mato Grosso. Seus objetivos sociais consistem, fun-
damentalmente, em (i) participar no capital social de outras 
companhias, na qualidade de acionista ou de quotista; (ii) co-
mercializar e importar adubos, fertilizantes, defensivos, máqui-
nas, equipamentos e implementos agrícolas; (iii) promover o 
florestamento e reflorestamento com essências nativas ou exó-
ticas, em conformidade com as normas dos órgãos ambientais; 
e (iv) administrar imóveis próprios, rurais e/ou urbanos e arren-
dar imóveis rurais.  A Companhia tem origem no interesse de 
um grupo de empreendedores da região de Primavera do Leste/
MT em encontrar formas de aumentar o valor agregado dos 
grãos produzidos no Estado, através, por exemplo, da criação e 
industrialização de proteína animal. Para tanto, a Companhia foi 
criada e investiu recursos próprios para adquirir áreas destina-
das a implantação de uma planta industrial, passando a pros-
pectar possíveis grupos empreendedores do segmento frigorífi-
co para fazer parte do negócio. A análise da Administração 
sobre a conjuntura política e econômica do país nos últimos 
anos indica que os investimentos no segmento industrial, de-
pendentes de linhas de financiamento competitivas, estabilida-
de cambial e retomada de crescimento, entre outros diversos 
fatores, vinham gradualmente criando condições de viabilidade 
para o projeto, embora a pandemia mundial tenha, novamente, 
criado um panorama de incertezas que tragam alguma seguran-
ça aos investidores. Na data-base destas demonstrações finan-
ceiras, o avanço do projeto, ainda, depende da identificação de 
parceiros de negócios com tradição no ramo de proteínas ani-
mais e cientes do cenário da produção de alimentos na região.
2.Base de preparação das demonstrações financeiras: De-
claração de conformidade - As demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais 
abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade (CFC). A Administração declara 
que todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na sua 
gestão. A emissão das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foi autorizada pela Administração da Companhia 
em 22 de abril de 2022. Base de mensuração - As demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor que, no caso 
de determinados ativos e passivos financeiros, tem seu custo 
ajustado para refletir seu valor justo.Moeda funcional e moeda 
de apresentação - Estas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado outra forma. Julgamentos, 
estimativas e mensuração de valor justo - A preparação de 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer o 
uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamen-
tos por parte da Administração no processo de aplicação das 
políticas contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência his-
tórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As esti-
mativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revi-
sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) 
Julgamentos: As informações sobre julgamentos realizados na 
aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos 
sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas estão incluídas na nota explicativa 8, 
sobre imobilizado, quanto a avaliação da finalidade destes 
bens, o que interfere diretamente na sua classificação contábil e 
nos critérios de mensuração. (b) Estimativas: As informações 
sobre estimativas que possuem um risco significativo de resul-
tar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e pas-
sivos no próximo ano fiscal estão incluídas na nota explicativa 9, 
sobre impostos diferidos, quanto a mensuração da estimativa 
futura de impostos incidentes sobre a receita de venda de esto-
ques na Controlada. Controladas - A Companhia controla uma 
entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retor-
nos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e 
tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder 
sobre esta. As demonstrações financeiras de controladas são 
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir 
da data em que a Companhia obtiver o controle até a data em 
que o controle deixa de existir. Quando a entidade perde o con-
trole sobre uma controlada, esta desreconhece os ativos e pas-
sivos e qualquer participação de não-controladores e outros 
componentes registrados no seu patrimônio líquido referentes a 
mesma. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de con-
trole é reconhecido no resultado. Se a Companhia retém qual-
quer participação na antiga controlada, essa participação é 
avaliada pelo seu valor justo na data em que há a perda de 
controle. Investimentos em entidades avaliadas pelo méto-
do da equivalência patrimonial - Os investimentos da Compa-
nhia em entidades avaliadas pelo método da equivalência patri-
monial compreendem suas participações em controladas. Tais 
investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual 
inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, 
as demonstrações financeiras incluem a participação da Com-
panhia no lucro ou prejuízo do exercício e outros resultados 
abrangentes da investida até a data em que a influência signifi-
cativa ou controle deixa de existir. No caso de entidades contro-
ladas em conjunto, a Companhia apresenta os investimentos 
a custo histórico. Transações eliminadas na consolidação - 
Saldos e transações intragrupo e quaisquer receitas ou 
despesas não realizadas derivadas destas são eliminados. 
Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas 
registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra 
o investimento na proporção da participação da Companhia 
na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma 
maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na 
extensão em que não haja evidência de perda por redução ao 
valor recuperável. 
3. Principais políticas contábeis: As principais políticas contá-
beis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário, e 
estão descritas abaixo: 3.1 Transações em moeda estrangeira 
e/ou commodities - São convertidas para as respectivas moe-
das funcionais pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em mo-
edas estrangeiras ou commodities na data das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas são reconvertidos para a 
moeda funcional à taxa de conversão naquela data. Ativos e 
passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo 
em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcio-
nal à taxa de conversão na data em que o valor justo foi determi-
nado. Itens não monetários que são mensurados com base no 
custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa 
de conversão na data da transação. As diferenças de moedas 
estrangeiras e/ou commodities resultantes da conversão são 
geralmente reconhecidas no resultado como variação cambial e/
ou monetária ativa ou passiva, grupo de encargos financeiros lí-
quidos. 3.2 Instrumentos financeiros - As principais políticas 
contábeis envolvendo instrumentos financeiros são: (a) Ativos 
financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os em-
préstimos, recebíveis e depósitos, inicialmente, na data em que 
foram originados. Os outros ativos financeiros (incluindo os ati-
vos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reco-
nhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Compa-
nhia se torna uma das partes das disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia baixa um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 
quando transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de cai-
xa contratuais sobre um ativo financeiro, em uma transação no 
qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade 
do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que 
seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros é 
reconhecida como um ativo ou passivo individual. A Companhia 
tem ativos financeiros não derivativos mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado e pelo custo amortizado. (a.1) Ativo 
financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado: 
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor 
justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido 
para negociação, ou seja, designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconheci-
dos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensu-
rados pelo valor justo por meio do resultado e mudanças no valor 
justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer 
ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exer-
cício; (a.2) Custo amortizado: São ativos financeiros com paga-
mentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado 
ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, são medidos pelo custo amortizado atra-
vés do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda 
por redução ao valor recuperável. (b) Passivos financeiros não 
derivativos: São reconhecidos títulos de dívida emitidos e pas-
sivos subordinados inicialmente na data em que são originados. 
Os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data de negociação na qual a Companhia se torna uma 
parte das disposições contratuais do instrumento, sendo realiza-
da a baixa de um passivo financeiro quando tem suas obriga-
ções contratuais retirada, cancelada ou vencida. Tais passivos 

financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reco-
nhecimento inicial, esses são medidos pelo custo amortizado 
através do método dos juros efetivos. (c) Compensação de 
ativos e passivos financeiros: Os ativos e passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço pa-
trimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o di-
reito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liqui-
dá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. 3.3 Contas a receber - As contas a 
receber são mantidas com o objetivo de arrecadar fluxos de cai-
xa contratuais e, portanto, são inicialmente reconhecidas pelo 
valor justo, subsequentemente mensuradas pelo custo amortiza-
do com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das 
provisões para perdas, conforme julgamento da Administração.
São apresentadas no não circulante quando seu prazo de rece-
bimento é superior a um ano. 3.4 Estoques - Os estoques são 
avaliados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável lí-
quido. O custo dos estoques é apurado pelo custo médio e con-
sidera os custos incrementais eventualmente incorridos, como 
os impostos para registro dos bens, por exemplo. 3.5 Investi-
mentos - Os investimentos em controladas são apresentados 
inicialmente a valor de custo e, posteriormente, avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial. No caso de investimentos 
controlados em conjunto, estes são apresentados a custo histó-
rico. 3.6 Imobilizado - São demonstrados a custo histórico de 
aquisição ou formação e, dada a natureza destes bens, a depre-
ciação não é calculada. 3.7 Patrimônio líquido - As ações ordi-
nárias da Companhia e as cotas da Controlada são classifica-
das nos respectivos patrimônios líquidos, apresentadas a valor 
histórico. As reservas de lucros, quando existentes, são desti-
nadas em Assembleia de acordo com as premissas do estatuto 
social da Companhia, o qual prevê 5% (cinco por cento) do lucro 
do exercício para constituição de reserva legal e 1% do lucro do 
exercício, após destinações legais, a título de distribuição de di-
videndos. No caso da Controlada, a destinação dos lucros aufe-
ridos é definida pelos cotistas. Os adiantamentos para futuro 
aumento de capital são apresentados a valor histórico e desti-
nados a integralização no capital social da Companhia por meio 
de deliberação dos seus acionistas. 3.8 Reconhecimento da 
receita e custo dos imóveis vendidos - (i) As receitas com-
preendem o valor justo recebido ou a receber pela comercializa-
ção de bens, líquidas dos impostos incidentes, inclusive os dife-
ridos. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômi-
cos futuros fluirão e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos, pelo regime de competência. (ii) O custo dos imó-
veis vendidos é apropriado pelo regime de competência, em li-
nha com o reconhecimento das receitas vinculadas. 3.9 Imposto 
de renda e contribuição social correntes e diferidos - (i) 
Controladora: O imposto corrente da Companhia se baseia no 
lucro real do exercício, cuja apuração é trimestral. O lucro ou 
prejuízo real difere do lucro ou prejuízo apresentado no resulta-
do porque exclui receitas ou adiciona despesas tributáveis ou 
dedutíveis em outros exercícios, além de adicionar ou excluir 
itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. Os 
passivos fiscais correntes da Companhia são calculados com 
base em alíquotas fiscais vigentes na data-base de apuração. 
(ii) Controlada: O imposto corrente da Controlada se baseia no 
lucro presumido, apurado trimestralmente e cujo recolhimento é 
realizado pelo regime de caixa. Os seus passivos fiscais corren-
tes são calculados com base em alíquotas fiscais vigentes na 
data-base de apuração. (iii) Impostos diferidos: Reconhecidos 
nestas demonstrações financeiras consolidadas para a Contro-
lada, sendo apurados considerando as diferenças tributárias 
entre as bases contábil e fiscal, ou ainda em observância ao re-
gime de competência, incluindo outros impostos federais inci-
dentes como as contribuições ao Pis e a Cofins. O lançamento 
de impostos correntes e diferidos se baseia no julgamento de 
profissionais da Companhia e sua Controlada suportados pela 
experiência anterior no segmento.
4. Contas a receber: O saldo da Boa Safra Sementes Ltda. 
corresponde a venda de 25,3 ha em 2021, ao valor total de R$ 
12.144 mil (equiparado a 75.900 sacas de soja), dos quais R$ 
1.124 mil foram liquidados no período e o vencimento final do 
saldo (68.310 sacas de soja) dar-se-á em 28 de abril de 2022. A 
atualização monetária destes ativos na data-base destas de-
monstrações financeiras refletiu em ajuste negativo de R$ 451 
mil. A Controlada avaliou os possíveis efeitos para ajuste a valor 
presente destes ativos e considerou que os critérios e termos 
firmados na negociação não demandam o reconhecimento de 
ajustes a valor presente.
  Contas a receber 2021 2020 
FS Agrisolutions Ind. Biocomb. Ltda. 22.004 2.000
Boa Safra Sementes Ltda. 10.478 –
  Saldos circulante, em R$ mil 32.482 2.000
FS Agrisolutions Ind. Biocomb. Ltda. – 22.004

Saldos não circulante, em R$ mil – 22.004
O outro valor decorre da venda de imóvel (136,4 ha) realizada 
pela Controlada, em 30 de junho de 2020, para a FS Agrisolu-
tions Indústria de Combustíveis Ltda.. A negociação total foi de 
R$ 25.004 mil, sendo que os saldos remanescentes foram liqui-
dados em janeiro de 2022.
5. Estoques: Para esta data-base, o saldo registrado nos esto-
ques da Controlada é formado pela parte remanescente do 
imóvel integralizado ao seu capital em 2019, correspondente 
R$ 1.979 mil (266,57 ha), cujo valor em 2020 era de R$ 2.167 
mil (291,9 ha).
6. Investimentos: A Companhia é controladora da Prima Imo-
biliária Ltda., uma empresa constituída em 27 de abril de 2020, 
voltada para a exploração da atividade imobiliária que mantém 
no seu estoque propriedades rurais para venda, da qual detém 
100% do capital social sendo a sua participação avaliada pelo 
método de equivalência patrimonial e eliminada para fins desta 
consolidação. A BF Prima S/A, constituída no exercício de 
2009, ainda não iniciou suas atividades, sendo que 50% das 
suas ações são de propriedade da Companhia. Do total do ca-
pital inicialmente previsto para esta ligada (R$ 1 milhão), foram 
integralizados pela Companhia R$ 50 mil da sua participação 
prevista (de um total de R$ 500 mil), sendo que a integralização 
do restante ocorrerá conforme demanda de novos projetos. 
Dada a incipiência e pouca expressão das suas operações, a 
Administração optou por não consolidar e avaliar este investi-
mento pelo método de equivalência patrimonial.
  Investimentos 2021 2020
Prima Imobiliária Ltda. 12.283 24.574
BF Prima S/A 50 50

Saldos, em R$ mil 12.333 24.624 
Movimentação dos investimentos 2021 2020 
Saldos iniciais 24.574 2.900
Equivalência patrimonial 10.668 22.314
Distribuição de dividendos (2.959) (640)
Dividendos propostos (20.000) –

Saldos, em R$ mil 12.283 24.574
 Saldos da controlada  2021  2020
Ativo 34.518 26.178
Passivo 22.235 1.604
Patriônio líquido 12.283 24.574
Lucro do exercício 10.668 22.314
Lucros e dividendos - A Controlada registrou lucros a distribuir no 
montante de R$ 20 milhões nesta data-base, cujos valores foram 
refletidos na Controladora como (i) lucros a receber tendo como 
contrapartida o registro dos investimentos e (ii) dividendos a pagar 
provisionados aos seus acionistas em montante equivalente.
7. Imobilizado: Refere-se ao saldo remanescente de proprie-
dades rurais adquiridas cujas intenções da Administração são 
de abrigar as futuras instalações industriais da Companhia ou 
integralizá-los no capital da Controlada conforme estratégias de 
utilização e oportunidades de mercado. Estes ativos estão re-
gistrados pelos respectivos valores originais de aquisição (R$ 
2.597 mil), sendo que parte destes foram integralizados ao ca-
pital social da Prima Imobiliária Ltda. e posteriormente comer-
cializados, conforme mencionado na nota explicativa 4.
8. Impostos diferidos e conciliação dos impostos sobre o 
lucro: A Controlada adota o regime do Lucro Presumido apura-
do em regime de caixa para reconhecimento dos seus impos-
tos, o que gera impostos diferidos sobre os saldos de contas a 
receber. As demais contribuições (Pis e Cofins) devidas pela 
Controlada são apuradas considerando o regime cumulativo, 
conforme quadros abaixo:
Impostos 
correntes 
  Controlada

2021  2020 

IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins  IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins 
Receitas de
  vendas 12.144 12.144 12.144 25.004 25.004 25.004
Valores a 
  receber (10.478) (10.478) (10.478) (24.004) (24.004) (24.004)
Valores re-
  cebidos no 
   exercício 3.214 3.214 3.214 1.000 1.000 1.000
Alíquota de 
  presunção 8% 12% – 8% 12% –
Base de cál-
  culo dos 
    impostos 257 386 3.214 80 120 1.000
Alíquotas 
  incidentes 15% 9% 3,65% 15% 9% 3,65%
Alíquotas in-
  cidentes
   (adma de 
     R$ 60 mil) 10% – – 10% – –

Totais dos 
  impostos, 
   em R$ mil  (53) (36) (117) (14) (11) (37) 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro, em milhares de Reais

Contas Nota
 Individual  Consolidado

2021 2020 2021 2020
Ativo 34.974 27.271  37.209 28.875
Circulante 20.033 39 34.551 4.213
Caixa e equivalentes 

de caixa – 33 9 90 16
Contas a receber 4 – – 32.482 2.000
Estoques 5 – – 1.979 2.167
Lucros a receber 6 20.000 – – –
Adiantamentos a 

fornecedores – – 30 – 30
Não circulante 14.941 27.232  2.658 24.662
Contas a receber 4 – – – 22.004
Impostos a recuperar – 11 11 11 11
Investimentos 6 12.333 24.624 50 50
Imobilizado 7 2.597 2.597 2.597 2.597

Contas Nota
 Individual Consolidado 

2021 2020 2021 2020 
Passivo e patrimônio 

líquido 34.974 27.271 37.209 28.875
Circulante 20.000 – 20.031 –
Obrigações fiscais – – – 31 –
Dividendos a pagar 6 20.000 – 20.000 –
Não circulante – – 2.204 1.604
Impostos diferidos 8 – – 2.204 1.604
Patrimônio líquido 9  14.974 27.271 14.974 27.271
Capital social – 6.670 6.257 6.670 6.257
Adiant. para futuro 

aumento de capital – 85 413 85 413
Reservas de lucros – 8.219 20.601 8.219 20.601

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do resultado, em milhares de Reais 
Períodos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

Contas de resultado Nota
Individual  Consolidado 

2021 2020  2021 2020 
Receitas líquidas 10 – – 11.701 24.090
Custo dos imóveis 

vendidos 10 – – (188) (1.012)
Lucro bruto – – 11.513 23.078
Despesas operacionais – (88) (114) (118) (126)
Administrativas – (80) (99) (102) (111)
Tributárias – (8) (15) (16) (15)
Resultado de equivalên-

cia patrimonial 6 10.668 22.314 – –
Lucro operacional 10.580 22.200 11.395 22.952
Encargos financeiros 

líquidos – (2) (1) (454) (1)
Lucro antes dos impostos 10.578 22.199 10.941 22.951
Imposto de renda e con-
 tribuição social correntes 8 (1) – (90) (25)
Imposto de renda e con

tribuição social diferidos 8 – – (274) (727)
Lucro do exercício 10.577 22.199 10.577 22.199

As notas explicativas são parte integrante 
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração das mutações do patrimônio líquido e do resultado abrangente, em milhares de Reais

Histórico
Capital 
social

Adiantamento 
para futuro 

aumento de capital

Reservas Lucros 
(prejuízos) 

acumulados
Patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Reserva 

de lucros
Saldos em 31 de dezembro 2019 6.026 243 – – 1 (648) 5.621
Lucro do exercício – – – – 22.199 22.199
Adiantamento para futuro aumento de capital – 401 – – – 401
Integralização de capital social 231 (231) – – – –
Destinações legais
Constituição de reserva legal – – 1.110 – (1.110) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (950) (950)
Destinação para reservas de lucros – – – 19.491 (19.491) –
Outros resultados abrangentes – – – – – –
Saldos em 31 de dezembro 2020 6.257 413 1.110 19.491 – 27.271
Lucro do exercício – – – – 10.577 10.577
Adiantamento para futuro aumento de capital – 85 – – – 85
Integralização de capital social 413 (413) – – – –
Dividendos adicionais distribuídos – – – (2.959) – (2.959)
Destinações legais
Constituição de reserva legal – – 224 – (224) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (104) (104)
Dividendos adicionais propostos – – – (9.647) (10.249) (19.896)
Outros resultados abrangentes – – – – – –
Saldos em 31 de dezembro 2021 6.670 85 1.334 6.885 – 14.974

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração dos fluxos de caixa, em milhares de Reais 
Períodos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

Movimentação de caixa
Individual  Consolidado 

2021 2020 2021 2020 
Atividades operacionais
Lucro do exercício 10.577 22.199 10.577 22.199
Conciliação do lucro ao 

caixa operacional
Equivalência patrimonial (10.668) (22.314) – –
Impostos diferidos – – 600 1.604
Variação monetária – – 451 –
Variação dos ativos e 

passivos operacionais
Contas a receber – – (8.929) (24.004)
Estoques – – 188 (2.167)
Adiantamentos a 

fornecedores 30 – 30 –
Obrigações fiscais – – 31 –
Caixa líquido das ativida-

des operacionais (61) (115) 2.948 (2.368)
Atividades de 

investimento
Aumento em investimentos – (20) – –
Caixa líquido das ativida-

des de investimento – (20) – –
Atividades de 

financiamento
Adiantamento para futuro 

aumento de capital 85 401 85 401
Dividendos distribuídos (2.959) (950) (2.959) (950)
Lucros recebidos 2.959 640 – –
Integralização de capital 

social – – – 2.880
Caixa líquido das ativida-

des de financiamento 1 85 91 (2.874) 2.331
Aumento líquido (redu-

ção) de caixa e equiva-
  lentes de caixa 1 24 (44) 74 (37)
Demonstração da variação 

líquida de caixa e 
  equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no 

início do exercício 9 53 16 53
Caixa a equivalentes no 

final do exercício 33 9 90 16
Aumento líquido 

(redução) de caixa e 
  equivalentes de caixa 1 24 (44) 74 (37)

As notas explicativas são parte integrante 
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do valor adicionado, em milhares de Reais 
Períodos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

Histórico
Individual  Consolidado 

2021 2020  2021 2020 
Composição do valor 

adicionado a distribuir
Receitas de vendas – – 12.144 25.004
Receitas de venda de bens – – 12.144 25.004
Custos dos imóveis (80) (99) (298) (1.124)
Custos dos imóveis vendidos – – (188) (1.013)
Outros (materiais, energia e 

serviços de terceiros) (80) (99) (no) (111)
Valor adicionado líquido (80) (99) 11.846 23.880
Valor adicionado transferido 10.671 22.315 4 1
Equivalência patrimonial 10.668 22.314 – –
Receitas financeiras 3 1 4 1
Valor adicionado total a 

distribuir 10.591 22.216 11.850 23.881
Distribuição do valor 

adicionado
Governo 9 15 815 1.680
Impostos e taxas diversas 8 15 8 15
Pis, cofins, imposto de renda e 

contribuição social 1 – 152 62
Impostos diferidos – – 655 1.603
Financiamentos 5 2 458 2
Variação monetária – – 451 –
Despesas bancárias 5 2 7 2
Acionistas 10.577 22.199 10.577 22.199
Lucro do exercício 10.577 22.199 10.577 22.199
Valor adicionado distribuído  10.591 22.216  11.850 23.881 

As notas explicativas são parte integrante 
destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Prima Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ nº 10.267.591/0001-11

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de dezembro de 2021

Impostos diferi-
  dos Controlada

 2021  2020 

IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins  IRPJ CSLL 
Pis e 

Cofins 
Contas a 
receber 36.148 36.148 36.148 25.004 25.004 25.004
Valores 
recebidos no 
exercício (3.214) (3.214) (3.214) (1.000) (1.000) (1.000)
Valores a 
receber 32.934 32.934 32.934 24.004 24.004 24.004
Alíquota de 
presunção 8% 12% – 8% 12% –
Base de cálculo 
dos impostos 2.635 3.952 32.934 1.920 2.880 24.004
Alíquotas 
  incidentes 15% 9% 3,65% 15% 9% 3,65%
Alíquotas 
incidentes (adma
de R$ 60 mil) 10% – – 10% – –

Saldos, em 
     R$ mil (646) (356) (1.203) (468) (259) (877)

Saldos totais, 
     R$ mil – – (2.204) – – (1.604)
A Controladora apura os impostos sobre o lucro com base no 
lucro real, apurado em regime trimestral, sendo que no exercí-
cio houve apenas base de cálculo positiva para as receitas fi-
nanceiras.
Impostos correntes 

Controladora
 2021  2020 

 IRPJ CSLL  IRPJ CSLL 
Lucro antes dos 

impostos 10.578 10.578 22.200 22.200
Exclusões (10.668) (10.668) (22.314) (22.314)
Equivalência patrimonial (10.668) (10.668) (22.314) (22.314)

Prejuízo fiscal, 
  em R$ mil  (90) (90)  (114) (114)
9. Patrimônio líquido: O capital social subscrito da Compa-
nhia, ajustado na última alteração do seu Estatuto Social de 10/
Mar/2021, é de R$ 6.669.826 (seis milhões, seiscentos e ses-
senta e nove mil e oitocentos e vinte e seis Reais), dividido em 
6.669.826 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil e oi-
tocentos e vinte e seis reais) ações ordinárias nominativas de 
valor unitário de R$ 1,00 (um Real). O capital social da contro-
lada Prima Imobiliária Ltda., constituída neste exercício, é de 
R$ 2.900 mil, sendo integralizado através da cessão de um 
imóvel rural com valor de custo de R$ 2.879.352 e depósito de 
R$ 20.648 em espécie.

Tipo de ação

 2021  2020 
Capital 

integra-
lizado

Número 
de ações 

(x mil)

Capital 
integra-

lizado

Número 
de ações 

(x mil)
Ordinárias 6.670 6.670 6.257 6.257

Saldos, em R$ e 
  ações (mil)  6.670  6.6701  6.257 6.257
Adiantamentos para futuro aumento de capital - Estes sal-
dos têm origem em repasses financeiros para cobertura das 
despesas de manutenção da Companhia (R$ 85 mil em 2021 e 
R$ 413 mil em 2020), a serem utilizados para integralização de 
capital, conforme deliberação de seus acionistas. No exercício 
de 2020, foram incorporados ao capital social R$ 413 mil. Dis-
tribuição de dividendos e lucros - No exercício, os acionistas 
da Controladora definiram pela distribuição de dividendos no 
montante de R$ 2.959 mil, oriundos de distribuição de lucros 
pela Controlada. No caso da Controladora, há previsão estatu-
tária de distribuição de dividendos mínimos obrigatórios em 1% 
do lucro líquido, após constituição de reservas. A partir da previ-
são de distribuição de lucros na Controlada, no montante de R$ 
20 milhões, os dividendos adicionais propostos pela Administra-
ção da Controladora são de R$ 19.896 mil.
10. Receitas líquidas e custo dos imóveis vendidos: A com-
posição da margem bruta auferida em ambas as datas-bases é 
composta pelas receitas com venda de imóveis em estoque e 
os respectivos custos auferidos pela Controlada, demonstrada 
como segue.
Receitas e custo dos imóveis 2021 2020 
Receitas de vendas 12.144 25.004
Pis e Cofins correntes sobre faturamento (117) (37)
Pis e Cofins diferidos sobre faturamento (326) (877)
Receitas líquidas, em R$ mil 11.701 24.090
Custo dos imóveis vendidos (188) (1.012)
Lucro bruto, em R$ mil 11.513 23.078
11. Partes relacionadas: As operações entre partes relaciona-
das consistem na distribuição de lucros realizada pela Controla-
da e os seus reflexos pela também distribuição de dividendos 
aos acionistas pela Controladora (notas explicativas 6 e 9), 
além de adiantamentos para futuro aumento de capital efetua-
dos pelos acionistas (nota explicativa 9).
Não há planos de aposentadoria ou benefícios pós-emprego 
diferentes dos requeridos pela legislação brasileira para os Ad-
ministradores e Diretores, ou ainda remuneração aos Adminis-
tradores.
12. Provisão para contingências: Dada a incipiência das suas 
operações, a Administração avalia não haver riscos relaciona-
dos a processos judiciais que justificassem a constituição de 
provisões, assim como não são percebidas outras contingên-
cias fiscais, cíveis e trabalhistas com perda classificada como 
possível para fins de divulgação nestas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas.
13. Instrumentos financeiros e gestão de riscos: A gestão de 
riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia 
em atuar de forma ética e em conformidade com os requisitos 
legais e regulatórios estabelecidos no Brasil. Os riscos são ad-
ministrados considerando governança e controles estabeleci-
dos, o que envolve a participação ativa da alta Administração. 
Os riscos aos quais a Companhia está exposta são os seguin-
tes: a) Risco de crédito: É o risco de a Companhia incorrer em 
perdas financeiras caso um cliente ou uma contraparte em um 
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações 
contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas 
a receber. Os valores contábeis dos ativos financeiros represen-
tam a exposição máxima do crédito e são conforme quadro. Os 
saldos de caixa e equivalentes de caixa são mantidos em ban-
cos de primeira linha como forma de redução do risco de crédi-
to.
Ativos  2021 2020 
Caixa e equivalentes de caixa 90 16
Contas a receber 32.482 24.004

Saldos, em R$ mil 24.020
b) Risco de liquidez: É o risco de a Companhia encontrar difi-
culdades em cumprir as obrigações associadas com seus pas-
sivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa 
ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na 
administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, 
que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obri-
gações no vencimento, tanto em condições normais como de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar 
sua reputação. A seguir, estão os vencimentos contratuais de 
passivos financeiros na data das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. Esses valores são brutos e não-des-
contados, e incluem pagamentos de juros contratuais e excluem 
o impacto dos acordos de compensação.

  Passivos financeiros
2021

(contábil)
 Fluxos de caixa 

Até 1 ano Total 
Obrigações fiscais 31 31 31
Dividendos a pagar 20.000 20.000 20.000
Impostos diferidos 2.204 2.204 2.204

Saldos, em R$ mil 22.2351 22.235 22.2351
c) Risco de mercado: É o risco de que alterações nos preços 
de mercado, tais como taxas de câmbio ou cotações e taxas de 
juros irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus 
instrumentos financeiros. A Administração avalia que o risco 
desta natureza é atrelado apenas ao saldo de contas a receber 
indexado em grãos, cuja análise é demonstrada a seguir:

  Instrumentos financeiros
2021 

Soja (sacas) Cotação RS mil 
Contas a receber 68.310 153,39 10.478

Exposição Equida, em 
  sacas e RS mil 68.310 10.478
Análise de sensibilidade: Uma valorização (ou desvaloriza-
ção) razoavelmente possível da cotação da commodity em 31 
de dezembro, teria afetado a apresentação dos instrumentos 
financeiros denominados em sacas de soja e afetado o patrimô-
nio e o resultado pelos montantes demonstrados abaixo. A aná-
lise considera que todas as outras variáveis, especialmente as 
taxas de juros, permanecem constantes e ignoram qualquer 
impacto da previsão de vendas e compras.

Análise de 
sensibilidade

2021 
Desv. 

50%
Desv. 

25% Atual 
Valor. 

25%
Valor. 

50%
Contas a receber (5.239) (2.620) 10.478 2.620 5.239

Impacto, em R$ mil (5.239) (2.620) 10.478 2.620 5.239

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2022.

Marcos Antônio Vimercati 
Diretor Superintendente

Valmor Luiz Ferreira Zorzi
Contador, CRC-PR 0171710/T-9-MT

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras

Prezados senhores Acionistas e Administradores 
Prima Participações e Empreendimentos S/A
Primavera do Leste/MT
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Prima Participações e Empreendimentos S/A 
(“Companhia” ou “Controladora”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líqui-
do e do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Prima Participações e Empreendimentos S/A, 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e conso-
lidado de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Companhia em fase pré-operacional - Conforme citado na 
nota explicativa 1, a Companhia foi constituída para o desenvol-
vimento de um projeto agroindustrial que ainda não iniciou as 
suas atividades, estando à espera da retomada econômica do 
país e a identificação de possíveis parceiros de negócio, não 
sendo descartada, inclusive, a hipótese de integralização de 
seus ativos no capital na Controlada para posterior venda, como 
ocorrido parcialmente nos dois últimos exercícios. Nossa opi-
nião não está ressalvada sobre esse assunto.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado - A demonstração do valor 
adicionado individual e consolidada referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade 
da Administração da Companhia e apresentada como informa-
ção suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das suas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada 
com as demais demonstrações e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - De-
monstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa de-
monstração do valor adicionado individual e consolidado foi 
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
de forma consistente em relação às demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais;
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia;
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela Administração;
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional;
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive 
as divulgações e se estas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos.
Também fornecemos aos responsáveis pela Administração de-
claração de que cumprimos com as exigências éticas relevan-
tes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comu-
nicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, in-
cluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2022.

Prado Suzuki & Associados S/S
CRC-MT 000214/O
Dario Suzuki, Contador Bruno da Silva Martins, Contador
CRC-MT 006444/O-7 CRC-MS 009050/O-6-T-MT

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUARA - MT JUIZO DA
SEGUNDA VARA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 30 DIAS 
AUTOS N.° 3538-06.2010.811.0018 cód. 39518 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 
PARTE AUTORA: Humberto Simioni Junior e Patricia Helena Vinholis Simioni PARTE RÉ: 
Wilson Roberto krause e Companhia Brasileira de Imóveis e Thersio Pinto de Medeiros e João 
Maria de Lima e Dina Terezinha de Lima e Clemente Fernandes da Costa e Rosalina Ferreira da 
Costa e Francisco Fernandes de Carvalho e Luiz Fernandes de Carvalho e Albino Minetto e 
Carmelinda Barea Minetto e Alexandre Canever e Zulmira Canever e Milton Geraldo Falesguski 
Ramos e Maristela Ramos e Armando Alcantara da Rosa e Alecir Zeni da Rosa e Cícero Bezerra da 
Silva CITANDOS: EVENTUAIS INTERESSADOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DAAÇÃO: 27/12/2010 
VALOR DA CAUSA: RS 1.096.476,62 FINALIDADE: CITAÇÃO de eventuais interessados, na forma 
do art. 942 do CPC. dos termos da presente ação de usucapião da imóvel adiante descrito e 
caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da expiração do prazo deste edital. apresentarem resposta, querendo, sob pena de 
serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pelo parte autora na peça vestibular. 
RESUMO DA INICIAL: Os requerentes possuidores da Fazenda Porteira Branca com área de 
5.482.2808 há, que incide sobre a matriculas n. 26.444, 4.639, 4738, 3.696, 9.112, 14.643 e 12.903 
do RGI de Diamantino 2.438 e 1.577 do RGI de Juara MT e 1.074 e 1.075 do RGI de Porto dos 
Gaúchos MT, originárias dos Titulos definitivos de: Geraldo Vicente Martínez, Antonio Reis. Basilio 
penteado Castro. Thersio Pinto de Medeiros, Armando Joaquim Lima, José Francini e José 
Agostinho Morelli, Requer a declaração de domínio do imóvel e transcrição no registro de imóveis 
competentes DESCRIÇÃO DO IMOVEL USUCAPIENDO: Fazenda Porteira Branca, Situada na 
localidade denominada Porta do Céu, Distrito de Paranorte, Juara MT. DESPACHO: "... Acitação dos 
eventuais interessados por edital com prazo de 30 (trinta) dias... Eu, lida Júlia S. de Brito, Técnica 
Judiciária; digitei. Juara – MT, 7 de novembro de 2012. Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUARA 2ª VARA CÍVEL
DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, TELEFONE: (66) 3556-1496, JARDIM BOA VISTA, 
JUARA - MT - CEP: 78575-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 
PROCESSO n. 0003538-06.2010.8.11.0018 Valor da causa: R$ 1.096.476,62 ESPÉCIE: [Usucapião 
Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: HUMBERTO SIMIONI JUNIOR
Endereço: desconhecido Nome: PATRICIA HELENA VINHOLIS SIMIONI Endereço: desconhecido. 
POLO PASSIVO: Nome: WILSON ROBERTO KRAUSE Endereço: Rua Maria Clara, n 102, At da 
Gloria, CURITIBA - PR - CEP: 80030-140. Nome: CBI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
Endereço: desconhecido; Nome: CLEMENTE FERNANDES DA COSTA Endereço: Rua D, n 696, - 
ATÉ 1110 - LADO PAR, Paranapunga, TRÊS LAGOAS - MS - CEP: 79601-002; Nome: Rosalina 
Ferreira da Costa Endereço: Rua D, n 696, - ATÉ 1110 - LADO PAR, Paranapunga, TRÊS LAGOAS - 
MS - CEP: 79601-002; Nome: Maristela Ramos Endereço: desconhecido; Nome: ARMANDO 
ALCANTARA DA ROSA Endereço: Rua Sao Miguel do Oeste, 486, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 
CEP: 78000-000; Nome: Alecir Zeni da Rosa Endereço: Rua Sao Miguel do Oeste, 486 E, LUCAS DO 
RIO VERDE - MT - CEP: 78000-000; Nome: CICERO BEZERRADASILVAEndereço: desconhecido; 
Nome: Milton Geraldo Falesguski Ramos. Endereço: desconhecido. Nome: Thersio Pinto Medeiros 
Endereço: desconhecido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 
qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 
petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 
mandado. RESUMO DA INICIAL: os requerentes tornaram-se legítimos possuidores da Fazenda 
PORTEIRA BRANCA, com área de 5.482,2808 ha, situada na localidade denominada "Porta do 
Céu", Distrito de Paranorte, Município e Comarca de Juara-MT, na qual implantou projeto pecuário de 
cria, recreia e corte de bovinos. DECISÃO: Diante da manifestação de fls. 09/16 (Id. 62833199) e das 
tentativas frustradas das citações da maioria dos requeridos e confrontantes, determino: 1- A citação 
dos requeridos Wilson Roberto Krause, Companhia Brasileira de Imóveis, Thersio Pinto Medeiros, 
Cicero Bezerra da Silva, Clemente Fernandes da Costa, Rosalina Ferreira da Costa, Milton Geraldo 
Falesguski Ramos, Maristela Ramos, Armando Alcântara da Rosa, Alecir Zeni da Rosa por edital com 
prazo de 30 (trinta) dias para responderem a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 
pena de revelia. 2- A citação do requerido Carlos Franke Filho e sua mulher se casado, conforme 
requerido pelo autor. 3- Determino a substituição processual para o Espólio de João Maria de Lima, 
bem como Espólio de Albino Minetto. 4- A citação do requerido Francisco Fernandes de Carvalho e 
sua mulher se casado for, com a expedição de carta precatória para a Comarca de Campo 
Grande/MS, sendo necessário, autorizo o Sr. Oficial de Justiça a citá-lo por hora certa. 5- Aexpedição 
de nova carta precatória para a Comarca de Campo Grande/MS para tentativa de citação do 
requerido Luiz Fernandes de Carvalho e sua mulher. 6- A citação de Carmelinda Baréa Minetto, por 
correio com Ar, no endereço da procuração pública: Rua das Pereiras, 830, Jardim Paraiso II, 
Sinop/MT. 7- Ante o falecimento da Sra. Zulmira Canever, determino a substituição processual pelo 
Espólio de Zulmira Canever, determinando a citação pelo correio com AR, na pessoa do viúvo, Sr. 
Alexandre Canever, no endereço: Rua dos Ipês, 27, Q. 80, Lt 20, Ipiranga do Norte-MT, CEP 78.578-
000. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 
edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não 
tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 
Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por 
defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 
Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 
CPC). 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, FABIANO PEREIRA DE MELO, digitei. JUARA, 27 de abril de 2022. (Assinado 
Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUARA 2ª VARA CÍVEL
DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, TELEFONE: (66) 3556-1496, JARDIM BOA VISTA, 
JUARA - MT - CEP: 78575-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 
PROCESSO n. 0003538-06.2010.8.11.0018 Valor da causa: R$ 1.096.476,62 ESPÉCIE: 
[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: HUMBERTO SIMIONI 
JUNIOR Endereço: desconhecido Nome: PATRICIA HELENA VINHOLIS SIMIONI Endereço: 
desconhecido POLO PASSIVO: Nome: Geraldo de Freitas e Esposa Neide Feltrin de Freitas. 
Endereço: Comunidade Boa Esperanca, JUARA- MT - CEP: 78575-000 FINALIDADE: EFETUAR 
A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 
como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções 
de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: os requerentes 
tornaram-se legítimos possuidores da Fazenda PORTEIRA BRANCA, com área de 5.482,2808 ha, 
situada na localidade denominada "Porta do Céu", Distrito de Paranorte, Município e Comarca de 
Juara-MT, na qual implantou projeto pecuário de cria, recreia e corte de bovinos. DECISÃO: Diante 
da manifestação de fls. 09/16 (Id. 62833199) e das tentativas frustradas das citações da maioria dos 
requeridos e confrontantes, determino: 1- A citação dos requeridos Wilson Roberto Krause, 
Companhia Brasileira de Imóveis, Thersio Pinto Medeiros, Cicero Bezerra da Silva, Clemente 
Fernandes da Costa, Rosalina Ferreira da Costa, Milton Geraldo Falesguski Ramos, Maristela 
Ramos, Armando Alcântara da Rosa, Alecir Zeni da Rosa por edital com prazo de 30 (trinta) dias para 
responderem a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia. 2- Acitação do 
requerido Carlos Franke Filho e sua mulher se casado, conforme requerido pelo autor. 3-Determino a 
substituição processual para o Espólio de João Maria de Lima, bem como Espólio de Albino Minetto. 
4- A citação do requerido Francisco Fernandes de Carvalho e sua mulher se casado for, com a 
expedição de carta precatória para a Comarca de Campo Grande/MS, sendo necessário, autorizo o 
Sr. Oficial de Justiça a citá-lo por hora certa. 5- A expedição de nova carta precatória para a Comarca 
de Campo Grande/MS para tentativa de citação do requerido Luiz Fernandes de Carvalho e sua 
mulher. 6- A citação de Carmelinda Baréa Minetto, por correio com Ar, no endereço da procuração 
pública: Rua das Pereiras, 830, Jardim Paraiso II, Sinop/MT. 7- Ante o falecimento da Sra. Zulmira 
Canever, determino a substituição processual pelo Espólio de Zulmira Canever, determinando a 
citação pelo correio com AR, na pessoa do viúvo, Sr. Alexandre Canever, no endereço: Rua dos Ipês, 
27, Q. 80, Lt 20, Ipiranga do Norte-MT, CEP 78.578-000. Desse modo, acolho a referida petição como 
embargos de declaração e retifico o item 8 da decisão de Id. 68672315, constando neste último que a 
citação por edital será feita em relação aos confinantes Geraldo de Freitas e Neide Feltrin de Freitas. 
Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 
contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora 
(art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão 
da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. Acontestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em 
caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática 
Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 
(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, FABIANO PEREIRA DE MELO, 
digitei. JUARA, 27 de abril de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS expedido por 
determinação do MM.(ª)Juiz(a) de Direito Luis Otavio Pereira Marques Processo n. 1013429-
67.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 11.648,54 Execução de Título Extrajudicial POLO ATIVO: NOME: MRV 
PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Endereço: Rua Goiás, 525, 
Parte B, Centro-Sul, Várzea Grande - MT - CEP: 78135-603 Polo PASSIVO: NOME: FABIANA ISABEL
SOARES Finalidade: Efetuar a citação do Polo Passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 
não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 
que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 
fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 
(quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, 
independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão 
efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC), conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 
mandado. Resumo Da Inicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por MRV Prime 
Parque Chapada Do Horizonte Incorporações Spe Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 13.602.564/0001-46, em face de Fabiana Isabel Soares, inscrita no CPF sob o nº. 025.330.631-00. 
Neste sentido, Na data de 05/04/2014 as partes celebraram o anexo Contrato Particular de Promessa de 
Compra e Venda, através do qual, a executada adquiriu da empresa exequente, o imóvel situado no 
Condomínio Parque Chapada do Horizonte situado na Rua Goiás n° 525, Bloco D, apto 209 do Bairro Nova 
Várzea Grande na cidade de Várzea Grande – MT, CEP: 78135-603, pelo valor de R$ 127.447,00 (cento e vinte 
e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete reais) com pagamento nos termos e condições avençados na 
cláusula 4 e subitens do contrato, comprometendo-se a liquidá-lo por meio de parcelas nos valores. No entanto, 
a parte responsável pela dívida até o momento não efetuou o devido pagamento conforme ajustado, restando 
ainda saldo devedor, tendo sido a última parcela paga em 10/11/2017, apesar das inúmeras tentativas 
extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontra-se, assim, em mora pelo valor total, liquido e certo de R$ 
11.648,54 (onze mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), atualizado até 
30/09/2019 nos termos do artigo 798 do CPC, conforme faz provas os anexos extratos e planilhas de débito. 
Impede ressaltar ainda que a parte Executada foi devidamente notificada para cumprimento voluntário da 
obrigação. Debalde foram os esforços da Exequente para recebimento extrajudicial do débito, não lhe restando 
alternativa, senão a propositura da presente demanda com fito de receber o que lhe é de direito. Dá-se á causa o 
valor de R$ 11.648,54 (onze mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Decisão: 
Vistos, Considerando que a executada não foi localizado para ser citada, defiro o pedido retro, razão pela qual 
determino que a executada seja citada, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o 
pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios fixados na 
decisão inicial, salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, 
contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente 
de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 
919, caput, CPC). Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados 
no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 
tribunais se adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do edital de citação seja 
realizada junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a ser providenciado pela 
parte exequente, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima 
assinalados sem qualquer manifestação do executado, desde já nomeio como Curador Especial o Núcleo de 
Prática Jurídica da UNIVAG que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa do devedor. Intime-
se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otávio Pereira Marques Juiz de Direito Advertências À Parte: 
1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 
do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 
publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 
por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 
Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 
186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 
Advertência: Em Caso De Revelia Será Nomeado Curador Especial (Art. 257, Iv, Do Cpc). 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, Gabrielly Vitoria Ventura De Almeida, 
digitei. Várzea Grande, 18 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia-MT. Aviso de Licitação. Processo Licitatório 
nº 047/2022 Pregão Presencial – SRP nº 023/2021. Objeto: Contratação de empresa 
especializada no ramo de tecnologia da informação para realizar migração/conversão, 
treinamento e fornecimento de licenças de uso de software com referida manutenção e 
consultoria técnica para os setores de contabilidade tesouraria, planejamento, recursos 
humanos, tributos, patrimônio, frotas, almoxarifado, compras, licitação, envio de aplic, 
cargas mensais e suporte nas cargas tempestivas, protocolo/processos, assessoria em: 
Controle interno, Assistência Social, Educação e Saúde, Prestação de Contas SIOPS, 
SIOPE, SICONFI, DCTF. Abertura dos envelopes: 17/05/2022, à partir das 08h. Edital: 
www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br Pontal do Araguaia-MT, 02/05/2022. Alessandro dos 
Santos Oliveira. Pregoeiro.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS
A GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 
08.793.239/0004-10, vem NOTIFICAR os promitentes compradores abaixo descritos, 
para comparecerem à Rua Vereador Manoel Brito, nº 706, Setor Sul I , Barra do Garças 
– MT, portando os documentos exigidos na proposta de compra de Imóveis firmado, 
visando, regularização e ratificação da compra da unidade de imóvel, localizado nesta 
cidade, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação, sob pena de não o fazendo, 
dar-se-á por cancelada a proposta de compra da referida unidade (art. 512, código civil), 
após o prazo estabelecido, investindo a notificante no direito de vendê-la a terceiros 
interessados, em virtude da ocorrência da rescisão do pré-negócio.  

LOTEAMENTO PEIXINHO
CLIENTES PROPOSTA QUADRA E LOTES

GUILHERME DOS SANTOS LEMES 50666 QD 14   -  LOTE 05

MANOEL JOÃO MILHOMEM MACIEL 24938 QD 11 - LOTE 13

Barra do Garças, 02 de Maio de 2022- Golden Gestão de Negócios Imobiliários .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
O Presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso 
– FESSP/MT, Sr. Benedito Augusto Daltro de Carvalho, no uso de suas atribuições 
estatutárias, previstas no art.15, convoca os membros do Conselho de Representante da 
FESSP/MT, bem como toda a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para comparecerem, 
na sede da federação situada na Rua Antonio Batista Belém, nº36 – Bairro Lixeira, Cuiabá, 
para Reunião do Conselho de Representantes a ser realizada no dia 26/05/2022, com 
a primeira chamada as 9:00h e a segunda chamada as 9:30h, nos termos do art. 16 do 
Estatuto Social, a fim de deliberar sobre os seguintes itens:

1) Prestação de Contas do ano de 2021;
2) Outros Assuntos.

Ressalta-se, que a Reunião ocorrerá de forma presencial respeitando as normas de 
segurança sanitária estabelecida pelos entes públicos, podendo ser adiada à medida que 
novas restrições se fizerem necessárias.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

Benedito Augusto Daltro de Carvalho
Presidente da FESSP/MT

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA sob CNPJ 
21.203.755/0001-63, torna público que solicita junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Rondonópolis - SEMMA, a troca de razão social para RNI INCORPORA-
DORA IMOBILIARIA 457 LTDA sob CNPJ33.919.668/0001-96, bem como a mudança 
da titularidade da LicençaPrévia e Licença de Instalação da atividade de condomínio 
horizontal residencial fechado, localizado na Av. Juscelino Ferreira de Farias, lote área 
4, Rondonópolis-MT.

Águas de Primavera S.A., sociedade por 
ações, com sede na cidade de Primavera do 
Leste, Estado do Mato Grosso, na Rua 
Londrina, nº 249, Centro, CEP 78850-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.042.374/0001-
20, solicita através desta a Renovação da LO - 
Licença de Operação nº 321826/2020, referente 
ao SAA – Sistema de Abastecimento de Água. 
F i n a l i d a d e A b a s t e c i m e n t o P ú b l i c o e 
Esgotamento Sanitário.

Águas de Poconé S.A., sociedade por ações, com 
sede na cidade de Poconé, Estado do Mato Grosso, 
na R. Dom Aquino - Bairro Boa Nova, Poconé - MT, 
78175-000, inscr i ta no CNPJ/MF sob o 
n°10.177.120/0001-12, torna público que requereu  
à SEMA-Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a 
solicitação da Renovação da LO - Licença de 
Operação nº320859/2019, referente ao SAA – 
Sistema de Abastecimento de Água do município de 
Poconé. Finalidade Abastecimento Público.

Edital nº: 043/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão:
16 de MAIO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDER À SEDE DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, INCLUINDO 
LAVAGENS DE TOALHAS DE MESA REDONDA, QUADRADA E 
RETANGULAR NAS CORES BRANCA, AZUL-ESCURO, 
TAPETES, BECAS, CAPA PARA GARRAFÃO DE ÁGUA 20 
LITROS E PANO DE COPA/COZINHA, DE ACORDO COM AS 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Alexandre Kohlhase Martins, CPF 006.899.101-00, denominado 
ÁGUAS DO MANSO POUSADA E SPA LTDA, localizado nas 
Coordenadas DATUM: SIRGAS 2000 – W: 55º45'29,00” e 
S:15º01'23,00”no município de Chapada dos Guimarães, zona rural, 
S/Nº, torna público que requereu  a SEMA a Renovação da Licença de 
Operação Nº 309575/2014 para funcionamento de Pousada, afim de 
desenvolver atividades de hotelaria e turismo sustentável, em área de 
interesse ambiental

MG Vidros Automotivos LTDA, CNPJ07.571.746/0008-70 torna 
público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável-SMADESS a Licença Ambiental-Modalidade: Adequação 
Ambiental (L.P, L.I, L.O), para atividade de Comércio e varejo de peças e 
acessórios novos para veículos automotores, localizada na Av. Carmindo 
de Campos, n° 146, Jardim Petrópolis, CEP: 78.070-100, no município de 
Cuiabá-MT.

ENPA-Engenharia e Parceria EIRELI, CNPJ00.818.517/0001-92, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São 
Felix do Araguaia- a LICENÇA DE OPERAÇÃO PROVISÓRIA-SEMMA,
LOP, para extração de CASCALHO, e uso imediato na Construção Civil , 
para a execução de serviços em obras públicas de restauração e 
terraplanagem de rodovias, situado na Faz. Entre Rios , Zona Rural, 
Município de São Felix do Araguaia/MT

ENPA-Engenharia e Parceria EIRELI, CNPJ00.818.517/0001-92, torna 
público que requereu à , a LICENÇA DE OPERAÇÃO SEMA/MT
PROVISÓRIA-LOP, para extração de CASCALHO, e uso imediato na 
Construção Civil, para a execução de serviços em obras públicas de 
restauração e terraplanagem de rodovias, situado na MT-235, Km 81, 
s/n, Fazenda Diamantino, São José do rio Claro /MT                   (03/05/2022)

Edital nº: 042/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 16 de MAIO de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da 
Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO 
MECÂNICA NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE 
CÁCERES-MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido pelo 
e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone 
(65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
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www.diariodecuiaba.com.br
Esta página faz parte da edição impressa e digital produzida Pelo 

Jornal Diário de Cuiabá com circulação em todo Estado de Mato Grosso. 
Documento assinado eletronicamente com certificado Digital ICP Brasil. 

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL CONFORME  
LEI 13.818/2019 VERIFICAÇÃO  ACESSE: VERIFICADOR.ITI.GOV.BR

DIGITAL

A8 -  Cuiabá, terça-feira, 03 de maio de 2022  -  Esportes

ESPORTES

ALEX SABINO E BRUNO RODRIGUES
Da Folhapress - São Paulo

A detenção e o retorno à Argentina de 
Leonardo Ponzo, torcedor do Boca Juniors 
acusado de racismo contra corintianos, 
ofuscou o que foi a presença mais impor-
tante entre os torcedores que ocuparam o 
setor visitante da Neo Química Arena na 
última terça-feira (26), em jogo da Copa 
Libertadores.

Trata-se de Rafael Di Zeo, histórico 
líder de La 12, a barra brava do Boca –da 
qual Ponzo não faz parte, mas é fã. Em seu 
Facebook, Ponzo tem fotos com o chefe 
da organizada, que vai além de ser um 
simples torcedor.

Como outras referências da barra 
brava, a 12 tem tentáculos políticos que 
transcendem o futebol. São procurados 
por partidos, candidatos e sindicatos em 
busca de apoio. Às vezes, com presença 
em passeatas ou atos de apoio. Mas, às 
vezes, em atos violentos

Não à toa, Di Zeo costuma se van-
gloriar da riqueza e da diversidade de 
números em sua agenda telefônica, como 
contam à Folha pessoas que acompanham 
o dia a dia do Boca Juniors e as disputas 
pelo poder nas organizadas.

A admiração de Ponzo é apenas um 
exemplo da idolatria que líderes de barras 
bravas (e a própria torcida) podem pro-
vocar. São vistos como espécies de astros 
pop. Fora dos estádios, roupas e suvenirs 
das organizadas são procurados tanto 
quanto os uniformes da própria equipe. 

Em 2010, antes da Copa do Mundo 
da África do Sul, a então presidente da 

LIBERTADORES

Ofuscada por torcedor preso, organizada do Boca tenta recuperar auge político
Argentina, Cristina Kirchner, recebeu 
líderes de organizadas na Casa Rosada, 
sede do governo que ajudou a financiar 
a viagem deles para o torneio. Entre essas 
organizações nenhuma tem tanto poder, 
influência política e fama quanto La 12. 
Isso desperta também disputas violentas 
pelo controle, as chamadas “internas” 
pelo poder.

Desde que saiu da prisão, em 2011, 
por um ataque a torcedores do Chacarita 
Juniors cometido em 1999, Di Zeo reto-
mou o comando da torcida organizada. 
Não sem atritos.

Enquanto Di Zeo esteve preso, o nú-
mero um da hierarquia de La 12 passou 
a ser Mauro Martín, rival do antigo líder, 
que não queria ver sua torcida coman-
dada por um homem que não fosse ele 
próprio.

Após anos de ameaças de violência 
entre um grupo e outro, a administração 
do presidente Daniel Angelici (2011-2019) 
no Boca conseguiu aglutinar as duas fac-
ções da barra brava. Um matrimônio de 
conveniência. Os torcedores não causa-
vam problemas a Angelici, e o mandatário 
permitia a eles o controle dos negócios 
de La Bombonera (ingressos, venda de 
comida no estádio, estacionamento etc.).

Essa influência sobre o clube diminuiu 
nos últimos anos, especialmente depois 
de que Jorge Ameal, com o apoio do ídolo 
Juan Román Riquelme, venceu as eleições 
presidenciais em 2019.

Riquelme nunca mostrou muita 
simpatia pelos torcedores organizados, 
acostumados a visitar o vestiário e rece-
ber dinheiro dos jogadores do Boca para 

organizar eventos e custear viagens ao 
exterior para jogos da equipe em torneios 
internacionais. O ex-camisa 10 não estava 
entre os que contribuíam.

Diretor de futebol na atual gestão, ele 
busca limitar os poderes da barra brava, 
que hoje não tem a mesma influência 
política que tinha na década passada.

Mas Rafael Di Zeo e Mauro Martín 
querem recuperar o espaço que perde-
ram sob a presidência de Ameal. Para 
isso, deverão apostar na candidatura da 
oposição nas eleições do ano que vem, 
uma chapa que pode colocar como adver-
sário de Riquelme outro ídolo histórico 
do clube, Carlos Tévez.

“Não tenho dúvidas de que vamos 
ganhar as eleições por 80% a 20% ou 
por 90% a 10%, não importa quem saia 
candidato”, disse Román em entrevista 
recente ao canal TyC Sports. “Se ele 
[Tévez] estiver do outro lado, vai ser 
85% a 15%.”

O futuro de La 12, entretanto, não 
parece depender apenas de uma vitória 
nas eleições.

Atualmente, tem ganhado corpo um 
grupo que inclui membros de uma facção 
dissidente, chamada Lomas de Zamora, 
além de ex-integrantes da barra oficial 
que frequentavam La Bombonera na épo-
ca em que as tribunas eram comandadas 
por José “El Abuelo” Barrita, a figura de 
maior poder no Boca entre o início da 
década de 1980 e a metade dos anos 1990.

Em 1994, ele foi preso acusado de 
comandar uma emboscada a torcedores 
do River Plate que terminou com dois 
rivais mortos a tiros. Dois anos depois, 

Circulou recentemente em grupos de 
WhatsApp na Argentina uma mensagem 
que dizia que “vai haver tiros”, referência 
à disputa pelo poder da barra, com mais 
um episódio violento que parece iminente.

Para tentar manter o comando, os gru-
pos que cercam Di Zeo e Martín frequen-
tam setores separados em La Bombonera. 
Assim, evitam que um grupo dissidente 
possa assumir territorialmente uma tribu-
na e, a partir daí, ganhar apoio popular e 
de outros descontentes com os rumos dos 
negócios da torcida organizada.

tudo envolvendo os clubes 
brasileiros na Libertadores 
—torcedores do Boca Juniors 
(ARG) e da Universidad Ca-
tólica (CHI) fizeram gestos 
imitando macacos durante 
jogos contra o Corinthians 
e o Flamengo, respectiva-
mente.

Na opinião dele, em par-
te, o problema reflete a falta 
de representatividade nos 
cargos de direção no futebol.

 
“Entre os dirigentes, a 

grande maioria é branca. 
Jamais vão se sensibilizar 
por uma situação que não 
sentiram na pele. Não tem 
técnico negro, não tem diri-
gente negro”, disse. “A gente 
fica de mãos atadas. A gente 
fica à mercê de essas pessoas 
se sensibilizarem.”

***

P - Como você reagiu dian-
te dos recentes casos de 
racismo no futebol, como as 
situações envolvendo times 
brasileiros na Libertadores? 

G - Minha reação é sem-
pre a mesma de quando co-
meçamos a ter noção disso. O 
meu caso é de 2005, mas hoje 
está ficando mais explícito. 
Fico perplexo. Não tem puni-
ção, não tem pena. A pessoa 
paga uma multa e sai.

P - Existe uma visão de que 
problemas como o racismo 
são coisas que fazem parte 
do folclore do futebol? 

G - O estádio, o futebol 
brasileiro, sempre foi um 
lugar de desafogo na socie-
dade. Às vezes, um cara está 
sem emprego, com proble-
mas com a mulher, proble-
mas financeiros, e ele vai ao 
estádio para ter duas horas 
em que ele esquece tudo. O 
estádio, também, sempre foi 
visto como um lugar onde 

ALEX SABINO E LUCIANO TRINDADE
Da Folhapress - São Paulo

Grafite, 43, costuma sentir 
um incômodo quando visita 
os restaurantes de alto pa-
drão na Barra da Tijuca, onde 
mora no Rio de Janeiro.

A sensação que ele tem é 
a de que sua presença nesses 
lugares não é bem-vinda. 
Somente é aceita porque ele 
é um ex-jogador de futebol 
famoso, atacante da seleção 
brasileira na Copa de 2010, 
campeão mundial pelo São 
Paulo em 2005 e, atualmente, 
comentarista do SporTV.

“Eu vejo [o preconceito] 
pelos olhares, pela lingua-
gem corporal das pesso-
as quando elas veem um 
homem negro, de 1,90 m, 
entrar no restaurante”, diz 
o ex-atleta à Folha. “Aí, elas 
percebem que eu sou o Gra-
fite. Por ser uma pessoa 
conhecida, isso me deixa um 
pouco fora disso.”

Mas nem sempre foi as-
sim. Nem mesmo enquanto 
era jogador. Em 2005, ele foi 
vítima de racismo durante 
uma partida pelo São Paulo 
contra o Quilmes (ARG), no 
Morumbi, pela Copa Liber-
tadoreGrafite se recorda de 
ter sido chamado de “negro 
de merda” pelo argentino Le-
andro Desábato. Terminado 
o jogo, o delegado Osvaldo 
Nico Gonçalves entrou em 
campo e deu voz de prisão ao 
defensor por racismo. Depois 
de ter passado dois dias pre-
so, Desábato pagou fiança de 
R$ 10 mil e foi liberado para 
voltar ao seu país.

Passados 17 anos, o ex-
-atacante ainda lamenta não 
ter levado o caso adiante 
para ver as consequências. A 
frustração dele é ainda maior 
diante dos recentes casos de 
racismo no futebol, sobre-

FUTEBOL Ex-jogador vê racismo no futebol, em parte, como 
consequência da falta de representatividade

Dirigentes brancos jamais vão se sensibilizar 
por situação que não sentiram, diz Grafite

se pode tudo: chamar juiz de 
veado, o adversário de maca-
co... Só que a sociedade evo-
luiu e essas coisas viraram 
crime. Parece que o torcedor 
ainda tem esse sentimento de 
que pode tudo. A gente não 
pode ser assim.

P - O que precisa ser feito 
para essa mentalidade mu-
dar e para combatermos o 
racismo?

G -  A solução é de todos. 
Temos que dar conhecimento 
aos torcedores porque alguns 
não têm conhecimento das 
leis. Isso tem de partir dos 
clubes, dos dirigentes e dos 
próprios jogadores. Não 

adiante ter só punição. Dá 
a impressão de que, para 
o negócio futebol, atitudes 
mais radicais sobre isso não 
são bem-vistas. É muito com-
plexo. Faltam atitudes mais 
energéticas.

P - Qual o papel de enti-
dades como CBF, Conmebol e 
Fifa no combate ao racismo 
no futebol? 

G - A Fifa e a Uefa têm 
ações mais contundentes 
onde os casos [de racismo] 
ocorrem, mas não com tanta 
frequência. Tem casos de que 
a gente nem tem conheci-
mento. Além disso, entre os 
dirigentes, a grande maioria 

é branca. Jamais vão se sensi-
bilizar por uma situação que 
não sentiram na pele. Não 
tem técnico negro, não tem 
dirigente negro. A gente fica 
de mãos atadas. A gente fica 
à mercê de essas pessoas se 
sensibilizarem.

 
   P - Em recente entrevista, 

o técnico Roger Machado, 
do Grêmio, afirmou que os 
discursos do presidente Jair 
Bolsonaro dão autorização 
para o racismo. Você também 
vê dessa maneira? 

G - Sou muito restrito na 
minha vida pessoal para falar 
de política porque é mui-
to extremismo. Não existe 

meio-termo. Mas é uma das 
causas também. As redes 
sociais ajudam bastante na 
disseminação de notícias 
falsas também. A gente fala 
que é mundo virtual, mas 
a violência vem à tona no 
mundo real. A gente vê tor-
cedores marcando brigas 
pela internet, gente ligada 
ao nazismo, ao extremismo, 
gente que odeia gays. Não 
atribuo apenas ao governo 
[Bolsonaro], mas tem sua 
parcela.

P - Como comentarista de 
uma grande rede, você sente 
que tem uma plataforma e 
uma importância para falar 
sobre racismo? 

G - Eu me sinto incomo-
dado de falar sobre isso por-
que não deveríamos estar fa-
lando sobre isso em 2022. Eu 
me sinto incomodado, mas 
tenho o dever de falar, pelo 
palanque que eu tenho para 
falar. Eu me sinto obrigado 
e ser a voz daquelas pessoas 
que não têm conhecimento 
das coisas e sofrem com o 
racismo.

P - Ainda se incomoda de 
falar do caso de racismo que 
sofreu em 2005? 

G - Teve um certo tempo 
em que me incomodava. Mas 
hoje em dia é tranquilo. Eu 
não me sinto à vontade. Não 
é que eu goste de falar, mas 
eu discuto, eu falo. Tenho 
o arrependimento de não 
ter levado o caso adiante. 
Se eu tivesse levado, talvez 
não desse em nada, como 
acontece com frequência. A 
gente acaba se adaptando e 
achando normal. Eu não acho 
normal. E, hoje, gosto de falar 
sempre do Observatório Ra-
cial do Esporte. O trabalho 
deles, mapeando os casos, é 
muito importante.

“O racismo é o iceberg. O que está por baixo da água é muito maior”, afirma ex-jogador Grafite

SEMEC - Serviços de Engenharia e Construções Ltda CNPJ-15.062.243/0001-21 - Torna 
público que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA/MT, LAS-Canteiro 
de Obras Coord S10 39 17.90 W51 34 25.10, Captação de Uso Insignificante do ponto 
S10 32 31.0 W51 51 43.0 e Jazida de Cascalho S10 24 52.9 W51 55 07.8, para fins de 
Execução dos serviços de restauração da rodovia MT-430/MT-437, trecho: Confresa – 
Natanael, subtrecho: Entr. BR-158 (Confresa) - Entr. MT-437 (Natanael), estaca 0 a 6.016, 
extensão: 120,32Km, objeto do contrato IC n.º 105/2021/00/00-SINFRA/MT Código SER: 
430EMT0010D/E -437EMT0060. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

GTLTRANSPORTES LTDA, portador do CNPJ 14.173.266/0001-40, toma 
público que solicita junto a Municipal de Meio Ambiente de Rondonópo-
lis – SEMMA a Licença Prévia, de Instalação e Licença de Operaçãopara 
a atividade de Serviços demanutenção e reparaçãomecânica de veículos 
automotores,aeronaves e outroslocalizado na Rua Rio Preto, nº637, Par-
que Industrial Fabrício Vetorasso Mendes - Rondonópolis - MT.

VALTAIR JOSÉ VESZ, Fazenda São Joaquim/Brasil, Chapada dos Gui-
marães/MT, CPF 502.764.501-59, Torna público que requereu à SEMA-
MT, Renovação e Alteração de Outorga. Características - Curso d’agua: 
Córrego Ponte Alta; Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial, 
Finalidade: Irrigação; Vazão da Captação (M³/S): 0,41256 m³/s. Indo para 
Reservatório Pulmão.

CLEUDIR POLETTO E OUTROS,  inscrito no CPF:  422.832.309-00, situado  na
CHACARA POLETTO - FAZENDA JULIANA, torna público que requereu junto a
SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Renovação Licença Previa -
LP,  Licença de Instalação -  LI  e  da  Licença  de  Operação -  LO  do  Armazém,
localizado  no  distrito  de  Caravaggio  em  Sorrio -  MT.  Não  determinada  à
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental. 03/05/22

ESPAÇO VIP - ESPAÇO VIP TERCEIRIZAÇÃO e SERVIÇOS DE PROVE-
DORES EIRELI - CNPJ 34.263.978/0001-68, torna público que requereu á 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sus-
tentável do Município de Várzea Grande (SEMMADRS/VG) a licença para 
Casa de Festa, Espaço Vip, Tratamento Acústico, na Avenida Paulino de 
Godoy, S/nº, Quadra: Anexo Posto PRA, Bairro Capela do Pissarão, em Vár-
zea Grande-MT. Cep: 78.128-505

FRANCISCO ALVES FEITOSA E CIA LTDA cujo o CNPJ nº 
04.633.044/0001-00 torna público que requereu junto a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a Licença Ambiental Simplifica-
da- LAS, para atividade econômica principal, transporte rodoviário de 
produtos perigosos. Localizada na Avenida Gonçalo Botelho de Cam-
pos nº 3009, no Bairro Cristo Rei no município de Várzea Grande/MT. 

Ass. Dos Repres. E Comer. De Defensivos Agrícolas e Produtos 
Agrop. De Colniza, CNPJ 10.876.946/0001-70, torna público que 
requereu na Secretária de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, 
a Renovação da Licença Operacional (RLO) para atividade Central 
de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos e Afins, vazias ou 
contendo Resíduos Pós Consumo, sito Rod. MT 206, Km 09, Setor 
Industrial, Colniza MT.

F. D TRUCK SERVICE LTDA, CNPJ 45.992.669/0001-45, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso 
– SAMA, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação 
para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores, serviço de alinhamento e balanceamento de veí-
culos automotores e serviço de instalação, manutenção e reparação de 
acessórios para veículos automotores, sito aAv. Zilda Arns, nº 3919, Novo 
Horizonte III, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA).

Paris Empreendimentos e Participações Imobiliários 
Ltda - CNPJ: 37.713.925/0001-90, torna público que re-
quereu junto a SEMA/MT o licenciamento ambiental para 
emissão de LP e LI para implantação doLoteamento Re-
sidencial Novo Centro Jardim Madri em zona urbana do 
município de Campo Novo dos Parecis/MT.

J J FAMILIA AUTO POSTO LTDA- POSTO JANGADA, CNPJ: 
15.319.954/0001-39, ENDEREÇO: AV MARECHAL RONDON, 
N° 1083, CENTRO, JANGADA-MT, CEP: 78.490-000, 
REQUEREU A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
-SEMA-MT, O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, ATIVIDADE: COMÉRCIO VAREJISTA DE 
COMBÚSTIVEL PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE

HABILITAÇÃO DA TP Nº 001/2022. PROCESSO Nº 
036/2022

Tendo decorrido o prazo para recurso sem manifestação do 
licitante, a Presidente da Comissão de Licitação, no uso de suas 
atribuições dará prosseguimento ao Processo Licitatório n. 
036/2022- Tomada de Preços n. 001/2022, realizando sessão 
pública de abertura do envelope de proposta da empresa 
habilitada no referido processo, no dia 05/05/2022 às 09:30 hs, 
no setor de Licitação na Sede da Prefeitura Municipal de 
Planalto da Serra-MT.

Anniely Oliveira Dos Santos Marques
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 047/2022. PR SRP Nº 026/2022.

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL SRP Nº 026/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS 
REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO DOS 
PRÉDIOS E VIAS PÚBLICASS DE PLANALTO DA SERRA – 
MT, conforme condições e especificações constantes no 
ANEXO I- Termo de Referencia, parte integrante do edital, com 
realização prevista para o dia 13/05/2022 ás 08:00 HORAS 
(horário de Mato Grosso). O Edital completo está a disp. dos int. 
gratuitamente, na Pref. Mun. de P. da Serra – MT e no Site: 
www.planaltodaserra.mt.gov.br Comissão de pregão, Praça 
São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES – PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PR SRP N. 022/2022
A Prefeitura Municipal de Planalto da Serra/MT torna pública a 
REVOGAÇÃO do Pregão Presencial n. 022/2022, Processo 
Administrativo n. 042/2022, com fundamento no artigo 49, da 
Lei n. 8.666/93, Motivo: ausência superveniente de interesse da 
Administração. Maiores informações poderão ser obtidas na 
Seção de Licitações, no Paço Municipal sito à Praça São Carlos, 
n. 755 – Centro, CEP: 78.855-000, na cidade de Planalto da 
Serra-MT, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 ás 17:00 horas ou 
pelo e-mail licitacao@planaltodaserra.mt.gov.br, ou pelo 
telefone (66) 3328-6101. Planalto da Serra-MT, 29 de abril de 
2022.

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO - Prefeito

CONSTRUTORA BRIDGE LTDA, CNPJ 26.827.066/0001-
43, torna público que requereu junto a Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente - SEMA/MT, Licença Ambiental Sim-
plificada - LAS para atividade de “Canteiro de Obras” insta-
lado no leito da Rod. MT 220, zona rural, em Tabaporã, em 
atendimento as obras de substituição de ponte de madeira 
por ponte em concreto sobre o Rio Sete de Setembro.

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br

Rafael Di Zeo, amigo de Barrita, assumiu 
a liderança da barra brava.

Barrita é uma lenda entre os torcedores 
organizados porque “inventou” o modelo 
de negócios utilizado por eles até hoje, 
também como ferramenta política.

Agora, Di Zeo e Mauro Martín, que 
nunca foram amigos mas se apegam à 
união para não perder o controle do gru-
po, veem-se ameaçados por essa facção 
dissidente, que quer a sua fatia do bolo 
nos negócios administrados pela torcida 
na Bombonera.
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