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A MEZ 7 Energia LTDA, inscrita no CNPJ 43.394.153/0001-73, 
torna público que recebeu da SEMA – Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP) n° 315248/2022, válida 
até 04/04/2027 para a instalação da SE Cuiabá Norte e seccio-
namentos associados, localizados no município de Cuiabá/MT.

Construtora CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA.CNPJ-79.201.539/0003-20. 
Torna público que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA/MT, LAS-Can-
teiro de Obras, Captação de Uso Insignificante dos pontos: PTO-01 S12 53 56.0 W54 
14 11.0, PTO-02 S13 02 34.0 W54 15 19.0, PTO-03 S13 02 34.0 W54 15 19.0, PTO-04 S13 
10 06.0 W54 17 16.0, PTO-05 S13 11 42.0 W54 16 51.0, PTO-06 S13 13 08.0 W54 16 27.0, 
E Jazidas de Cascalho, para fins de Execução dos serviços de pavimentação da rodovia 
MT-130, Distrito de Santiago do Norte, no município de Paranatinga - MT, Entr.BR-242(S.do 
Norte) - Rio Ronuro, com extensão de 42,724 Km, objeto do contrato n.º 119/2021/00/00-SIN-
FRA/MT. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PONTAL DO 
ARAGUAIA -  MT -SINDRURAL

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Produtores Rurais de Pontal do Araguaia – MT- SINDRURAL, 
inscrito no CNPJ: 25.147.244/0001-22, com base territorial nos municípios de 
Araguaiana, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho e Torixoréu- 
MT, através do seu representante legal senhor Cláudio Pereira de Freitas, 
portador do CPF: 395.770.741-20, RG: 693.156 SSP/MT, convoca a categoria 
dos produtores rurais, com base territorial nos municípios de Araguaiana, 
General Carneiro, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho e Torixoréu- MT, para 
Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação da Fundação do Sindicato 
no dia 23.05.2022,ás 10 horas na sede do sindicato Rua Manuel Alves da 
Costa Setor 13 Quadra 12 – Bairro Araguaia Center - Pontal do Araguaia/MT 
- CEP: 78.698-000 com a seguinte ordem do dia: 1. Ratificação da Fundação 
do Sindicato; 2. Outros assuntos que ocorrer. Pontal do Araguaia – MT – 04 
de maio de 2022 - Cláudio Pereira de Freitas – Presidente.

Cuiabá, quinta-feira, 5 de maio de 2022  - Mato Grosso - A7

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 LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – 
SICOOB INTEGRAÇÃO. Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário 6-6 - 32496-6 AD-38261 
nº Controle SISBR 467553. DEVEDOR/EMITENTE: FRIGORÍFICO REDENTOR S/A. 
AVALISTAS/GARANTIDORES: PAULO ROBERTO BIHL, JOSÉ AMARO BIHL, DIRCE 
SIMIONI BIHL. GARANTIDOR/FIDUCIANTE: SÃO JOSÉ ALIMENTOS E AGROPECUÁRIA
EIRELI. Bens: Fazenda São Dimas, localizada no município de Acorizal/MT, com área de 
1.133,6917ha e perímetro de 16.496,32m, limites e confrontações descritos na Matrícula 102.940 
do Livro 02 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Circunscrição Imobiliária de 
Cuiabá/MT. Avaliado em R$ 5.328.350,99 (cinco milhões e trezentos e vinte e oito mil e trezentos 
e cinquenta reais e noventa e nove centavos). Abertura: 09/05/2022. 1º Leilão: 17/05/2022 às 
11h00 horário local de Cuiabá/MT, 12h00 horário de Brasília/DF, pelo valor de avaliação. 2º 
Leilão: 19/05/2022 às 11h00 horário local/MT, 12h00 horário de Brasília/DF, pelo valor atualizado 
da dívida. LOCAL: Portal . Em virtude da pandemia de Covid-19, leilão www.superbid.net
apenas eletrônico. LEILOEIRA: Poliana Mikejevs Calça Lorga. Matrícula Jucemat 018. Edital 
completo e informações (65) 4052-9434 – Ramais 8237/8239, pelo portal ou www.superbid.net
ainda na – Bairro Morada do Sol, Cuiabá/MT.Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O pres iden te da COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL MARECHAL RONDON LTDA, inscrita no Ministério da 
Fazenda sob o CNPJ n.º 01.365.512/0001-14 e na Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso sob o NIRE n.º 51400003181 no uso das atribuições que lhe 
confere o seu Estatuto Social, convoca todos os seus Cooperados, que nesta 
data, para efeito de quórum, totalizam 29 (vinte e nove) associados, para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se de 
acordo com os indicativos abaixo: 

DATA– 16 de maio de 2022 - LOCAL - AUDITORIO DACOA- CENTRO OESTE 
AEROPORTS com endereço na AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA S/N, PRAÇA
DO AEROPORTO – JARDIM AEROPORTO, VÁRZEAGRANDE – MT.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: HORÁRIO: 1) Em 1ª (primeira) 
convocação às 12:00 horas com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito 
a voto; 2) Em 2ª (Segunda) convocação às 13:00 horas com a presença de 
metade mais um dos Cooperados com direito a voto, 3) Em 3ª (terceira) e última 
convocação às 14:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados 
com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

EXTRAORDINÁRIA:
(01) APROVAÇÃO DAS CONTAS
(02) ALTERAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
(03) ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO ESTATUTO
(04) CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

MARIA MADALENA DE MEDEIROS CAMPOS, CPF N.º 077.677.811-00 e Ivaldo 
Ferreira Campos, CPF n.º 065.705.691-04 tornam público que requerem à 
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS a Licença 
Ambiental – Modalidade: Licença de Localização e Licença Prévia, para atividade 
Comercial, localizada no Lote 18, Quadra 20, Rua 03 (Atual Rua Tucano), Esquina 
com Rua 06 (Atual Rua Juruti), Parque Residencial Universitário 2ª Etapa, Distrito 
de Coxipó da Ponte – Cuiabá – MT.

A10 - CLASSIDIÁRIO - Cuiabá, quinta-feira, 20 de setembro de 2018

A BG2 Empreendimentos Imobiliários LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 13.583.875/0001-05, torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso – SEMA/MT, o pedido da Licença de Operação
para atividade de Loteamento Residencial Urbano, locali-
zado na Avenida Cristal, s/n, Jardim Nova Barra Sul, Barra 
do Garças/MT, CEP: 78.600-000.

A Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 13.803.534/0001-06, torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso – SEMA/MT, o pedido da Licença de Operação
para atividade de Loteamento Residencial Urbano, localiza-
do às margens da Rodovia BR 070, esquina com a Rua Cel. 
Elias Galvão, Barra do Garças/MT, CEP: 78.600-000.

SOLUM LABORATÓRIO S.A. — CNPJ(MF) N° 22.212.934/0001-20 — NIRE N° 51.300.004.054 - EXTRATO DA ATA DA
ASSEMBLÉIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "SOLUM LABORATÓRIO 
LTDA" EM SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO SOB A DENOMINAÇÃO DE "SOLUM LABORATÓRIO S.A.", 
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018 (Lei n° 6.404/76, art. 130, § 3°) — Assembleia Geral de Transformação de 
Sociedade Limitada em Sociedade Anônima de Capital Fechado, se realizou na sede social, a 18 de junho de 2018, às 10h00m 
(dez) horas, sob a presidência do Sr. Leonardo Gomes Cândido, tendo servido como secretário o Sr. Frederico Ribeiro 
Krakauer. Compareceram quotistas representando a totalidade do capital social com direito a voto na Sociedade Limitada. A
matéria da agenda foi posta em discussão e votação, tendo a Assembleia, pela unanimidade dos votos presentes, tomado as 
seguintes deliberações: a) Aprovada a transformação da SOLUM LABORATÓRIO LTDA em uma Sociedade Anônima de 
Capital Fechado, passando a denominar-se SOLUM LABORATÓRIO S.A.; b) Em face da transformação em Sociedade 
Anônima, o Capital Social no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), passará a ser representado por 101.000 (cento e 
uma mil) Ações Ordinárias, Nominativas e sem valor nominal. Em decorrência dessas decisões, foi o Estatuto Social da 
Companhia devidamente aprovado; e c) Eleitos os membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, 
com término previsto para o dia 18 de junho de 2021, que ficou assim composta: DIRETOR PRESIDENTE — Sr. Leonardo 
Gomes Cândido, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n° 00973826270, expedida pelo DETRAN-MT e inscrito no CPF(MF) sob o n° 779.720.741-GO, 
residente e domiciliado na Rua Cursino do Amarante, n° 1.220, apartamento 402, bairro Quilombo, na cidade de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, CEP 78.043-435; e DIRETOR - Sr. Ignácio Martinez Conde Barrasa, brasileiro, casado sob o regime de 
separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.879.016-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF(MF) 
sob o n° 940.277.908-63, nascido em 18 de julho de 1956, filho de Amabile Martinez-Conde Elustondo e Ana Maria Barrasa 
Plaza de Martinez-Conde, domiciliado à Avenida Fagundes de Oliveira, n° 1.650, bairro Piraporinha, na cidade de Diadema, 
Estado de São Paulo, CEP 09.950-615. Ficou definido, com o consentimento dos Diretores eleitos, que nada lhes será devido a 
título de retirada pró-labore durante o exercício de 2018. Cuiabá(MT), 18 de junho de 2018. (ASS) Leonardo Gomes Cândido, 
Presidente da Assembleia e Frederico Ribeiro Krakauer, Secretário da Assembleia. Ata devidamente registrada na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n° 51300015765, em sessão de 9 de agosto de 2018.

(19/09/2018)

MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO, pessoa jurídica com direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF: 02.392.589/0002-27 e Inscrição Estadual 
n°. 13.186.780-6, estabelecida na Rua Avenida Brasil, 515, Centro 
—Tangará da Serra — MT. que extraviou os seguintes COMUNICA
documentos: LIVRO DE REGISTRO DE TERMOS DE OCORRÊNCIAN° 
01; LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS 01; LIVRO DE REGISTRO 
DE SAÍDAS 01; LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS 01; 
LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO 01.

(19,20 E 21/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2018

0002347-96.2018.8.11.0000
O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria n. 
749/2018-C.ADM – DJE nº. 10273, de 12/06/2018, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2018 - CIA 
0002347-96.2018.8.11.0000, no dia 03 de outubro de 
2018, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br, 
Objeto: “Aquisição de Expansão da Solução de 
Processamentos de Dados/Servidores Blades,  para os 
datacenters do Forum da Capital e do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso, com garantia e suporte técnico, além da 
extensão do serviço referentes aos demais equipamentos 
já instalados da Solução,  conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos”  Os interessados no Edital poderão adquiri-lo 
nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tjmt.jus.br/licitacao. Qualquer informação deverá 
ser solicitada pelo e-mail: monica.santos@tjmt.jus.br

Cuiabá, 18 de setembro de 2018.
Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo

Diretora do Departamento Administrativo

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018
REGISTRO DE PREÇO N° 033/2018

Objeto: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para 
executar serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais (automóveis leves, camionetes, caminhões, motos e 
máquinas e implementos agrícolas e pesadas), independente de 
marca e categoria para atendimento da frota de veículos do SAAE - 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde – MT, 
conforme Termo de Referência (Anexo I) edital. Entrega dos 
Envelopes: Até as 08 h, do dia 03/10/2018 na sede do SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, localizada na Av. Pará, 219 E, Bairro 
Cidade Nova, Lucas do Rio Verde MT, iniciando-se às 08 h. Edital 
C o m p l e t o : S A A E – F o n e : ( 6 5 ) 3 5 4 9 - 7 7 1 5 , e - m a i l :
sonia.duarte@saaelrv.com.br e no site http://www.saaelrvmt.com.br. 
Credenciamento e abertura dos envelopes: 08h dia 03/10/2018, no 
endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 
8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 
9.648/98). Lucas do Rio Verde - MT, 19 de Setembro de 2018.

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO

DE INTERESSE N° 001/2018
O Município de Sorriso – MT, torna Público para o conhecimento dos 
interessados, que encontra-se aberto Procedimento de Manifestação 
de Interesse com o objetivo de promover a convocação de possíveis 
interessados que possuam capacidade técnica de desenvolver e 
apresentar estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, 
pesquisas, soluções tecnológicas, informações técnicas, projetos ou 
pareceres de interessados, para subsidiar eventual processo de 
contratação em regime de parcerias público - privadas - PPP, nas 
modalidades de concessão patrocinada ou administrativa, nos termos 
do disposto na Lei Municipal n°. 2.401/2014, relativo à PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO, COLETA, TRATAMENTO, 
OPERAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT. As manifestações de interesse 
deverão ser apresentadas em até 30 (trinta) dias após a data de 
PUBLICAÇÃO do edital, endereçado ao Conselho de Gestão do 
Programa de Parceria Público-Privada de Sorriso - CGPPP, Avenida 
Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, anexo a Departamento 
Municipal de Licitação. O Edital da PMI poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Conselho de Gestão 
do Programa de Parceria Público Privada ou Comissão Permanente de 
Licitação e, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Estevam Húngaro Calvo Filho
Conselho Gestor do Programa de Parceria Público Privada

Presidente

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017

APrefeitura Municipal de Sorriso - MT, vem por meio deste CANCELAR 
o edital de Tomada de Preços nº 002/2017, tendo como objeto 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA DO PRODUTOR 
RURAL NO BAIRRO ROTA DO SOL, CONFORME PROJETO 
BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMAFÍSICO FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO 
E COMPLEMENTARES EM ANEXO AO EDITAL”. Maiores
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700 e ainda 
através do site www.sorriso.mt.gov.br.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RATIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE 

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 10/2018
Processo nº 531649/2018. Objeto: Inexigibilidade 
de Licitação para Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de 
Conserto de ventiladores Pulmonares, Monitores 
Multiparâmetros e Painel de Incubadora das 
marcas: Magnamed, Alfamed e Fanem, com 
Reposição de Peças, para Atender as 
Necessidades do Hospital e Pronto Socorro 
Municipal de Várzea Grande/MT, em nome de
MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO 
DE PEÇAS PARA ESQUIPAMENTOS - EIRELI -
CNPJ: 14.995.486/0001-50, com o valor Global de
R$ 106.031,57 (Cento e seis mil trinta e um reais e 
cinquenta e sete centavos), pelo período de 90 
(noventa) dias. Publique-se e cumpra-se. O 
presente documento encontra-se disponível no site: 
www.varzeagrande.mt.gov.br.

Várzea Grande-MT, 18 de Setembro de 2018
DIÓGENES MARCONDES

Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇO Nº57/2018
PROCESSO Nº 540080/2018

O Município de Várzea Grande, através da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, por meio da autoridade 
competente torna-se público para conhecimento 
dos interessados, que obedecendo aos princípios 
inerentes à Administração, decide REVOGAR o 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 57/2018 do tipo menor
preço por item, cujo objeto Registro de Preços 
para Futura e Eventual Aquisição de Caminha 
Empilhável para Atender a Demanda da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer do Município de Várzea 
Grande/MT. Certame foi realizado em 11 de 
Setembro de 2018, às 10h00min – horário de 
Brasília. Consubstanciado no artigo 49 da Lei nº 
8.666/93 e item 25.13.1 do Edital. A decisão com 
fundamentação e razões se encontra sitio 
institucional www.varzeagrande.mt.gov.br e 
www.bllcompras.org.br.

Várzea Grande-MT, 19 de Setembro de 2018
Silvio Aparecido Fidelis

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2018 REGISTRO 
DE PREÇOS

PROCESSO: 526970/2018 O Município de Várzea 
Grande, por meio do Pregoeiro Oficial, designado 
pela portaria n. 867/2018, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, tendo 
como critério de julgamento o MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA CAPACITADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE QUADROS 
COM MOLDURA E IMPRESSÃO DE FOTOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 
GRANDE/MT. A realização está prevista para o dia
04 de Outubro de 2018, às 10:30hs (horário 
Brasília - DF). O Edital completo está à disposição 
dos interessados gratuitamente nos seguintes sites: 
www.bllcompras.org.br e 
www.varzeagrande.mt.gov.br; 

Várzea Grande-MT, 19 de Setembro de 2018
Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 

Nº003/2018
PROCESSO N° 083/2018

A Prefeitura Municipal de Vila Rica – MT, através da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
Portaria nº 232/2018 de 28 de Junho de 2018, torna 
público para conhecimento de todos os 
interessados, que realizará no dia 22 de Outubro de 
2018, as 09h:00min a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 003/2018, do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE, 
para a CONCESSÃO de uso de espaço público 
(Quiosque Municipal) bar/lanchonete na Praça 
Municipal Afonso Ligori “Praça da Lagoa”, de 
acordo com as condições estabelecidas no edital. 
Maiores informações pelo email: 
licitavilaricamt@yahoo.com.br. O edital encontra se 
disponível no site www.vilarica.mt.gov.br.

Vila – MT, 19 de Setembro de 2018
NÚBIA NARA DE OLIVEIRA SILVA
Membro da CPL/Portaria 232/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
PREGÃO PRESENCIAL 066/2018 – RESULTADO
A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – Estado de 
Mato Grosso, situada na Avenida Carlos Hugueney 
n° 572, Alto Araguaia–MT, CEP 78.780-000 por 
meio da pregoeira e sua equipe de apoio, torna 
público para conhecimento de todos que do 
julgamento do certame supracitado, cujo objeto 
trata-se de REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DEDETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS 
D`ÁGUA - COM ITENS EXCLUSIVOS PARA 
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. Tipo menor preço por item. Sagraram-se 
vencedoras do certame as seguintes empresas: 
CONTROL PRAG SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita 
no CNPJ sob o Nº.22.929.777/0001-78, no valor 
total dos itens ganhos de R$ 544.500,00 
(Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil e 
Quinhentos Reais). JULIETA LUCIA LOPES –
ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 22.009.833/0001-
56, no valor total dos itens ganhos de R$ 
135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais. 
Informações mais detalhadas com a equipe de 
apoio e pregoeira pelo fone/fax (66) 3481-2885 ou 
1165. E-mail: lici.altoaia@gmail.com.br. 

Alto Araguaia – MT, 19 de Setembro de 2018
Flavianne Naves Fontoura

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
PREGÃO PRESENCIAL 074/2018 – RESULTADO
A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – Estado de 
Mato Grosso, situada na Avenida Carlos Hugueney 
n° 572, Alto Araguaia–MT, CEP 78.780-000 por 
meio da pregoeira e sua equipe de apoio, torna 
público para conhecimento de todos que do 
julgamento do certame supracitado, cujo objeto 
trata-se de Registro de Preços para contratação 
de serviços guincho, guindalto, muck, serviço 
de transporte com carreta prancha para 
transporte de maquinas pesadas – COM ITENS 
EXCLUSIVOS PARA MICRO EMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Tipo menor 
preço por item. Sagrou-se vencedora do certame a 
seguinte empresa: RUDI BASSO – ME, inscrita no 
CNPJ sob o Nº. 07.534.751/0001-37, no valor total 
dos itens ganhos de R$ 760.700,00 (Setecentos 
e Sessenta Mil e Setecentos Reais). Informações 
mais detalhadas com a equipe de apoio e pregoeira 
pelo fone/fax (66) 3481-2885 ou 1165. E-mail: 
lici.altoaia@gmail.com.br.

Alto Araguaia – MT, 19 de Setembro de 2018
Flavianne Naves Fontoura

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018
A Prefeitura Municipal de Alto Taquari, através de sua Pregoeira e 
equipe de apoio no uso de suas atribuições legais, torna público aos 
interessados que o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N° 055/2018, cujo certame se deu início às 13h30min, do dia 
12/09/2018, sagrou-se vencedor o preponente: ADELSO PEREIRA
CARVALHO E CIA LTDA, CNPJ: 24.858.924/0001-91 com o valor de $ 
96.608,00 (noventa e seis mil, seiscentos e oito reais). A licitação foi 
realizada pela modalidade Pregão Presencial, pelo critério do tipo 
menor preço por item, com certame homologado em 19/09/2018.
Alto Taquari – MT, 19 de setembro 2018.

Renata Fermino de Oliveira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018

Objeto: “Registro de preços para futura e eventual aquisição de um 
COLETOR COMPACTADOR DE LIXO para utilização na coleta de lixo 
do município,” conforme condições e especificações constantes no 
edital e seus anexos. Data: 03/10/2018. Horário: credenciamento às 
08h30min e às 09h00min horas abertura do Pregão (horário de Mato 
Grosso). Local: Departamento de Licitações, na sede da Prefeitura 
Municipal de Dom Aquino – MT, situada na Avenida Cuiabá, n.º 143, 
centro, Município de Dom Aquino-MT. Edital e informações na sede da 
mesma no horário de expediente (07:00 às 13:00), pelos fones (0xx66) 
3451-1202/1299, ou pelo e-mail: licitacaopmda@gmail.com.
Dom Aquino-MT, 19 de setembro de 2018.

Wanusa Soares Alves
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 

abertura prevista para o dia 02 de outubro de 2018, ás 08:00 horas 

(Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, 

tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição 

de pães, salgados, tortas e bolos para atender as necessidades de 

diversas secretarias do município de Marcelândia/MT. O Edital 

completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala 

de Licitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua 

Dos Três Poderes, Nº 777, Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br 

(Ícone: Licitação). Publique-se.

Marcelândia/MT, em 17 de setembro de 2018.

Geisi Glaucia da Silveira Tirapelle

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 055/2018
AComissão de Apoio ao Pregão da Prefeitura Municipal de Nobres-MT, 
através da Pregoeira Sra. Quézia da Rosa Ferreira, nomeada pela 
portaria 122/2018, torna público aos interessados, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 055/2018, do 
tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, cuja abertura ocorrerá as 
08:00hs do dia 02/10/2018, na sede da Prefeitura Municipal de Nobres, 
situada à Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº, Jardim Paraná, Nobres-
MT. Objeto: Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU 
ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, LUBRIFICANTES E
ACESSÓRIOS, PELO CRITÉRIO DE MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO COM BASE NO VALOR DE PEÇAS DAS
MONTADORAS, CONSULTADAS POR INTERMÉDIO DE SISTEMA
DE PESQUISA DE MERCADO, PARA VEÍCULOS LEVES,
INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA, PARA ATENDER A
FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOBRES-MT. Os 
interessados poderão retirar o edital completo, na sede da Prefeitura 
Municipal de Nobres, das 07:00 às 11:00 e 13:00h ás 17:00 ou através 
do site http://www.nobres.mt.gov.br/. Maiores informações poderão ser 
obtidas através do telefone (65) 3376-4200 – Ramal 4219.
Nobres, 19 de Setembro de 2018.

Quezia da Rosa Ferreira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO DO TOMADA DE PREÇO

PARA OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 00000016/2018

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, julgada no dia 6 de Setembro 2018, com 

início às 08:00, tendo como objeto contratação de empresa para 

execução de lama asfáltica grossa (granulometria iv), que será 

aplicado em ruas e avenidas da área urbana e no estacionamento do 

aeroporto municipal, conforme planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro, memorial descritivo das quais foram vencedoras as 

empresas: Itens 829848, VITURINO PAVIMENTACAO E

TERRAPLANAGEM EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 

26.367.209/0001-81 no valor de R$ 329.223,81. Os representantes 

assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Nova Mutum - MT, 19 de Setembro de 2018.

Erick Cristian da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
ADENDO MODIFICADOR

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2018
O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das 
atribuições legais torna público que esta retificando, através deste 
ADENDO, o Edital da Licitação denominada, Registro de Preço para 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
entrega de combustível de forma fracionada e gerenciamento de 
combustível via web em rede de postos credenciados e PA – posto 
avançado via cartão magnético ou chip, com monitoramento da frota 
com portal de transparência e aplicativo para dispositivos android e 
IOS, controle de notas de empenho para atender os veículos e 
maquinários desta Prefeitura Municipal. Inclui-se no Edital o subitem 
“z”, no item XXIII – Obrigações da Vencedora do Certame Licitatório: 
23.1. Uma vez notificada de que a PREFEITURA efetivará a aquisição, 
a licitante vencedora deverá comparecer em 02 (dois) dias úteis 
seguintes à notificação, para retirar a autorização de fornecimento e/ou 
ordem de serviço, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Item 25 deste Edital. Recebida a 
autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço, a empresa 
vencedora do certame obriga-se a: z) O prazo para a entrega da rede 
credenciada será de 5 (cinco) dias após a solicitação formal realizada 
por esta Prefeitura. z.1) Deverá ter pelo menos um posto credenciado 
no município de Primavera do Leste, Cuiabá, Campo Verde, 
Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Nova Xavantina, Matupá, 
Tangará da Serra, Alto Araguaia, Aripuanã, Nobres, Sorriso, Cáceres, 
Alta Floresta e Água Boa todos no estado de Mato Grosso, Anápolis e 
São Simão no estado de Goiás e Brasília - DF. A inclusão de novos 
municípios, inclusive em outros estados deverá ser posteriormente 
acordado entre as partes, levando em consideração o interesse da 
administração. O edital com este anexo modificador encontra-se à 
disposição dos interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua 
Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e as demais cláusulas e 
Anexos permanecem inalterados, assim como a data de abertura do 
certame. Original assinado nos autos do processo.
Primavera do Leste – MT, 19 de Setembro de 2018. Atenciosamente,

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2018
PROCESSO N° 670/2018

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 5.450/05 e subsidiariamente, 
pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, LC 123/06 e suas alterações e 
demais legislação complementar). Tipo: “MENOR PREÇO POR ITEM”. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MÃO DE OBRA
TERCEIRIZADA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARAOPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO 
DE SERVIÇOS RELATIVOS A CAPINA QUÍMICA E MANUAL, 
RASPAGEM, SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS AMBIENTES 
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
TAIS COMO PARQUES AMBIENTAIS, LAGOS, APPS (ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE), BEM COMO ATERRO
SANITÁRIO. SESSÃO PÚBLICAPARADISPUTADE LANCES. Dia: 04 
de outubro de 2018. Hora: 09:00 horas (Horário de Brasília – DF). Site: 
www.bllcompras.org.br. Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera 
do Leste – MT (Sala de Licitações). LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA
LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL. Dias: Segunda a Sexta-
feira (em dias de expediente). Horários: Das 12:00 h às 18:00 h – 
Horário do Mato Grosso. LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – 
Primavera do Leste – MT (Sala do Setor de Licitações). RETIRADA DE 
EDITAIS PELA INTERNET. Retire o Edital acessando a página 
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “CIDADÃO – Editais e 
Licitações”. Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 
Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo 
do Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos 
interessados, quando necessário.
Primavera do Leste, 19 de setembro de 2018.

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 04 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 16 de outubro 2018 às 14h30min *. - *(horário de Brasília) 

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos Cédula de Crédito 
Bancário de 23/09/2012, cujos Fiduciantes são RENATO MONTES CARDOSO, inscrito no CPF/MF nº 688.329.821-53e 
sua mulher CARINE JARA DA SILVA CARDOSO, inscrita no CPF/MF nº 840.170.821-49, em PRIMEIRO LEILÃO 
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 234.000,54 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Reais e Trinta 
Quatro Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Casa residencial, com área 
construída de 38,15m² e terreno de 250,00m², situado na Rua 1.600 do loteamento denominado Conjunto Habitacional 
Imperial, Cuiabá/MT”, melhor descrito na matrícula nº 42.875 do 6º Cartório CRI da 3º Circunscrição de Cuiabá/MT. 
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 125.435,90 (Cento e Vinte Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos - nos termos do art. 27, §2º da 
Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação 
do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJAA INTEGRA DESTE 
EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4412_17).

(20,22 E 25/09/2018

Edital Expedido - EDITAL - PRAZO 20 DIAS. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 
TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 83029140000209, Inscrição Estadual: 
13.158.051-0. atualmente em local incerto e não sabido. Finalidade: para que efetue 
o pagamento da obrigação no valor de R$ 27.626,51 (Vinte e sete mil, seiscentos 
e vinte e seis reais, e cinquenta e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação 
(art. 523, §3º, Código de Processo Civil). Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo 
o Cumprimento de Sentença de fls. 101/104, anote junto à autuação e capa dos 
autos.Intime-se a parte Executada via edital (art. 513, §2º, inciso IV, Código de 
Processo Civil) para que efetue o pagamento da obrigação no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 
obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).Transcorrido o prazo acima 
fixado e não havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% 
(dez por cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, 
iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte executada apresentar 
impugnação nos próprios autos.Inexistindo manifestação da parte Executada, 
intime-se a parte Exequente para que indique bens à penhora.Independente do 
acima disposto, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que requeira o que 
de direito em relação aos honorários sucumbenciais fixados na sentença.Cumpra-
se. Intime-se. 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, Luciene Messias, digitei. Cuiabá, 
23 de maio de 2018. Analice Rosalen Santos - Gestor(a) Judiciário(a) - Autorizado 
art. 1.205/CNGC. (20/09/2018)

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
RONDONÓPOLIS - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (vinte) DIAS. Dados do 
Processo: Processo: 1000873-98.2017.8.11.0003. Valor causa: R$ 21.953,16. 
Tipo: [BUSCA E APREENSÃO] BUSCA E APREENSÃO (181). REQUERENTE: BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: JOSIANE RODRIGUES DE LIMA. 
Pessoa(s) a ser(em) citada(s): Nome: JOSIANE RODRIGUES DE LIMA, Endereço: 
em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), 
acima qualificado, atualmente e lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta na petição inicial, processo judicial eletrônico, disponibilizado 
integralmente via sistema: www.pje.tjmt.jus.br, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 
considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Decisão: .Processo 
nº 1000873-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que as tentativas de citação da 
requerida restou infrutífera e o autor não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da 
mesma, hei por bem deferir a sua citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo 
ser observado os comandos do artigo 257, do CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal 
local, de grande circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias. 
Deverá o autor comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta 
decisão sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 
13 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Eu, Luciana 
GiarettaSenen, digitei. Rondonópolis, 23 de agosto de 2017. Luciana Martins da Silva - 
Gestor(a) Judiciário(a) - Aut. Provimento. 56/2007-CGJ. (20 e 21/09/2018)

INÁCIO CAMILO RUARO, pessoa física inscrita no CPF/MF sob nº 
079.080.830-72, em atenção ao Parecer Técnico PT Nº 
78910/CEE/SUIMIS/2013, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Renovação da 
Licença de Operação da Central de Geração Hidrelétrica CGH 
Cachoeirinha 0,75MW (UG-1), localizada no Rio Batovi, sub-bacia 
26, município de Tesouro/MT. (20/09/2018)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 08.343.492/0593-
61, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Cuiabá, as Licenças de Localização, Prévia e Instalação para 
execução do empreendimento a ser localizado na Rua João Batista S. de 
Oliveira esquina com Rua 1º de Maio, Bairro Vista Alegre, Cuiabá-MT, 
com 440 unidades habitacionais. (20/08/2018)

BENITES TRANSPORTES LTDA torna público que requereu á 
secretaria municipal de meio ambiente e desenvolvimento rural 
sustentável do município de Várzea Grande - SEMMADERS/VG a 
licença localização para (Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, municipal), situada na Av Julio Domingos De 
Campos (Lot D Industrial), nº 6550, Sala 06, Bairro Mapim, CEP 78.142-
360, Várzea Grande-MT. (20/09/2018)

GARRAFAS CUIABÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, portador do 
CNPJ de Nº  13.821.898/0001-00, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente E Desenvolvimento Rural Sustentável 
do Município de Várzea Grande - SEMMADERS/VG, a LICENÇA DE 
LOCALIZAÇÃO,  LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade principal de fabricação de 
embalagens de material plástico, situada na rua Filinto Muller, S/n, lote 08, 
Quadra 40, Jardim Marajoara I, Várzea Grande - MT. (20/09/2018)

VITÓRIA MINERADORA LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n. 10.719.038/0001-
72, torna público que requereu junto a SEMA-MT as Licenças Prévia, de 
Instalação e Operação para extração e beneficiamento de areia e cascalho 
no município de Poxoréu-MT. Não foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental. (20/09/2018)

OTICA BELLA VISÃO LTDA, CNPJ: 31.211.271/0001-10 torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável - SEMMADRS de Várzea Grande 
- MT, a Licença Ambiental - Modalidade: Licença de Localização para 
atividade Comercio varejista de artigos de óptica, Localizada Av. Couto 
Magalhães (lote centro), nº1902, Bairro Centro-Norte, município de 
Várzea Grande - MT. (20/09/2018)

AMANDA FERREIRA SOARES EIRELI torna público que requereu à secretaria 
municipal de meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável do município de 
várzea grande - SEMMADERS/VG a licença ambiental - modalidade: licença de 
localização, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, tendo 
como atividade principal serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores. Cadastrada sob número de CNPJ 28.803.457/0001-53, 
com sede Av Avenida Ulisses Pompel de Campos Lot Figueirinha, 2431 CEP: 
78.140-002 bairro: Gloria, Várzea Grande/MT. (20/09/2018)

DANILLO RAPHAEL DAS NEVES, CNPJ 30.572.100/0001-53, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano-SMADES Licenças de Localização-LL, Prévia-LP, Instalação-LI , as 
e de Operação-LO, para fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não 
especificados anteriormente, localizado na , lote 18, Quadra 70, Av. das Torres
bairro , em Santa Cruz II Cuiabá/MT

PATRÍCIA AKEMI IVANAGA, CNPJ 15.746.083/0001-87, nome fantasia 
CLIMATIZAÇÃO IVANAGA Rua Dr., estabelecida na Manoel Vargas nº 626, 
bairro , CEP 78.118.114, em , torna público que Cristo Rei Várzea Grande/MT
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e SEMMADERS/VG-
Desenvolvimento Rural Sustentável, a para Licença de Localização-LL
atividade de instalação e manutenção de ar condicionado e comércio varejista 
de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos domésticos.

Roberto de Oliveira Silva,CNPJ 31.348.426/0001-64 na Av. Ipiranga,1258, 
Goiabeiras, Cuiabá/MT, torna público que requereu a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano, modalidade de Licença Previa (LP) 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a Atividade 
Serviços, lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores a no 
Estado de Mato Grosso.                                                                                   (20/09/2018)

A Votorantim Cimentos S/A, CNPJ01.637.895/0184-22, torna 
público que recebeu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA/MT as Licenças Prévia 310384/2018 e de Instalação 
69240/2018, ambas com validade até 12/08/2021 para Fabricação de 
Argamassas, na Rod. MT 401, Km 14,4, Zona Rural, município de 
Cuiabá-MT

A Votorantim Cimentos S/A, CNPJ 01.637.895/0184-22, torna 
público que recebeu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA/MT a prorrogação da Licença de Operação 317925/2018 até a 
data de 11/12/2022, para as atividades de Extração de Calcário, Argila 
e Filito, Fabricação de Cimento e Coprocessamento de Resíduos, na 
Rod. MT 401, Km 14,4, Zona Rural, município de Cuiabá-MT  (20/09/18)

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA – SEGUNDO SERVIÇO 
NOTARIAL E REGISTRAL DE VÁRZEA GRANDE 

 JUIZO DE PAZ E DE CASAMENTO DA COMARCA DE VÁRZEA 
GRANDE - ESTADO DE MATO GROSSO.

EDITAL DE PROCLAMAS
FAÇO SABER, que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1.525, de I a IV do Código Civil Bra-
sileiro. WILLIAM SILVA GODOI e FABIANA CRISTINA SANTIAGO 
COELHO. Sendo o pretendente natural de Cuiabá/MT, nascido no 
dia 26/06/1989, portador da CNH 04986070406 DETRAN/MT, Data 
de Emissão 02/10/2014, Validade 09/09/2019, nela inserida o RG: 
19009437 SSP/MT e CPF: 027.634.251-86, profissão Técnico em 
Refrigeração, estado civil Solteiro, residente e domiciliado à Rua 
L, S/N, Quadra 08, Bairro Jardim União II, Várzea Grande-MT, filho 
de VAGNER VELOSO DE GODOI e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 
GODOI. E a pretendente natural de Rondonópolis/MT, nascida no 
dia 14/10/1997, portadora da CTPS 7221214, Série 0050-MT, Data 
de Emissão 25/05/2017, nela inserida o PIS/PASEP 125.84472.351, 
RG: 25011464 SEJUSP/MT, Data de Expedição 16/07/2010 e CPF: 
063.691.691-02, profissão Vendedora, estado civil Solteira, residen-
te e domiciliada à Rua L, S/N, Quadra 08, Bairro Jardim União II, 
Várzea Grande-MT, filha de MANOEL DIAS COELHO e EUNICE 
SANTIAGO DIAS. A contraente em virtude do casamento, passará 
a usar o nome de: FABIANA CRISTIANA SANTIAGO COELHO GO-
DOI. O regime adotado é o de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 
Se alguém souber de algum impedimento, que oponha-o em forma 
de lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório, no lugar de 
costume e publicado pela imprensa local. Bem como publicado em 
Jornal Diário desta Comarca e no Diário de Justiça eletrônico do Es-
tado de Mato Grosso, em conformidade com a lei 6.015/73 e legis-
lação complementar. Os contraentes casaram-se no livro______ fo-
lha_____ termo____. Várzea Grande-MT, 19 de setembro de 2018.

OFICIAL

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA – SEGUNDO SERVIÇO 
NOTARIAL E REGISTRAL DE VÁRZEA GRANDE 

 JUIZO DE PAZ E DE CASAMENTO DA COMARCA DE 
VÁRZEA GRANDE - ESTADO DE MATO GROSSO.

EDITAL DE PROCLAMAS
FAÇO SABER, que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo artigo 1.525, de I a IV do Código Civil 
Brasileiro. ADAILTON FERREIRA e GILVANIA BANDEIRA DA 
SILVA. Sendo o pretendente natural de Jaciara/MT, nascido no dia 
23/09/1973, portador do RG: 1061272-6 SESP/MT, Data de Expe-
dição 18/09/2014 e CPF: 631.047.411-15, profissão Aposentado, 
estado civil Solteiro, residente e domiciliado à Rua U, S/N, Bairro 
Cohab Cristo Rei, Várzea Grande-MT, filho de SANTO FERREIRA 
e HELENA MARIA SIMÃO DA COSTA FERREIRA. E a pretenden-
te natural de Messias/AL, nascida no dia 24/02/1976, portadora da 
CTPS 1835962, Série 0060-MT, Data de Emissão 13/07/2018, nela 
inserida o PIS/PASEP 163.36433.98-7, RG: 2000001221935 SSP/
AL, Data de Expedição 04/10/2000 e CPF: 038.956.684-51, profis-
são Serviços Gerais, estado civil Viúva, residente e domiciliada à 
Rua Presidente João Poupino, Nº 8, Quadra 46, Bairro Cristo Rei, 
Várzea Grande-MT, filha de JOSÉ SANTIAGO DA SILVA e MARIA 
CICERA BANDEIRA DA SILVA. A contraente em virtude do casa-
mento, continua a usar o nome de: GILVANIA BENDEIRA DA SILVA. 
O regime adotado é o de SEPARAÇÃO DE BENS OBRIGATÓRIA 
(Art. 1.641 e 1.523 CC). Se alguém souber de algum impedimento, 
que oponha-o em forma de lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório, no lugar de costume e publicado pela imprensa local. Bem 
como publicado em Jornal Diário desta Comarca e no Diário de Jus-
tiça eletrônico do Estado de Mato Grosso, em conformidade com a 
lei 6.015/73 e legislação complementar. Os contraentes casaram-se 
no livro______ folha_______ termo_______. Várzea Grande-MT, 
19 de setembro de 2018.

OFICIAL

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE 
CAPÃO GRANDE - JUÍZO DE PAZ E DE CASAMENTO 

DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO EDITAL DE PROCLAMAS

LIVRO 6 FOLHA 36 TERMO 8796
FAÇO SABER, que pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1.525, de I, II, III e IV 
do Código Civil Brasileiro. JOÃO HENRIQUE GOMES AL-
VES e THAYNARA CAMPOS SANTANA. Sendo o preten-
dente natural de COLÍDER/MT, nascido no dia 03/05/1996, 
profissão Auxiliar de Pedreiro, estado civil Solteiro, resi-
dente e domiciliado à Rua Santa Helena, Qd. 8, Cs. 1, Ce-
lestino Pereira - Várzea Grande/MT, filho de JOÃO JOSÉ 
ALVES e de Dona CLAUDIA CRISTIANE GOMES DE 
ASSIS. E a pretendente natural de CUIABÁ/MT, nascida 
no dia 18/07/1999, profissão Do Lar, estado civil Solteira, 
residente e domiciliada à Rua V, Qd. 2, Cs. 30, José Carlos 
Guimarães - Várzea Grande/MT, filha de JOADIL SANTA-
NA e de Dona LUCINEIDE AUXILIADORA CAMPOS. Se 
alguém souber de algum impedimento, que oponha-o em 
forma de lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartó-
rio, no lugar de costume e publicado pela imprensa local 
DIÁRIO DE CUIABÁ, Cuiabá/MT. Várzea Grande/MT, 14 
de setembro de 2018.

OFICIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMUNIDADE TERAPEUTICA TENDA DE ABRAÃO (FILIAL) CNPJ: 19.160.690/0002-55

A COMUNIDADE TERAPEUTICA TENDA DE ABRAÃO devidamente representada por seu Presidente 
S.r.  RAIMUNDO EGIDIO DASILVAASSIS, nacionalidade brasileiro, casado em Regime Parcial de Bens, 
nascido em 08/11/1965, natural de Cuiabá – MT, profissão pedreiro, tem o cargo de presidente da 
associação, e residente e domiciliado na Rua Marechal Severiano, Nº 203, Bairro Duque de Caxias em 
Cuiabá - MT, com CPF N° 412.013.531-49 e RG sob Nº 04984110 SJ/MT, nesta cidade de Lucas do Rio 
Verde - MT, CONVOCA através do presente edital, todos os associados, para Assembleia geral  
extraordinária, que será realizada na rua barreiro branco , N° s/n , Bairro zona rural Cuiabá /MT CEP: 
78.000-00- MT, com início da primeira chamada às 19:00 horas, e em segunda chamada às 19:30 horas, 
do dia 17 de agosto 2018 , com a seguinte pauta: ·Dissolução da associação comunidade terapêutica 
tenda de Abrão filial com sede em Lucas do rio verde. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de JULHO de 2018 
RAIMUNDO EGIDIO DASILVAASSIS CPF 412.013.531-49 - Presidente

20/09/2018

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 3644-1695





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CNPJ 03.795.465/0002-
55, 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:  Licença de 
Instalação, para atividade Comércio atacadista de máquinas, equipamen-
tos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, localiza-
da Rod Federal BR 364, AREA B Desdobrada, SESMARIA CASTELHANO, 
AREA DE EXPANSÃO URBANA SUL município de Cuiabá –MT

A Associação dos Usuários da Rodovia MT 334/338, CNPJ: 
34.667.988/0001-69localizada na Rua Piracicaba nº 1879, Bairro: 
Cidade Primavera II - Primavera do Leste/MT, torna público que 
requereu junto a SEMA-MT Licenças Prévia e de Instalação para 
obras de implantação e pavimentação asfáltica daRodovia: MT-334 
/ MT-338, Trecho (MT-334): Entr. MT-130 a Entr MT-453(A) (Colô-
nia Russa), Trecho (MT-338): Entr. MT-453(A) (Colônia Russa) a 
Entr. MT-170 Subtrecho: Fim da Pavimentação (Km 3,29) - Entr. 
MT-453(A) (Colônia Russa) - Entr. MT-453(B), Extensão: 18,90 
Km,contemplando o município de Primavera do Leste - MT.

O INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO ARAGUAIA, CNPJ 
37.436.920/0005-90, localizada no município de Barra do 
Garças – MT, torna público que requereu a SEMA - MT o 
licenciamento ambiental (LP, LI, LO) para as atividades 
dos Serviços de Quimioterapia e Atividades de serviços de 
complementação diagnóstica e terapêutica, sem EIA/RIMA.

GABRIELA DE OLIVEIRA LIMA ME (ESPETINHO DA LEILEX) pessoa jurídica 
de direito privado, casado, devidamente inscrito no CNPJ  23.145.526/0001-65, 
torna –se público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Rural Sustentável de Várzea Grande/ MT, SEMMADERS,   a Licença 
LOCALIZAÇÃO ( LL)  Licença  PREVIA ( LP) Licença  INSTALAÇÃO ( LI) - Licença 
OPERAÇÃO (LO) – LOCALIZADO NA RUA GOV PEDRO PEDROSSIAN Nº 111 
BAIRRO CENTRO NORTE  VÁRZEA GRANDE/MT

O Sr. ELMAR RODRIGOVAZATA, CPF 
nº042.113.411-97, vem por meio de este informar 
que solicitou junto a SEMA - MT Plano de Explora-
ção Florestal, na propriedade Fazenda Diamante 
Azul e Diamante Azul I, localizado no município de 
Nova Maringá/ MT.

Kethylin Vanessa Melo CNPJ 45.709.761/0001-55, tor-
na público que requer a Sec. Mun. de Meio Ambiente 
e Desenv. Urbano - SMADES, o pedido de Adequação 
Ambiental para a atividade de Fabricação de móveis 
planejados, sito na Av. Miguel Sutil nº 246 – Jardim 
Paulista - Cuiabá/ MT. 

AGRAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – pessoa jurídica de direito 
privado, casado, devidamente inscrito no CNPJ  39.663.095/000169, torna –se 
público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Rural Sustentável de Várzea Grande/ MT, SEMMADERS,   a Licença LOCA-
LIZAÇÃO ( LL)  Licença  PREVIA ( LP) Licença  INSTALAÇÃO ( LI) - Licença 
OPERAÇÃO (LO) – LOCALIZADO NA RUA DAS POUPOLAS ( ANTIGA RUA 06) 
S/N – BAIRRO DESMEMBRADA 01- VITORIA REGIA   VÁRZEA GRANDE/MT

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da CapitalEDITAL PROCESSO: 1006775-
31.2021.8.11.0055 ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) POLO ATIVO: RADIO TANGARA LTDA – ME PESSOAS A SEREM INTIMADAS: CREDORES/INTERESSADOS 
Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa: RADIO TANGARÁ LTDA (CNPJ 01.355.205/0001-52), bem 
assim conferir publicidade à relação nominal de credores apresentada pela recuperanda. Relação de credores: DÉBITOS TRABALHISTAS - Giani Aureliano Ferreira - CPF: 880.884.881-87 – origem: 
Reclamação Trabalhista (Processo nº 0001087- 17.2013.5.23.0051) – valor: R$ 46.350,68. Maria Selma Pereira de Oliveira - CPF: 514.348.301-87 – origem: Reclamação Trabalhista (Processo nº 
0000453-42.2018.5.23.0052)  - valor: R$ 11.930,66. Ademir José Florão - CPF: 503.725.801-49 – origem: Reclamação Trabalhista (Processo nº 00493-2009-51.23.00-1) – valor: R$ 158.555,14. Luiz 
Carlos de Carvalho - CPF: 394.010.731-04 – origem: Reclamação Trabalhista (Processo nº 0049900-17.2009.5.23.0051) – valor: R$ 59.567,24. DÉBITOS QUIROGRAFÁRIOS - Geraldino Rosa da 
Silva - RG: 387.499 SSP/MT – origem: Indenização por Dano Moral (Processo nº 921-74.2001.811.0055) – valor: R$ 92.372,64. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – origem: Ação de 
Cobrança – Direitos Autorais (Processo nº 1633-88.2006.811.0055) – valor: R$ 760.000,00. Pedro Quatrin - CPF: 210.723.960-68 – origem: Alugueis de dez 2012 a maio de 2013 + IPTU de 2012 e 
2013 (Processo nº 8010489-21.2014.811.0055) – valor: R$ 21.282,75. Caixa Econômica Federal – valor: R$ 18.274,52. TGA Net Telecomunicação Ltda – origem: Data do protesto 09/10/2003 – valor: 
R$ 650,00. Posto Deciolândia – origem: Data do protesto 23/10/2003 – valor: R$ 1.070,03. Posto Deciolândia – origem: Data do protesto 23/10/2003 – valor: R$ 1.070,03. Posto Deciolândia – origem: 
Data do protesto 23/10/2003 – valor: R$ 1.070,03. Tga Net Telecomunicação Ltda – origem: Data do protesto 06/11/2003 – valor: R$ 250,00. Jr Storck& Cia Ltda – Me – origem: Data do protesto 
23/05/2007 – valor: R$ 570,00. Access Informática E Serviços Ltda – origem: Data do protesto 28/03/2008 – valor: R$ 365,00. Ala do Rádio Assessoria em mídia Ltda – origem: Data do protesto 
15/06/2009 – valor: R$ 278,43. Protesto Gráfica Pioneira – origem: Data do protesto 26/08/2009 – valor: R$ 160,00.  Ala do Rádio Assessoria em mídia LTDA – origem: Data do protesto 03/09/2009 
– valor: R$ 25,31. Ala do Rádio Assessoria em mídia LTDA – origem: Data do protesto 04/09/2009 – valor: R$ 278,43. Ala do Rádio Assessoria em mídia LTDA – origem: Data do protesto 04/09/2009 
– valor: R$ 227,81. Ala do Rádio Assessoria em mídia LTDA – origem: Data do protesto 17/09/2009 – valor: R$ 1.435,11. Ala do Rádio Assessoria em mídia LTDA – origem: Data do protesto 28/12/2009 
– valor: R$ 81,02. Ala do Rádio Assessoria em mídia LTDA – origem: Data do protesto 28/12/2009 – valor: R$ 60,76. Ala do Rádio Assessoria em mídia LTDA – origem: Data do protesto 27/01/2010 
– valor: R$ 43,04. Boaventura &SugikiBankut LTDA EPP – origem: Data do protesto 29/10/2013 – valor: R$ 439,40. Sema – origem: Auto de Infração nº 114632 – valor: R$ 10.000,00. Energisa – Mato 
Grosso – origem: Fatura referente ao mês 05/2021 – valor: R$ 2.218,75. Energisa – Mato Grosso – origem: Fatura referente ao mês 06/2021 – valor: R$ 2.603,44. Energisa – Mato Grosso – origem: 
Fatura referente ao mês 06/2021 – valor: R$ 892,13. Energisa – Mato Grosso – origem: Fatura referente ao mês 07/2021 – valor: R$ 1.205,01. Mateus Dalla Bona – origem: Empréstimo – valor: R$ 
19.366,85. Roseli Sommer – origem: Empréstimo – valor: R$ 14.351,04. Roseli Sommer – origem: Empréstimo – valor: R$ 12.654,93. Ademir dos Reis Martins – origem: Empréstimo – valor: R$ 
20.324,15. Ademir dos Reis Martins – origem: Empréstimo – valor: R$ 8.173,41. Ademir dos Reis Martins – origem: Empréstimo – valor: R$ 64.669,23. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - Município de Tangará 
da Serra/MT – origem: Execução Fiscal (Processo nº 4015-73.2014.811.0055) – valor: R$ 9.577,58. Anatel  - origem: Execução Fiscal referente à Certidão de Dívida Ativa 2010.T.Livro 01. Folha 3804 
–MT (Processo nº 2758-52.2010.811.0055) – valor:  R$ 8.819,98 União – origem: Execução Fiscal (Processo nº 6631-89.2012.811.0055)  - valor: R$ 121.706,65. Município de Tangará da Serra/MT – 
origem: Execução Fiscal (Processo nº 7903-45.2017.811.0055) – valor: R$ 23.273,79. União – origem: Execução Fiscal (Processo nº 8145-48.2010.811.005 – valor: R$ 89.236,77. União – origem: 
Execução Fiscal (Processo nº 802-45.2003.811.0055) – valor: R$ 9.084,00. União – origem: Execução Fiscal (Processo nº 4997-58.2012.811.0055) – valor: R$ 146.299,15. Anatel  - origem: Execução 
Fiscal (Processo nº 74-52.2013.811.0055) – valor: R$ 16.286,86. Anatel – origem: Execução Fiscal Execução Fiscal (Processo nº 6026-22.2007.811.0055)  – valor: R$ 8.476,50. Anatel – origem: 
Execução Fiscal (Processo nº 8300-51.2010.811.0055) – valor: R$ 4.384,26. Anatel Agência Nacional de Telecomunicação – origem: Data do protesto 16/05/2017 – valor: R$ 951,71. Município de 
Tangará da Serra/MT – origem: IPTU 2004-001/1 – valor: R$ 890,83. Município de Tangará da Serra/MT – origem: IPTU 2005-001/1 – valor: R$ 836,72. Município de Tangará da Serra/MT – origem: 
IPTU 2006-001/1 – valor: R$ 774,77. Município de Tangará da Serra/MT – origem: IPTU 2007-001/1 - valor: R$ 718,2. Município de Tangará da Serra/MT – origem: IPTU 2010-001/1 – valor: R$ 657,01. 
Município de Tangará da Serra/MT – origem: IPTU 2011-001/1 - valor: R$ 3.769,92. Município de Tangará da Serra/MT – origem: IPTU 2012-001/1 – valor: R$ 3.408,27. Município de Tangará da Serra/
MT – origem: IPTU 2013-001/1 – valor: R$ 5.403,18. União - origem: Débito referente a IRPJ, COFINS, PIS e Contribuição Social (Processo nº 3339-04.2009.811.0055) – valor: R$ 160.941,24. União 
- Débito referente a IRPJ e Contribuição Social (Processo nº 0002079-04.2000.811.0055) – valor: R$ 13.917,26. União – origem: Débitos que deu origem ao processo nº 001202-59.2003.811.0055) – 
valor: R$ 40.143,93. União – origem: Débito referente a IRPJ, COFINS, PIS e Contribuição Social (Processo nº 2156-56-66.2007.811.0055) – valor: R$ 46.107,45. União – origem: Débito referente a 
CLT (Processo nº 000024-64.82.02015.523.0052) – valor: R$ 4.099,50. União – origem: Débito referente a IRPJ (Processo nº7446-91.2009.811.0055)  - valor: R$ 34.912,89. União – origem: Débitos 
que deu origem ao processo nº 8144-97.2009.811.0055) – valor: R$ 38.029,26. União – origem: Débito referente a CLT (Processo nº 00002464-48.2015.23.0052) – valor: R$ 7.298,71. União – origem: 
Débito referente a PIS, Contribuição Social, IRPJ E COFINS (Processo nº 0003764-26.2012.811.0055) – valor: R$ 34.652,42. União – origem: Débito referente a CLT (Processo nº 2664-
82.2015.523.0052) – valor: R$ 24.660,66. União – origem: Débitos fiscais – valor: R$ 6.641,28. União – origem: Débito Fiscal – Contribuição Social – valor: R$ 4.354,14. União – origem: Débito Fiscal 
– IRPJ – valor: R$ 7.256,90. União – origem: Débito Fiscal – COFINS – valor: R$ 4.559,69. União – origem: Débito Fiscal – PIS – valor: R$ 2.216,85. União – origem: Débito Fiscal – COFINS – valor: 
R$ 6.612,72. União – origem: Débito Fiscal – IRPJ – valor: R$ 6.404,79. União – origem: Débito Fiscal – Contribuição Social – valor: R$ 3.842,87. União – origem: Débito Fiscal – COFINS – valor: R$ 
1.222,86. União – origem: Débito Fiscal – Contribuição Social – valor: R$ 1.353,69. União – origem: Débito Fiscal – IRPJ – valor: R$ 2.256,15. Despacho/decisão: “Visto. Trata-se de pedido de 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizado por RADIO TANGARÁ LTDA (CNPJ 01.355.205/0001-52), que atua no segmento de radiodifusão e aponta um passivo de R$ 2.238.908,39. Aduz ter iniciado sua 
trajetória em 10 de março de 1988, quando recebeu licença de prestação de serviços de radiodifusão sonora em onda média, passando a executar os serviços de radiodifusão na cidade de Tangará 
da Serra, que na época passava por um “boom” do crescimento no agronegócio, comercio e serviços. Alega que após a formalização de instrumento particular de contrato de arrendamento da empresa 
com terceiros que não adimpliram os débitos devidos, os negócios sofreram grande impacto, acarretando em vários processos, negativações e protestos em nome da empresa e de seus sócios. 
Trazendo a exposição do motivo da crise que ensejou o pedido, bem como assegurando que todas preenchem os requisitos legais, pugnaram, ao final, pelo deferimento do processamento do pedido, 
nos termos da petição inicial. Em decisão de Id. 62572932 foi determinada a realização de constatação prévia e deferido pedido de tutela cautelar de urgência para ordenar, desde logo, a suspensão 
das execuções individuais contra as devedoras.  O laudo de constatação prévia foi anexado aos autos[1], indicando que “a empresa Requerente não cumpriu com os requisitos do Artigo 51, Inciso II, 
apresentando irregularidades nas Demonstrações Contábeis, levando a crer que os números ali apresentados não podem ser validados.”  No Id. 66858960, a Requerente informa que não efetuou o 
pagamento da segunda parcela das custas processuais, alegando não possuir condições financeiras. Pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita ou a prorrogação do prazo para 
recolhimento das custas até o final do plano de recuperação judicial, ou ainda a fixação de outro prazo que possibilite o recolhimento. Na sequência, a requerente, informa no Id. 67233862, a juntada 
dos documentos solicitados pelo perito. DO PEDIDO PARA SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E PROTESTOS - Quanto à pretendida suspensão das anotações restritivas e protestos, 
entendo que o mero pedido de recuperação judicial ou o deferimento do seu processamento não tem o condão de impedir que os credores lancem mãos de medidas de que dispõem em virtude do 
inadimplemento do devedor, dentre elas o protesto e a inclusão do nome dos devedores em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. Ademais, assim preconiza o Enunciado 54 da I Jornada 
de Direito Comercial: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos 
de protestos.” O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo ilustre Ministro Ricardo Villas BôasCueva, negou provimento ao Recurso Especial, sob o fundamento de 
que o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, 
não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 
tabelionatos de protestos” (julgado em 11/06/2018).  Ressalte-se ainda, que nessa fase processual não há que se falar em créditos sujeitos a novas condições de adimplemento, uma vez que a novação 
dos créditos somente ocorrerá com a homologação do plano e consequente concessão da recuperação judicial, não se podendo olvidar ainda, que tal novação fica sujeita à condição resolutiva, uma 
vez que, por força do disposto no art. 61, da Lei 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarretará a convolação da recuperação judicial em falência.  
Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS 
REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho 
senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. O deferimento 
do processamento da recuperação judicial não tem o efeito de sustar o protesto de títulos/inscrições e nem impede novas inscrições da empresa e dos sócios perante Cartórios de Protesto , Serasa e 
SPC.”[3] (destaquei)  Com efeito, a pretensão das requerentes é contrária ao princípio da transparência que deve reger as relações empresariais que eventualmente venham a se estabelecer, 
impedindo, inclusive, que terceiros interessados possam ter conhecimento da verdadeira situação da empresa e ter liberdade para com ela contratar.  Desse modo, não merece ser acolhido o pedido 
formulado para suspensão dos apontamentos e protestos em razão do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial. Da Parte Dispositiva - Diante do exposto, com base no 
disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, Defiro o Processamento Da Presente Recuperação Judicial, ajuizada por RADIO TANGARÁ LTDA  que deverá, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 
dias, contados da publicação da presente decisão, apresentar seu PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob 
pena de convolação em falência. Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005: 1- INDEFIRO o pedido para concessão dos benefícios da assistência judiciária 
gratuita, devendo a parte requerente ser intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promover o recolhimento da segunda parcela, ficando condicionado o cumprimento desta decisão, pela 
Secretaria do Juízo à comprovação nos autos do aludido pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC, e consequente revogação da (s) medidas (s) de 
urgência anteriormente concedida (s).  2 –NOMEIO como ADMINISTRADOR JUDICIAL  a empresa FAF ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.° 36.408.290/0001-54, com endereço sito à Avenida José Rodrigues do Prado, n. 221, Bairro Santa Rosa – Cuiabá/MT – CEP: 78.040-000, fone fax: (65) 3027-7210 – (65) 98115-0476, 
email: fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e site: fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br, que deverá ser intimado pessoalmente, na pessoa de seu representante legal, Fernando Augusto 
Vieira de Figueiredo, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as 
responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005). 2.1 – DETERMINO QUE A SECRETARIA DO JUÍZO, no mesmo ato de intimação por e-mail, encaminhe o termo de compromisso 
para : fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria cba.1civel@tjmt.jus.br. 2.2 – Com fundamento 
no art. 24, da LRF, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, além 
do número de credores arrolados (78), do endereço único das devedoras que funcionam no mesmo local, bem como de outras peculiaridades do caso, FIXO A REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
JUDICIAL em R$ 44.778,16 que corresponde a 2% do valor total dos créditos arrolados (R$ 2.238.908,39), observado o limite imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência. 2.3 – Ressalto que a 
importância ora arbitrada, deverá ser paga diretamente à Administração Judicial, mediante conta corrente de titularidade da mesma a ser informada às Recuperandas, em 30 (parcelas) parcelas 
mensais de R$ 1.492,60 levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem que o Sr. Administrador Judicial se exima da prestação de contas e 
relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei n.º 11.101/05, sob pena de importar em desídia.  2.4 – Consigno que nas correspondências a serem enviadas aos credores pela administração 
judicial, deverá ser solicitada a indicação dos dados bancários dos credores, para recebimento dos valores assumidos no plano de recuperação judicial a ser eventualmente aprovado e homologado, 
evitando-se, assim, a realização de pagamentos por intermédio de depósitos judiciais. 3 – DECLARO SUSPENSAS, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as ações e execuções 
promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo 
à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes. 3.1 – A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, 
todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial 
durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no artigo 805, do referido Código. (LRF – art. 6, 
§7º-A). 4 – DETERMINO QUE A RECUPERANDA apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês 
seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de 
recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatária (LRF – art. 69, 
caput). 5 –COMUNIQUE-SE ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, § único, 
com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020). 6 – A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de 
consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em 
âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores. 6.1 – Deverá ainda o Administrador Judicial providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios 
e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m” – incluído pela Lei 14.112/2020). 6.2 – Para elaboração dos Relatórios 
Mensais de Atividade, a Administração Judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n.º 72, de 19/08/2020, do CNJ (art. 2º, caput), possuindo, contudo, total 
liberdade de inserir no RMA outras informações que jugar necessárias. O referido relatório deverá ser também disponibilizado pela administradora judicial em seu website. 6.3 – Deverá a Administração 
Judicial encaminhar mensalmente ao e-mail cba.ajrma.rjf@tjmt.jus.br, até todo dia 10, um “Relatório de Andamentos Processuais” da Recuperação Judicial, informando ao Juízo as recentes petições 
protocoladas (indicando os respectivos Id’s), e o que se encontra pendente de apreciação (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 3º), sob pena de substituição. No mesmo período, deverá apresentar 
um “Relatório de Andamentos Processuais” de todos os incidentes processuais correlatos à Recuperação Judicial (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 4º). 7 – EXPEÇA-SE O EDITAL, nos termos 
do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 dias para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço 
eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital. 7.1 – Deverá a Recuperanda ser intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail 
da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, 
viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão. 7.2 – Em seguida, deverá a Recuperanda comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a publicação do referido Edital no Diário 
Oficial Eletrônico, devendo ainda ser divulgado no endereço eletrônico a ser criado pelo Administrador Judicial, também sob pena de revogação. 8 – Encerrada a fase administrativa de verificação de 
crédito, a Administração Judicial deverá apresentar “Relatório da Fase Administrativa” (art. 1º, da Recomendação n.º 72 do CNJ), contendo o resumo das análises feitas para confecção do edital com 
a relação de credores, além das informações mencionadas no art. 1º, § 2º e incisos da referida Recomendação. O referido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial 
e divulgado no site eletrônico da Administração Judicial. 8.1 – Como padrão para apresentação do “Relatório da Fase Administrativa”, do “Relatório Mensal de Atividades”, do “Relatório de Andamentos 
Processuais” e do “Relatório dos Incidentes Processuais”, determinados nesta decisão, deverá a Administração Judicial utilizar os modelos constantes dos Anexos I, II, III e IV, da Recomendação n.º 
72/2020, do CNJ, em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada (artigo 5º). 9 – Apresentado o PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, bem como a relação de credores da Administração Judicial (LRF – art. 7º, §2º) 
VOLTEM-ME OS AUTOS CONCLUSOS. 10 – DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estado, Distrito Federal e Municípios 
em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF 
– art. 52, V). 11 – DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no 
artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II). 12 – OFICIE-SE, outrossim, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para que proceda às 
anotações nos registros competentes a fim de que conste a denominação “Em Recuperação Judicial” (LRF – art. 69, § único). 13 – DETERMINO  que seja cadastrada a administração judicial. 14 – 
Consigno que todos os prazos fixados nesta decisão serão contados em dias corridos (LRF – art. 189, § 1º, inciso I, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020). 15 –INDEFIRO o pedido de suspensão 
de todos os apontamentos e protestos. 16– Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que venham a ser proferidas 
no presente feito, em razão dos curtos prazos estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. ATENDA ainda com prontidão, os pedidos de cadastramento das partes, conforme requerido nos autos, desde 
que estejam regularmente representados. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.” Advertências: Os credores terão o prazo de 15(quinze) dias corridos, 
contados da publicação deste edital na IOMAT, para apresentar diretamente à administradora judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos supramencionados (art. 7º, § 1º da lei 
11.101/05). Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi nomeada como administradora judicial a empresa FAF ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 36.408.290/0001-54, com endereço sito à Avenida José Rodrigues do Prado, n. 221, Bairro Santa Rosa – Cuiabá/MT – CEP: 78.040-000, fone fax: (65) 3027-7210 
– (65) 98115-0476,email: fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e site: fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br, franqueando-se, por intermédio da aludida administradora judicial, a consulta dos 
documentos atinentes à recuperanda. 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, Juliana Fernandes Alencastro - Técnica judiciária, digitei. Cuiabá, 2 de maio de 2022. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n. 1/2022

CIA 0708396-07.2021.8.11.0001

A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
Portaria n. 738/2021 – DJE nº. 11.039, de 10/08/2021, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública da Concorrência Pública n. 1/2022 – CIA 
0708396-07.2021.8.11.0001, no dia 14 de junho de 
2022, às 9h30 – horário Local – Cuiabá/MT, na sala de 
Licitações – Prédio da TI – Tribunal de Justiça – Centro 
Político Administrativo - Rua C, S/N - Cuiabá/MT., CEP: 
78049-926. Objeto: "Contratação de empresa 
especializada para execução de reestruturação da rede 
de cabeamento estruturado do edifício do Fórum da 
Comarca de Cuiabá”.

Os interessados no Edital poderão adquiri-lo no site: 
www.tjmt.jus.br/licitacao
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
cpl@tjmt.jus.br

Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

25/05/2022
QUA | 10h

ELETRÔNICO

Nova Lacerda/MT
Ed. Comercial c/ área total 
const. 604,79m² e terreno 
de 1.104,36m².  Lot. Nova 
Lacerda Av. Uirapuru, s/n. 
(Lt. 01 da Qd. 47). Centro.

Lance Inicial: R$ 238.000,00

COND. DE PAGTO:
• À vista.
Comissão de 5% 
à Leiloeira.

Edital completo, 
descrição e fotos 
dos imóveis no site.

OPORTUNIDADES EM LEILÃO
RESIDENCIAIS • COMERCIAIS • TERRENOS | MT  •  MS •  PR

Liliamar Pestana Gomes Leiloeira Oficial | JUCISRS 168/00 leiloes.com.br51 3535.1000 • 51 99537.5119

Cuiabá/MT
Apto c/ área priv. de 72,71m² 
c/ 1 vaga de garagem
Rua Marechal Deodoro, s/n 
(in loco – n°1.066). 
Ed. Solarium. Centro Norte.

Lance Inicial: R$ 75.000,00

ÓRGÃO: GUILLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

CNPJ(RFB) nº 20.679298/0001-15
NIRE JUCEMAT 51.2.0148384-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

Convoco, na qualidade de administrador da sociedade, todos os 
sócios da Guiller Indústria e Comércio de Produtos Veterinários 
Ltda. (“Sociedade Guiller”) para a reunião geral extraordinária 
de sócios que se realizará no dia 17 de maio de 2022, 
virtualmente, pela plataforma Google Meet às 10:30h do horário 
de Brasí l ia para pr imeira convocação sob l ink (I) 
https://meet.google.com/frk-vnfb-bhg e às 11:00h do horário de 
Brasília na segunda convocação pela plataforma Google 
Meet, sob link (II) https://meet.google.com/jkj-qcmc-yfu , para 
tratar das seguintes ordens do dia: (i) saída do administrador da 
sociedade; (ii) nomeação de novo administrador; (iii) retirada do 
sócio Ônix Distribuidora E Comércio De Produtos Veterinários 
EIRELI ME do quadro social. Cuiabá, 04 de maio de 2022 

ARTHUR TIMO DE SÁ / CPF - 035.053.701-18
ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE

"MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO 
SUL LTDA, CNPJ 34.353.654/0001-10, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, as licenças de 
Localização, Prévia e de Instalação para Mini Usina de 
Concreto com que irá atender ao produção de 150m³/dia, 
condomínio Chapada das Brisas, com 448 unidades, 
localizado na Rod. Helder Candia, Bairro Área de Expansão 
Urbana - Oeste, Cuiabá/MT. Coordenadas 56°5'55,33” W 
15° 32'59,19” S "

"A MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORAÇÕES SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ 19.417.544/0001-81, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, as licenças de 
Localização, Prévia e de Instalação para Mini Usina de 
Concreto com que irá atender ao produção de 150m³/dia,
condomínio Chapada dos Bem-te-vis, com 472 unidades, 
localizado na Rua João de Barro, n° 1418, Bairro Jardim 
Imperial, Cuiabá-MT. Coordenadas 56°1'45,036” W 15° 
36'14,593” S "

"MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO 
SUL LTDA, CNPJ 34.353.654/0001-10, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, as licenças de 
Localização, Prévia e de Instalação para Mini Usina de 
Concreto com que irá atender ao produção de 150m³/dia, 
condomínio Cittá Splendore, com 192 unidades, localizado 
na Rua S/D, N°155, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT. 
Coordenadas 56°5'26.42”W 15°33'58.42”S "

"A MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO 
SUL LTDA, inscrita no CNPJ 34.353.654/0001-10, torna 
público que requereu à SECRETARIA DE ESTADO DE 
MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO, a Licença Prévia e 
de Licença de Instalação, para a implantação do 
Empreendimento denominado “Canto das Mangueiras”, 
com 448 unidades, localizado na Rua Pernambuco, n°550 , 
Bairro Nova Várzea Grande , Várzea Grande - MT, 
coordenadas 56°08'26,66" W 15°39'36,15"S."

A Ginco Platinum Incorporações LTDA, CNPJ 22.535.638/0001-60, 
vem através deste comunicar que protocolou a Secretaria do Estado de 
Mato Grosso-SEMA, a licença de operação para extração mineral, 
visando obter o registro de licença para extração de cascalho na região do 
Chapéu do Sol em Várzea Grande, Mato Grosso

O Sr. brasileiro, casado, empresário, inscrito no Juarez Ductievicz,
CPF267.500.311-53 e portador do RG 03594653 SSP/MT, residente na 
Av. Tiradentes, nº 1, Chapéu do Sol, CEP: 78.144-498, município de 
Várzea Grande/MT, titular requerente do processo ANM n° 867.083/2017, 
torna público que Requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
SEMA/MT SEMA/MTa renovação da Licença de Operação no processo 
n° 604581/2017 para lavrar e beneficiar minério de ouro em uma área de 
50 ha localizada no município de Várzea Grande/MT                  (05/05/2022)

ESPAÇOS AMPLIADOS A pandemia da Covid-19 impulsionou a busca por 
imóveis mais confortáveis, com espaços ampliados

Pandemia impulsiona compra de 
imóveis mais confortáveis em Cuiabá

DDD 66 E 65

MT soma mais de 773 mil 
pedidos de portabilidade telefônica

Da Reportagem

A pandemia da Covid-19 - e 
o isolamento social imposto por 
ela - mudou a relação das pessoas 
com suas moradias e impulsionou 
a busca por imóveis mais confor-
táveis, com espaços ampliados. 
Em 2021, houve um aumento de 
52,34% do número de casas e terre-
nos comercializados em Cuiabá e, 
em 2020, de 11,5%, em comparação 
com o ano de 2019, antes do início 
da pandemia.

Os dados são do Sindicato da 
Habitação de Mato Grosso (Secovi-
-MT) e apontam ainda que quase 
60% de todos os imóveis comer-
cializados em 2021 se enquadram 
nesses tipos de demandas.

O presidente do Secovi/MT, 
Marco Pessoz, confirma a mudan-
ça de comportamento apontada 
pelos números. “Buscar qualida-
de de vida para a família passou 
a ser prioridade, ter espaço para 
as crianças correrem, opções de 
lazer”, diz.

Da Reportagem

De acordo com o relatório 
trimestral da ABR Telecom (As-
sociação Brasileira de Recursos 
em Telecomunicações), Entidade 
Administradora da Portabilidade 
Numérica, desde que a portabi-
lidade numérica passou a fazer 
parte dos serviços telefônicos do 
DDD 65-66, onde está inserido 
Mato Grosso, os usuários desta 
área realizaram 773,80 mil pedidos 
de portabilidade.

O total registrado no Estado 
equivale a 169,66 mil (22%) solici-
tações foram feitas por usuários de 
telefones fixos e 604,14 mil (78%) 
para telefones móveis.

Desde 2008, no Brasil, usuários 
de telefonia móvel e fixa podem 
migrar de operadora sem alterar o 
número de identificação dos aces-
sos. Neste período, 75,57 milhões 
de transferências foram realizadas.

Embora não tenha dados espe-
cíficos que demonstrem a busca 
por apartamentos mais amplos, 
a realidade pode ser evidenciada, 
conforme o presidente do Secovi/
MT, pelo aumento do ticket mé-
dio, ou seja, do valor médio pago 
pelo imóvel. “Percebemos uma 
migração tanto para condomínios 
horizontais, quanto para aparta-
mentos com metragens maiores”, 
relata.

O diretor comercial da Incor-
poradora BC Genera, Bernardo 
Bonilha, afirma que o maior pico 
de vendas de apartamentos do 
condomínio Brasil Beach - que 
conta com praia privativa e diver-
sas opções de lazer - foi registrado 
durante a pandemia da Covid-19 
e motivou o lançamento da nova 
fase do empreendimento. Somente 
durante o pré-lançamento, já foram 
vendidas 50% das unidades.

“As pessoas ficaram isoladas em 
suas casas e buscaram mais con-
forto. Os nossos apartamentos são 
mais amplos, com plantas a partir 

De setembro de 2008, quando o 
serviço passou a ser oferecido no 
País, até o dia 31 de março de 2022, 
foram efetivadas 19,98 milhões 
(26%) de migrações por usuários 
de telefones fixos e 55,59 milhões 
(74%) a partir de iniciativa de ti-
tulares de números de terminais 
móveis, no País

A portabilidade numérica co-
meçou a ser implantada gradativa-
mente nos 67 DDDs em operação 
no País e as migrações foram possí-
veis, em todo o território nacional, 
em março de 2009.

Neste primeiro trimestre no 
Brasil, a ABR Telecom apurou que 
2,06 milhões de trocas de opera-
doras foram concluídas. Nesses 
três meses, 270,44 mil (13%) mi-
grações foram feitas por usuários 
de terminais fixos e 1,79 milhão 
(87%) demandadas por titulares 
de telefones móveis.

PORTABILIDADE NUMÉRI-

de 98 metros quadrados e, além 
da praia privativa, o condomínio 
conta com itens exclusivos, como 
coworking, crossfit e quadras de 
tênis”, ressalta.

O servidor público Paulo Hen-
rique R. C da Cruz mudou-se para 
o condomínio em 2020, em busca 
de mais conforto e opções de lazer 
para a família e afirma que a de-
cisão resultou em mais qualidade 
de vida para todos. Agora, eles 
praticam atividades físicas no con-
domínio e aproveitam os espaços 
de convivência disponíveis, além 
do espaço maior no apartamento.

“Durante a pandemia, não 
podíamos ir a muitos lugares, por 
isso pensamos em procurar um 
lugar de onde não precisávamos 
sair para ter acesso às atividades 
de lazer. Agora minha esposa, meu 
filho de 16 anos e eu, aproveitamos 
os ambientes do condomínio. Meu 
filho joga tênis, nós frequentamos 
a academia, a sauna e também 
temos mais espaço para trabalhar 
de casa”, relata.

CA – Para realizar o processo da 
portabilidade numérica o usuário 
deve procurar a operadora para 
onde ele quer migrar e fazer a 
solicitação. O regulamento da 
portabilidade numérica determina 
que, entre os critérios a serem aten-
didos para efetivar a migração, o 
solicitante deve:

– Informar à operadora de tele-
fonia que recebe o pedido, o nome 
completo

– Comprovar a titularidade da 
linha telefônica

– Informar o número do docu-
mento de identidade

– Informar o número do re-
gistro no cadastro do Ministério 
da Fazenda, no caso de pessoa 
jurídica

– Informar o endereço completo 
do assinante do serviço

– Informar o código de acesso
– Informar o nome da operado-

ra de onde está saindo.
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