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MAROMBI ALIMENTOS LTDA, CNPJ 03.950.587/0002-
79, torna público que requereu junto a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, a renovação 
da Licença de Operação para a atividade de produção de 
pinto de um dia, sito a Lote Valo, s/n°, Gleba Sorriso, Sorri-
so - MT, não determinado (EIA/RIMA).

FRANCIS COMERCIO DE GÁS LTDA CNPJ:37.678.796/0001-
-46,Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –  Licenciamento 
Ambiental na Modalidade Renovação de Licença de Operação, 
para atividade de Comercio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo 
– GLP – Capacidade de Armazenamento classe V, localizada na 
Avenida  Dos Jequitibás  ,2344, bairro Jardim das Violetas, muni-
cípio de Sinop/MT.

UNIVERSAL QUÍMICA LTDA - EPP, CNPJ: 03.794.560/0001-
53, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA DE 
ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) PARA A ATIVIDADE DE 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO, 
LOCALIZADA NA RUA TENENTE J. CUNHA PIRES, S/N, QUA-
DRA 29, LOTES 1 E 2, BAIRRO JARDIM MARAJOARA, VÁR-
ZEA GRANDE – MT. NÃO FOI DETERMINADO ESTUDO DE 
IMPACTO AMBIENTAL.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA SÃO JOSÉ 
SAPEZAL, inscrita sob o CNPJ: 10.425.282/0058-68, torna públi-
co que requereu a secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT 
(SEMA/MT) Pedido de Renovação de Outorga de direito de uso de 
Recursos Hídricos subterrâneos,outorgado pela portaria 784 de 02 
de outubro de 2017, o poço está localizado na Rodovia MT 235, 
km 121 + 25 km a esquerda, s/n, município de Sapezal-MT. Não foi 
determinado EIA-RIMA.

QUERÊNCIA ECHER 33 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ n° 31.527.786/0001-
23, torna público que requereu junto ao CODEMA-MT as Licen-
ças Prévia (LP) e de Instalação (LI) do Residencial Multifamiliar 
“VERTI QUERÊNCIA” localizado na Rua 03, Lote 44, Quadra 02, 
Loteamento Morada do Parque, município de Querência-MT (Lat.: 
12°36’28.61”S; Long.: 52°12’3.79”O).

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu, CNPJ nº 
04.178.518/0001-70, torna  público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), a  Licença Previa (LP) 
e Licença de Instalação (LI), referente ao projeto de conservação 
de  pavimento com micro revestimento em diversas vias urbanas 
localizada na sede  municipal, perímetro urbano do município de 
Santa Cruz do Xingu/MT.

APINHEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 
31.233.475/0001-51, situada na Av. Eiffel –n° 819, Sala 1-G, Ro-
tatória A, BairroAquarela das Artes, Sinop/MT, torna público que 
requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado 
de Mato Grosso – SEMA-MT aLicença de operação – LO,para 
oLOTEAMENTO URBANOALAMEDA DAS CORES no município 
de Sinop, com área de 46,13 ha. Sendo dispensado EIA-RIMA.

ANUNCIE 
AQUI

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

2139-8929

ALEX JONAS NASCIMENTO SILVA 03669189157, CNPJ: 
35.081.415/0001-11, torna público que requereu junto à SEM-
MADRS/VG as Licenças: Prévia, de Instalação e de Operação 
para atividade “fabricação de móveis com predominância de 
madeira”, Rua Espirito Santo, nº 08, qd 112, bairro São Simão, 
Várzea Grande-MT.

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

Cuiabá, sexta-feira, 6 de maio de 2022  - Mato Grosso - A7

CONTRATA
Pessoas com necessidades especiais para atuar no ramo de indústria. 

Os interessados deverão comparecer no setor do Recurso 
humanos da empresa, no endereço: 

Estrada da Guarita, s/nº, Passagem da Conceição em Várzea Grande.

(65) 3625-5230

11.392.754/0001-50

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 22/2022 

 CIA    0013620-33.2022.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de 
seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
277/2022-PRES,  publicada no DJE-MT nº. 11199, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do Pregão Eletrônico n. 22/2022 – CIA 
0013620-33.2022.8.11.0000, no dia 19 de maio de 2022, 
às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  
"Contratação de empresa especializada em elevadores 
para realizar serviço de manutenção preventiva e 
corretiva, com fornecimento/substituição de peças, que 
deverão ser novas e originais, bem como limpeza do 
fosso, nos elevadores instalados nas dependências do 
prédio - Fórum da Comarca Várzea Grande/MT”.
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: 
delson.silva@tjmt.jus.br

Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 21/2022 

 CIA    0012028-51.2022.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de 
seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
277/2022-PRES,  publicada no DJE-MT nº. 11199, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do Pregão Eletrônico n. 21/2022 – CIA 
0012028-51.2022.8.11.0000, no dia 18 de maio de 2022, 
às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br.
Objeto:  "Contratação de prestação de serviço de envio 
de mensagens curtas de texto – SMS (Short Message 
Service), para usuários de telefonia móvel, incluindo o 
fornecimento de plataforma de gestão web, e suporte 
técnico e operacional”.
Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tjmt.jus.br/licitacao
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
etelvino.neto@tjmt.jus.br

Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
O senhor JADILSON ALVES DE SOUZA, Prefeito do Município 
de Curvelândia – MT, no uso de suas atribuições legais, 
HOMOLOGA o Processo de Licitação 054/2022 na Modalidade 
Pregão Presencial RP 028/2022, Objeto: “AQUISIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS TIPO FANFARRA ATRAVÉS DO 
CONVENIO N°1295/2021/SEDUC-MT”. Onde teve as 
empresas Vencedoras deste certame: NOTA DEZ COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI – 
EPP; CNPJ: 17.897.763/0001-80; perfazendo um valor global 
de R$ 35.034,66 (Trinta e Cinco Mil e trinta e Quatro Reais e 
Sessenta e Seis centavos). MARCELO ARAUJO SILVA E CIA
LTDA - ME; CNPJ:71.107.320/0001-93; perfazendo um valor 
global de R$ 3.899,80 (Três Mil Oitocentos e Noventa e Nove 
Reais e Oitenta Centavos). Para que produza todos os efeitos 
legais previsto no Inciso VI do Art. 43 da Lei Federal 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2022
PROCESSO Nº 037/2022.

Tendo decorrido o prazo para recurso sem manifestação do 
licitante, o município de Planalto da Serra, através de sua 
pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados o 
resultado da Licitação PR Presencial SRP- nº 019/2022, aberta 
no dia 19/04/2022 às 08:00 horário de MT, sagrou-se vencedora 
e habilitada no certame a empresa JRA COMÉRCIO DE 
MADEIRAS EPP, valor total de R$ 273.691,00 VALOR TOTAL
DALICITAÇÃO: R$ 273.691,00.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA DA TP Nº 001/2022
PROCESSO Nº 036/2022.

A Comissão de Licitação, comunica aos interessados que está 
aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, na forma do Art. 
109, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 8.666/93, para interposição de 
recurso referente à fase de classificação das propostas de 
Preços do certame em epigrafe. Restou como vencedora do 
certame a empresa COTECONSTRO CONSTRUTORA DE 
REDES ELÉTRICAS LTDA, CNPJ n. 00.870.733/0001-87. 
Findo este prazo, e sem nenhuma manifestação, será 
homologado/adjudicado o supracitado objeto desta licitação. O 
inteiro teor desta fase encontra-se disponível na Ata II, nesta 
CPL .

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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

HIDROELÉTRICA DIAMANTINO LTDA. - inscrita no 
CNPJ: 44.461.290/0001-46, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA
– MT), a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para o 
Canteiro de Obras da PCH Diamantino, localizado no 
município de São José do Rio Claro – MT.

CONOMALI – COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.
CNPJ N° 03.464.807/0001-73 - NIRE Nº 51300001632
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sede social à Av. 
Guilherme Meyer, 1275, Bairro Centro, Município de Porto dos Gaúchos/MT, CEP 78.560-000. 
QUORUM: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com 
direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças. MESA ELEITA: Clarisse Beatriz 
Pukall Mayer Linck, Presidente, e Marcelo Tomczak da Silva, Secretário. CONVOCAÇÕES: No 
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 17, 20 e 21/09/2021 e no jornal Diário de 
Cuiabá, edições de 17, 21 e 22/09/2021, conforme documentos em anexo a este processo. 
ORDEM DO DIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Deliberar sobre a venda de bens 
imóveis da sociedade e autorizar os demais atos necessários à efetivação da venda dos imóveis; 
b) Outros assuntos do interesse social. DELIBERAÇÕES APROVADAS: Foram discutidos e 
aprovados por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, os assuntos 
constantes da ordem do dia desta AGE, conforme abaixo: a) Aprovada a venda pela sociedade 
dos imóveis objeto das matrículas nrs. 13.682, 13.683 e 13.684 do Registro de Imóveis de Porto 
dos Gaúchos, MT, conforme descritos a seguir: Matrícula 13.682: A denominada Faz. Nascentes 
(P. 1), de fração física de 10.120 ha e 0,712 m², sendo atuais titularidades CONOMALI S/A
(66,66%), iguais a 6.746,7142 hectares; e SPREAD FACTORING DE FOMENTOS COMERCIAL
LTDA (33,33%), iguais a 3.373,3570 hectares, na condição de condomínio 'pró-indiviso' (não 
fracionamento das áreas). Matrícula 13.683: Adenominada Faz. Nascentes (P. 2), de fração física 
de 1.867 ha e 5.052 m², sendo atuais titularidades CONOMALI S/A(66,66%), iguais a 1.245,0035 
hectares; e SPREAD FACTORING DE FOMENTOS COMERCIAL LTDA (33,33%), iguais a 
622,5017 hectares, na condição de condomínio 'pró-indiviso' (não fracionamento das áreas). 
Matrícula 13.684: Adenominada Fazenda Gaúcha, de fração física de 3.112 ha e 7,162 m², sendo 
de exclusiva titularidade de CONOMALI S/A. b) Aprovado que a venda dos imóveis sejam 
realizadas observadas as seguintes condições: 1) Preço de venda das áreas de titularidade da 
CONOMALI S/A de R$34.562.860,00. 2) Recebimento de R$ 19.855.260,00 como entrada, e 
primeira e única parcela no valor de R$ 14.707.600,00, vencendo-se no dia 14 de maio de 2022, 
corrigida pelo índice fixo de 6% ao ano, contado desde a data de 14/05/2021 até o seu efetivo 
pagamento. c) Aprovado que o produto da venda do imóvel seja utilizado, antes de qualquer 
destinação, no pagamento de despesas da sociedade, tais como tributos e despesas de 
manutenção. d) Aprovado que seja distribuído aos acionistas a importância correspondente de 
até 80% (oitenta por cento) do valor recebido como entrada, ou seja, a distribuição de até 
R$15.884.208,00. e) Autorizados os Diretores da sociedade a praticar todos os atos que se façam 
necessários para a efetivação da venda aprovada pela presente assembleia geral. ANEXOS: 1. 
CONVOCAÇÃO_ Diário Oficial MT 17/09/2021. 2. CONVOCAÇÃO_ Diário Oficial MT
20/09/2021. 3. CONVOCAÇÃO_ Diário Oficial MT 21/09/2021. 4. CONVOCAÇÃO_ Diário de 
Cuiabá MT 17/09/2021. 5. CONVOCAÇÃO_ Diário de Cuiabá MT 21/09/2021. 6. 
CONVOCAÇÃO_ Diário de Cuiabá MT 22/09/2021. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata de forma reduzida, que após 
lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Clarisse Beatriz Pukall 
Mayer Linck, Presidente, Marcelo Tomczak da Silva, Secretário, e pelos acionistas: Thomas 
Mayer, Paulo R. Mayer Linck, Rosilda Dutra Appel, Fabian E. Meyer, Guilherme E. Meyer, Helga 
M. Klaus, Germano G. Mayer, Huberto G. Mayer, Adônis A. Schmorantz, Elton A. Schmorantz, 
Mayara Mayer, Julian L. Mayer, Karen A. Mayer, Andréas R. Mayer e Susan L. Mayer. Na 
qualidade de presidente e secretário da Assembléia, declaramos que a presente Ata é cópia fiel e 
autêntica do original que se encontra lavrado em livro próprio.

Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente
Marcelo Tomczak da Silva - Secretário

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2517711 em 04/05/2022 da 
Empresa CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A., CNPJ 
0 3 4 6 4 8 0 7 0 0 0 1 7 3 e p r o t o c o l o 2 2 0 5 3 1 5 3 6 - 0 4 / 0 5 / 2 0 2 2 . A u t e n t i c a ç ã o : 
C39150528D96F6823E160BB16F7A2A344F25C. Julio Frederico Muller Neto -Secretário-Geral.

DÍVIDAS O percentual de famílias endividadas em Cuiabá, no mês de abril, atingiu 72,1% contra 72,6% verificado 
no mês anterior, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)

Abril aponta leve recuo no 
endividamento das famílias em Cuiabá
Da Reportagem

O percentual de fa-
mílias endividadas em 
Cuiabá, no mês de abril, 
atingiu 72,1% contra 72,6% 
verificado no mês anterior, 
segundo a Pesquisa de 
Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor 
(Peic), realizada pela Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) e analisada 
pelo Instituto de Pesquisa 

e Análise da Fecomércio 
(IPF/MT).

Segundo o IPF/MT, os 
dados atuais estão menores 
que a média nacional, que 
bateu mais um recorde 
no mês, atingindo 77,7% 
das famílias. O principal 
tipo de dívida das famílias 
cuiabanas continua sendo 
o cartão de crédito (78,8%), 
seguido dos carnês e bole-
tos (30,7%).

A pesquisa revela ainda, 
que as famílias que ga-

nham mais de 10 salários-
-mínimos ainda são os 
mais endividados e os que 
ganham menos de 10 s.m. 
estão encontrando mais 
dificuldades para pagar as 
contas.

Para o superintendente 
da Fecomércio/MT, Igor 
Cunha, a queda do índice 
no mês demonstra otimis-
mo. “Além de os cuiabanos 
estarem conseguindo hon-
rar suas dívidas, presen-
ciamos mais uma queda 

mensal no número de fa-
mílias inadimplentes, que 
já atingiu os menores pata-
mares da pesquisa desde o 
período pré-pandêmico”, 
destacou o superintenden-
te.

O número de endivida-
dos com contas em atraso 
saiu de 64.035 pessoas em 
abril de 2021 para 61.229 
pessoas em abril 2022, ou 
seja, uma queda de 4,38%, 
o que indica que mais famí-
lias conseguiram regulari-

zar as contas em um perí-
odo de um ano. O mesmo 
caso ocorreu nas que diziam 
não ter condições de pagar 
as contas em atraso, que 
passou de 19.450 em abril 
de 2021 para 13.202 neste 
ano, uma queda de 32,1% 
no mesmo período.

O presidente da Feco-
mércio/MT, José Wenceslau 
de Souza Júnior, também 
reforça o otimismo da qui-
tação das dívidas das famí-
lias cuiabanas, ocasionada 

pelo aumento na geração 
de empregos no período. 
“Estamos abaixo da média 
nacional no índice de endi-
vidamento e inadimplên-
cia dos consumidores, o 
que demostra que a nossa 
Capital está em um cami-
nho reverso do País. Isso 
está associado com novos 
empregos sendo gerados 
e, consequentemente, mais 
renda para as famílias 
quitarem suas contas em 
atraso”, acrescentou.

Cuiabá/MT,02 de maio de 2022.

CARTA CONVITE n.º 02/2022
Ref.: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO 
DE QUADRADE TÊNIS NO CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS
ÀS EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, com sede em Cuiabá-MT, na 
Av. dos Florais, 1.044 – Condomínio Residencial Florais dos Lagos, 
inscrito no CNPJ sob o n° 13.457.753/0001-72, neste ato 
representado por seu síndico, Sr. Tulio Cesar Zago, brasileiro, 
advogado, portador da cédula de identidade RG nº 0812.625-9 
SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 667.377.451-72, convida todas as 

empresas especializadas em prestação de serviços de construção civil para que encaminhem 
proposta comercial de prestação de serviços para construção de 01 quadra de tênis no Condomínio 
Florais dos Lagos, de acordo com o projeto e termo de referência  elaborado no ANEXO II.
O processo será realizado na modalidade Tomada de preço, sendo analisado, além dos requisitos 
estipulados no ANEXO I, levando em consideração o critério da técnica e preço.
A reunião para apresentação de propostas será realizada no dia 18/05/2022, às 11:00, na 
administração deste Condomínio, ocasião em que as empresas interessadas deverão se fazer 
representar por preposto devidamente autorizado a formular propostas em seu nome.
Desta forma, submete o presente convite para participação desta empresa.
Para maiores informações e agendamento de visita técnica, através do telefone (65) 3634-5597.
Cordialmente, 

Tulio Cesar Zago
Síndico – Condomínio Florais dos Lagos

ANEXO I
A contratação consistirá na prestação de serviços de construção civil para construção de quadras de 
tênis, incluindo mão de obra e fornecimento dos materiais necessários, de acordo com projeto 
elaborado e disponibilizado pela CONTRATANTE, que segue anexo (ANEXO II), devendo a 
prestadora de serviços executá-los de acordo com as seguintes características: 1. A prestação de 
serviços deverá incluir, além da mão de obra, o fornecimento de todo o material necessário para 
execução da obra, conforme especificações do projeto elaborado (ANEXO II), além de ferramentas, 
equipamentos e EPI´s; 2. Construção de 01 quadra de tênis; 3. Apresentação de cronograma de 
conclusão e entrega da obra; 4. Apresentação de relatório quinzenal com o andamento da obra; 5.
Execução dos trabalhos em observância a todas as normas em vigência e termo de referência 
elaborado pelo condomínio; 6. Emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica de execução. A
contratação observará os Regulamentos Internos do Condomínio e subsidiariamente, no que 
couber, serão aplicadas as disposições da Lei nº8.666/93, desde que não haja conflitos com as 
normas internas e Código Civil. A proposta deverá ser formulada com a indicação do valor global 
proposto para execução integral do objeto contratado, sendo obrigatória a apresentação da 

1planilha aberta de preços . Cada proponente deverá apresentar a sua proposta contendo a planilha 
aberta de preços em envelope lacrado, que será aberto na presença de todos. Após a abertura de 
todos os envelopes e leitura das propostas apresentadas, será concedido aos representantes de 
cada proponente o direito a fazer apenas uma nova proposta, em ordem que será definida de acordo 
com a proposta inicial mais alta (primeira a apresentar) até a proposta inicial mais baixa (última a 
apresentar). A empresa contratada deverá apresentar à administração o relatório quinzenal 
constando o andamento da obra, fazendo constar as etapas do serviço que foram concluídas, sendo 
que tal relatório será conferido e utilizado como embasamento para realização dos pagamentos, a 
serem realizados em até cinco dias após o cumprimento de cada etapa. A empresa somente será 
considerada apta para contratação pelo Condomínio Florais dos Lagos após comprovar 
idoneidade financeira fiscal e trabalhista, sendo que na hipótese de inaptidão da empresa que 
apresentar a melhor proposta, será considerada apta a proposta subsequente que atender o 
critério da técnica e preço. A idoneidade fiscal e trabalhista deverá ser comprovada por meio de 
apresentação de: certidão negativa de débitos fiscais (municipal, estadual e federal); certidão 
negativa de débitos junto ao INSS; certidão negativa de débitos de FGTS; certidão negativa de 
débitos trabalhistas. Todas as certidões deverão ter sido emitidas há, no máximo, 30 (trinta) 
dias. Após o início da tomada de preço, que iniciará impreterivelmente no horário estipulado, as 
empresas participantes terão o tempo máximo de 10 minutos para formularem suas propostas. A
participação neste processo seletivo não gera direito adquirido à contratação, sendo que o 
Condomínio Florais dos Lagos se reserva ao direito de seguir os critérios que entende como justos e 
de observar sua situação financeira até a efetiva contratação. Tulio Cesar Zago Síndico – 
Condomínio Florais dos Lagos (Footnotes) Propostas apresentadas sem o fornecimento da planilha 
aberta de preços  serão automaticamente desclassificadas.

Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022.

CARTA CONVITE n.º 01/2022
Ref.: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO 
DE QUADRADE AREIANO CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS
ÀS EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, com sede em Cuiabá-MT, na 
Av. dos Florais, 1.044 – Condomínio Residencial Florais dos Lagos, 
inscrito no CNPJ sob o n° 13.457.753/0001-72, neste ato 
representado por seu síndico, Sr. Tulio Cesar Zago, brasileiro, 
advogado, portador da cédula de identidade RG nº 0812.625-9 
SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 667.377.451-72, convida todas as 

empresas especializadas em prestação de serviços de construção civil para que encaminhem 
proposta comercial de prestação de serviços para construção de quadras de areia no Condomínio 
Florais dos Lagos, de acordo com o projeto elaborado no ANEXO II.
O processo será realizado na modalidade Tomada de preço, sendo analisado, além dos requisitos 
estipulados no ANEXO I, levando em consideração o critério da técnica e preço.
A reunião para apresentação de propostas será realizada no dia 18/05/2022, às 10:00, na 
administração deste Condomínio, ocasião em que as empresas interessadas deverão se fazer 
representar por preposto devidamente autorizado a formular propostas em seu nome.
Desta forma, submete o presente convite para participação desta empresa.
Para maiores informações e agendamento de visita técnica, através do telefone (65) 3634-5597.
Cordialmente, 

Tulio Cesar Zago
Síndico – Condomínio Florais dos Lagos

ANEXO I
A contratação consistirá na prestação de serviços de construção civil para construção de quadras de 
areia, incluindo mão de obra e fornecimento dos materiais necessários, de acordo com projeto 
elaborado e disponibilizado pelo CONTRATANTE, que integra o presente (ANEXO II), devendo a 
prestadora de serviços executá-los de acordo com as seguintes características: 1. A prestação de 
serviços deverá incluir, além da mão de obra, o fornecimento de todo o material necessário para 
execução da obra, conforme especificações do projeto elaborado (ANEXO II), além de ferramentas, 
equipamentos e EPI´s; 2. Construção de 2 quadras de areia; 3. Apresentação de cronograma de 
conclusão e entrega da obra; 4. Apresentação de relatório quinzenal com o andamento da obra; 5.
Execução dos trabalhos em observância a todas as normas em vigência e termo de referência 
elaborado pelo condomínio; 6. Emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica de execução. A
contratação observará os Regulamentos Internos do Condomínio e subsidiariamente, no que 
couber, serão aplicadas as disposições da Lei nº8.666/93, desde que não haja conflitos com as 
normas internas e Código Civil. A proposta deverá ser formulada com a indicação do valor global 
proposto para execução integral do objeto contratado, sendo obrigatória a apresentação da 

1
planilha aberta de preços . Cada proponente deverá apresentar a sua proposta contendo a planilha 
aberta de preços em envelope lacrado, que será aberto na presença de todos. Após a abertura de 
todos os envelopes e leitura das propostas apresentadas, será concedido aos representantes de 
cada proponente o direito a fazer apenas uma nova proposta, em ordem que será definida de acordo 
com a proposta inicial mais alta (primeira a apresentar) até a proposta inicial mais baixa (última a 
apresentar). A empresa contratada deverá apresentar à administração o relatório quinzenal 
constando o andamento da obra, fazendo constar as etapas do serviço que foram concluídas, sendo 
que tal relatório será conferido e utilizado como embasamento para realização dos pagamentos, a 
serem realizados em até cinco dias após o cumprimento de cada etapa. A empresa somente será 
considerada apta para contratação pelo Condomínio Florais dos Lagos após comprovar 
idoneidade financeira fiscal e trabalhista, sendo que na hipótese de inaptidão da empresa que 
apresentar a melhor proposta, será considerada apta a proposta subsequente que atender o 
critério da técnica e preço. A idoneidade fiscal e trabalhista deverá ser comprovada por meio de 
apresentação de: certidão negativa de débitos fiscais (municipal, estadual e federal); certidão 
negativa de débitos junto ao INSS; certidão negativa de débitos de FGTS; certidão negativa de 
débitos trabalhistas. Todas as certidões deverão ter sido emitidas há, no máximo, 30 (trinta) 
dias. Após o início da tomada de preço, que iniciará impreterivelmente no horário estipulado, e 
conclusão da abertura dos envelopes e leitura das propostas iniciais, as empresas participantes 
terão o tempo máximo de 10 minutos para formularem as novas propostas. A participação neste 
processo seletivo não gera direito adquirido à contratação, sendo que o Condomínio Florais dos 
Lagos se reserva ao direito de seguir os critérios que entende como justos e de observar sua situação 
financeira até a efetiva contratação. Tulio Cesar Zago - Síndico – Condomínio Florais dos Lagos
(Footnotes) Propostas apresentadas sem o fornecimento da planilha aberta de preços serão 
automaticamente desclassificadas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS
RUA FRANCISCO LIRA, 1051, TELEFONE:  (66) 3402-4400, 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo do Edital: 30(trinta) Dias

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AUGUSTA PRUTCHANSKY
MARTINS GOMES
NEGRÃO NOGUEIRA
PROCESSO n. 0013317-17.2016.8.11.0004  Valor da causa: R$ 94.447,58  
ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]-EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL(159)
Exequente: Banco Bradesco S/A, CNPJ: 60746948000112, brasileiro(a), Endereço: Cidade de 
Deus S/nº - Edifício do Banco Bradesco, Bairro: Vila Yara, Cidade: Osasco - SP.
Executados(as): Agropecuária Rio Tapirapé Ltda Me, CNPJ: 19564440000108, brasileiro(a), 
natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Vereador José G Filho, Nº 16, Bairro: 
Cohab, Cidade: Barra do Garças - MT.
Executados(as): Antônio Carlos Bortolaia, CPF: 30447739115, RG: 343.341 SSP MT Filiação: 
Antônio Bortolaia e Maria V. R. Bortolaia, data de nascimento: 04/02/1967, brasileiro(a), natural 
de Santa Cruz Montes Castelo-PR, casado(a), empresário/agricultor, Endereço: Rua Juscelino 
Kubitschek, Nº 326, Quadra 05, Bairro: Jardim Amazônia, Cidade: Barra do Garças - MT.
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta 
da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do 
prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou 
nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 
penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 
Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução requerida pelo BANCO BRADESCO 
em face de AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA - ME, pessoa jurídica devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 19.564.440/0001-08 e ANTONIO CARLOS BARTOLAIA, 
brasileiro, casado, portador do CPF nº 304,477.391-15. O exequente é credor da 
importância de R$ 89.861,41 (oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e 
quarenta e um centavos). O exequente usou todos os meios para o recebimento do 
seu crédito, porém, tornaram infrutíferas todas as tentativas. Por consequência, a 
parte autora requereu a citação dos executados para que paguem a importância de R$ 
94.447,58 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e 
oito centavos), valor corrigido pelo INCP, mais juros de 12% ao ano e multa contratual 
de 2%. Outrossim, fora requerido pelo exequente para que conste no mandado de 
citação que os executados poderão valer-se da faculdade contida no artigo 916 do 
Novo Código de Processo Civil, qual seja: Art 916 - No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento 
do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado 
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1º - O 
exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos 
pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.§ 2º - 
Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas 
vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.§ 3º - Deferida a proposta, o 
exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. § 4º- 
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será 
convertido em penhora.§ 5º - O não pagamento de qualquer das prestações acarretará 
cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento 
do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao 
executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas.§ 6º - A
opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor 
embargos.§ 7º - O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. 
Por fim, fora requerido os benefícios do artigo 212 do Novo código de Processo Civil, 
qual seja: Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6(seis) às 
20 (vinte) horas. Assim, deu-se a ação o valor de R$ 94.447,58 (noventa e quatro mil, 
quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).
VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS 
Débito Atualizado: R$ 94.447,58 Honorários Fixados: R$ 9.444,75 Custas 
Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 103.892,30.
Despacho/Decisão: Vistos, etc. Indefiro o pedido de penhora, notadamente, que não consta 
nos autos o deferimento de citação por edital, formulado anteriormente pelo exequente. 
Cite-se a parte executada por edital, nos termos do art. 256, inciso II, do CPC, por edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias. Caso decorra o prazo de citação por edital, "in albis", certifique-se e 
desde já nomeio como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 
nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos. Após a 
manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 
de 15 (quinze) dias, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. As providências.
ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 
deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 
embargos. 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, AGEMIRO BATISTAARANTES NETO, digitei.

BARRA DO GARÇAS -  MT,  26 de abril de 2022.
(Assinado Digitalmente)

Agemiro Batista Arantes Neto
Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA
O presidente do sindicato dos Estabelecimentos de Esportes do Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto da entidade, convoca
os senhores representantes das categorias de Estabelecimentos de Prática Esportiva 
e Desportivas, Condicionamento Físico, Iniciação Esportiva e Desportiva, Ballet e 
Dança em Geral, Judô, karate, Taekwondo, Kung Fu, Mma e outras lutas marcial em 
geral, Academias de Musculação, Natação, Hidroginástica, Polo Aquático e outros 
atividades aquáticas em geral, Futebol, Futebol Americano, Basquetebol, Voleibol e 
outros atividades com bola em geral, Esportes radicais, Canoagem, Esgrima, Pilates, 
Ciclismo, Atletismo, Ginástica, Ginástica Olímpica, Ginástica Laboral, Yoga, 
Promotores DE EVENTOS DESPORTIVOS, e outros ESPORTES AEREOS, e 
TERRESTES e AQUÁTICOS, Federações Esportivas, Associações Esportivas e 
Clubes Esportivos, Ligas Esportivas do Estado de Mato Grosso, para ASSEBLEIA
GERAL EXTRAORDINARIA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, ÀS 
14:00 HORAS, em primeira convocação e em segunda e última convocação após  
trinta minutos, na Academia Vicente Soares, sito A RUA NOÊMIA EVANGELISTA
MARTINS, Nº 165 BAIRRO BOA ESPERANÇA, CUIABA MATOGROSSO, NESTA
CAPITAL, CEP 78068-385, para a seguinte pauta: 1. Poderes para negociação 
salarial (Convenção Trabalhista 2022 a 2023), apreciação da proposta apresentada 
pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE MT, 2. 
Aprovação da Tabela de Contribuição Sindical do Exercício 2022 a 2023, 3.
Aprovação da Tabela da Taxa Associativa 2022 a 2023, 4. E OUTROS ASSUNTOS a 
serem tratados. Cuiabá-MT, 05 de maio de 2022. 

Vicente Soares Filho - Presidente

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ESPORTES 
DO ESTADO DE MATOGROSSO -  SIEEEMT CNPJ: 02.748.755/0001-02

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

Jesuino Moreira dos Santos ME, CNPJ 19.573.571/0001-43, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São 
Felix do Araguaia- a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE SEMMA,
INSTALAÇÃO e LICENÇA DE OPERAÇÃO, para extração de AREIA e 
CASCALHO, de uso imediato na Construção Civil, situado na Estrada 
Pontinópolis à Porto Alegre do Norte, Km 06, Faz. Bacabal, Zona Rural, 
Município de São Felix do Araguaia/MT

M. Diesel Caminhoes e Onibus Limitada, CNPJ 07.811.058/0001-64, 
torna público que solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Cuiabá, a Renovação da Licença de Operação-L.O, para atividade de 
“Comercio a Varejo de Peças e Acessórios novos para Veículos 
Automotores”, AV. Ayrton Senna da Silva, S/N, Distrito Industrial, 
Cuiabá/MT

Andreis Comercio Atacadista de Combustiveis LTDA, CNPJ 
02.293.026/0001-09, torna público que solicitou à Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente- , a Renovação da Licença de Operação para SEMA
Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador 
retalhista (T.R.R.), localizado Rod. Br. 070, km 305, Zona Rural, Campo 
Verde/MT.

Petroeste Transportes e Logistica LTDA ME, CNPJ 12.000.342/0001-
90, torna público que solicitou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-
SEMA, a Licença Ambiental Simplificada-LAS, para transporte rodoviário 
de produtos perigosos-TRPP, localizado na rua Jozefina Souza Silva, 
s/n, Nova Esperança I, Cuiabá/MT

Comercio de Combustiveis Mirante EIRELI,CNPJ 10.827.451/0001-
50, torna público que solicitou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-
SEMA, a Renovação da Licença de Operação, para Comércio Varejista 
de Combustíveis para Veículos Automotores, Rodovia MT 251, S/N, 
Zona Rural, Campo Verde/MT

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, CNPJ03.238.581/0001-
92, torna público que requereu junto a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente- a Licença Ambiental: LP e LI para substituição de 02 SEMA
(duas) pontes de madeira por pontes de concreto pré-moldado 
protendido a ser instalado no Córrego Cambaúva nas Coordenadas 
Geográficas: Lat: 15° 06' 39.20" S / Long: 52° 54' 01.50" W e no Córrego 
Córgão Lat: 15° 07' 07.97" S / Long:52° 50' 45.20" W, localizados no 
Município de Novo São Joaquim – MT. Obs.: Não foi determinada a 
elaboração de estudo de Impacto Ambiental: EIA/RIMA

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, CNPJ 03.238.581/0001-
92, torna público que requereu a Secretaria Estadual do Meio Ambiente-
SEMA a Licença Ambiental-LAC para substituição de 02 (duas) pontes 
de madeira por pontes de concreto pré-moldado protendido a ser 
instalado no Córrego Tesouro I nas Coordenadas Geográficas: Lat: 15° 
04' 53.80" S / Long: 53° 06' 01.60" W e no Córrego Salsicha Lat: 15° 13' 
55.95" S / Long: 53° 04' 04.77" W, localizadas no Município de Novo São 
Joaquim-MT. Obs.: Não foi determinada a elaboração de estudo de 
Impacto Ambiental: EIA/RIMA

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL , pessoa
jurídica de  direito  privado,  inscrita no CNPJ/MF sob nº  08.895.796/0001-08, em
atenção a PORTARIA Nº 560 de 10/08/2016, requer junto a Secretaria de Estado do
Meio  Ambiente -  SEMA/MT,  a  Renovação  da  Outorga  do  Direito  de  Uso  de
Recursos Hídricos da Central de Geração Hidrelétrica CGH Mirandópolis, localizada
no Córrego Ibó, sub-bacia 66, município de Juscimeira/MT. 06/05/22

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 Prévia -
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. 06/05/22

José  Bispo  de  Assunção torna  público  que  requereu  a  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável do
Município de Várzea Grande SEMMADER-SVG, a Licença Especial
para  Som ao Vivo  e Mecânico  no  Local  Mercearia  e Distribuidora
Harmonia, CNPJ. 32.944.351.0001-47, na Rua da Harmonia Q. 12,
nº 333, no Bairro Gloria 2 em Várzea Grande-MT. 06/05/22
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MAROMBI ALIMENTOS LTDA, CNPJ 03.950.587/0002-
79, torna público que requereu junto a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, a renovação 
da Licença de Operação para a atividade de produção de 
pinto de um dia, sito a Lote Valo, s/n°, Gleba Sorriso, Sorri-
so - MT, não determinado (EIA/RIMA).

FRANCIS COMERCIO DE GÁS LTDA CNPJ:37.678.796/0001-
-46,Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –  Licenciamento 
Ambiental na Modalidade Renovação de Licença de Operação, 
para atividade de Comercio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo 
– GLP – Capacidade de Armazenamento classe V, localizada na 
Avenida  Dos Jequitibás  ,2344, bairro Jardim das Violetas, muni-
cípio de Sinop/MT.

UNIVERSAL QUÍMICA LTDA - EPP, CNPJ: 03.794.560/0001-
53, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA DE 
ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) PARA A ATIVIDADE DE 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO, 
LOCALIZADA NA RUA TENENTE J. CUNHA PIRES, S/N, QUA-
DRA 29, LOTES 1 E 2, BAIRRO JARDIM MARAJOARA, VÁR-
ZEA GRANDE – MT. NÃO FOI DETERMINADO ESTUDO DE 
IMPACTO AMBIENTAL.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA SÃO JOSÉ 
SAPEZAL, inscrita sob o CNPJ: 10.425.282/0058-68, torna públi-
co que requereu a secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT 
(SEMA/MT) Pedido de Renovação de Outorga de direito de uso de 
Recursos Hídricos subterrâneos,outorgado pela portaria 784 de 02 
de outubro de 2017, o poço está localizado na Rodovia MT 235, 
km 121 + 25 km a esquerda, s/n, município de Sapezal-MT. Não foi 
determinado EIA-RIMA.

QUERÊNCIA ECHER 33 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ n° 31.527.786/0001-
23, torna público que requereu junto ao CODEMA-MT as Licen-
ças Prévia (LP) e de Instalação (LI) do Residencial Multifamiliar 
“VERTI QUERÊNCIA” localizado na Rua 03, Lote 44, Quadra 02, 
Loteamento Morada do Parque, município de Querência-MT (Lat.: 
12°36’28.61”S; Long.: 52°12’3.79”O).

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu, CNPJ nº 
04.178.518/0001-70, torna  público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), a  Licença Previa (LP) 
e Licença de Instalação (LI), referente ao projeto de conservação 
de  pavimento com micro revestimento em diversas vias urbanas 
localizada na sede  municipal, perímetro urbano do município de 
Santa Cruz do Xingu/MT.

APINHEIROS EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 
31.233.475/0001-51, situada na Av. Eiffel –n° 819, Sala 1-G, Ro-
tatória A, BairroAquarela das Artes, Sinop/MT, torna público que 
requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado 
de Mato Grosso – SEMA-MT aLicença de operação – LO,para 
oLOTEAMENTO URBANOALAMEDA DAS CORES no município 
de Sinop, com área de 46,13 ha. Sendo dispensado EIA-RIMA.

ANUNCIE 
AQUI

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

2139-8929

ALEX JONAS NASCIMENTO SILVA 03669189157, CNPJ: 
35.081.415/0001-11, torna público que requereu junto à SEM-
MADRS/VG as Licenças: Prévia, de Instalação e de Operação 
para atividade “fabricação de móveis com predominância de 
madeira”, Rua Espirito Santo, nº 08, qd 112, bairro São Simão, 
Várzea Grande-MT.

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

Cuiabá, sexta-feira, 6 de maio de 2022  - Mato Grosso - A7

CONTRATA
Pessoas com necessidades especiais para atuar no ramo de indústria. 

Os interessados deverão comparecer no setor do Recurso 
humanos da empresa, no endereço: 

Estrada da Guarita, s/nº, Passagem da Conceição em Várzea Grande.

(65) 3625-5230

11.392.754/0001-50

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 22/2022 

 CIA    0013620-33.2022.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de 
seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
277/2022-PRES,  publicada no DJE-MT nº. 11199, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do Pregão Eletrônico n. 22/2022 – CIA 
0013620-33.2022.8.11.0000, no dia 19 de maio de 2022, 
às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  
"Contratação de empresa especializada em elevadores 
para realizar serviço de manutenção preventiva e 
corretiva, com fornecimento/substituição de peças, que 
deverão ser novas e originais, bem como limpeza do 
fosso, nos elevadores instalados nas dependências do 
prédio - Fórum da Comarca Várzea Grande/MT”.
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: 
delson.silva@tjmt.jus.br

Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 21/2022 

 CIA    0012028-51.2022.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de 
seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
277/2022-PRES,  publicada no DJE-MT nº. 11199, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do Pregão Eletrônico n. 21/2022 – CIA 
0012028-51.2022.8.11.0000, no dia 18 de maio de 2022, 
às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br.
Objeto:  "Contratação de prestação de serviço de envio 
de mensagens curtas de texto – SMS (Short Message 
Service), para usuários de telefonia móvel, incluindo o 
fornecimento de plataforma de gestão web, e suporte 
técnico e operacional”.
Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tjmt.jus.br/licitacao
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
etelvino.neto@tjmt.jus.br

Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
O senhor JADILSON ALVES DE SOUZA, Prefeito do Município 
de Curvelândia – MT, no uso de suas atribuições legais, 
HOMOLOGA o Processo de Licitação 054/2022 na Modalidade 
Pregão Presencial RP 028/2022, Objeto: “AQUISIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS TIPO FANFARRA ATRAVÉS DO 
CONVENIO N°1295/2021/SEDUC-MT”. Onde teve as 
empresas Vencedoras deste certame: NOTA DEZ COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI – 
EPP; CNPJ: 17.897.763/0001-80; perfazendo um valor global 
de R$ 35.034,66 (Trinta e Cinco Mil e trinta e Quatro Reais e 
Sessenta e Seis centavos). MARCELO ARAUJO SILVA E CIA
LTDA - ME; CNPJ:71.107.320/0001-93; perfazendo um valor 
global de R$ 3.899,80 (Três Mil Oitocentos e Noventa e Nove 
Reais e Oitenta Centavos). Para que produza todos os efeitos 
legais previsto no Inciso VI do Art. 43 da Lei Federal 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2022
PROCESSO Nº 037/2022.

Tendo decorrido o prazo para recurso sem manifestação do 
licitante, o município de Planalto da Serra, através de sua 
pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados o 
resultado da Licitação PR Presencial SRP- nº 019/2022, aberta 
no dia 19/04/2022 às 08:00 horário de MT, sagrou-se vencedora 
e habilitada no certame a empresa JRA COMÉRCIO DE 
MADEIRAS EPP, valor total de R$ 273.691,00 VALOR TOTAL
DALICITAÇÃO: R$ 273.691,00.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA DA TP Nº 001/2022
PROCESSO Nº 036/2022.

A Comissão de Licitação, comunica aos interessados que está 
aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, na forma do Art. 
109, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 8.666/93, para interposição de 
recurso referente à fase de classificação das propostas de 
Preços do certame em epigrafe. Restou como vencedora do 
certame a empresa COTECONSTRO CONSTRUTORA DE 
REDES ELÉTRICAS LTDA, CNPJ n. 00.870.733/0001-87. 
Findo este prazo, e sem nenhuma manifestação, será 
homologado/adjudicado o supracitado objeto desta licitação. O 
inteiro teor desta fase encontra-se disponível na Ata II, nesta 
CPL .

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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

HIDROELÉTRICA DIAMANTINO LTDA. - inscrita no 
CNPJ: 44.461.290/0001-46, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA
– MT), a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para o 
Canteiro de Obras da PCH Diamantino, localizado no 
município de São José do Rio Claro – MT.

CONOMALI – COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A.
CNPJ N° 03.464.807/0001-73 - NIRE Nº 51300001632
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sede social à Av. 
Guilherme Meyer, 1275, Bairro Centro, Município de Porto dos Gaúchos/MT, CEP 78.560-000. 
QUORUM: Presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com 
direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presenças. MESA ELEITA: Clarisse Beatriz 
Pukall Mayer Linck, Presidente, e Marcelo Tomczak da Silva, Secretário. CONVOCAÇÕES: No 
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edições de 17, 20 e 21/09/2021 e no jornal Diário de 
Cuiabá, edições de 17, 21 e 22/09/2021, conforme documentos em anexo a este processo. 
ORDEM DO DIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Deliberar sobre a venda de bens 
imóveis da sociedade e autorizar os demais atos necessários à efetivação da venda dos imóveis; 
b) Outros assuntos do interesse social. DELIBERAÇÕES APROVADAS: Foram discutidos e 
aprovados por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, os assuntos 
constantes da ordem do dia desta AGE, conforme abaixo: a) Aprovada a venda pela sociedade 
dos imóveis objeto das matrículas nrs. 13.682, 13.683 e 13.684 do Registro de Imóveis de Porto 
dos Gaúchos, MT, conforme descritos a seguir: Matrícula 13.682: A denominada Faz. Nascentes 
(P. 1), de fração física de 10.120 ha e 0,712 m², sendo atuais titularidades CONOMALI S/A
(66,66%), iguais a 6.746,7142 hectares; e SPREAD FACTORING DE FOMENTOS COMERCIAL
LTDA (33,33%), iguais a 3.373,3570 hectares, na condição de condomínio 'pró-indiviso' (não 
fracionamento das áreas). Matrícula 13.683: Adenominada Faz. Nascentes (P. 2), de fração física 
de 1.867 ha e 5.052 m², sendo atuais titularidades CONOMALI S/A(66,66%), iguais a 1.245,0035 
hectares; e SPREAD FACTORING DE FOMENTOS COMERCIAL LTDA (33,33%), iguais a 
622,5017 hectares, na condição de condomínio 'pró-indiviso' (não fracionamento das áreas). 
Matrícula 13.684: Adenominada Fazenda Gaúcha, de fração física de 3.112 ha e 7,162 m², sendo 
de exclusiva titularidade de CONOMALI S/A. b) Aprovado que a venda dos imóveis sejam 
realizadas observadas as seguintes condições: 1) Preço de venda das áreas de titularidade da 
CONOMALI S/A de R$34.562.860,00. 2) Recebimento de R$ 19.855.260,00 como entrada, e 
primeira e única parcela no valor de R$ 14.707.600,00, vencendo-se no dia 14 de maio de 2022, 
corrigida pelo índice fixo de 6% ao ano, contado desde a data de 14/05/2021 até o seu efetivo 
pagamento. c) Aprovado que o produto da venda do imóvel seja utilizado, antes de qualquer 
destinação, no pagamento de despesas da sociedade, tais como tributos e despesas de 
manutenção. d) Aprovado que seja distribuído aos acionistas a importância correspondente de 
até 80% (oitenta por cento) do valor recebido como entrada, ou seja, a distribuição de até 
R$15.884.208,00. e) Autorizados os Diretores da sociedade a praticar todos os atos que se façam 
necessários para a efetivação da venda aprovada pela presente assembleia geral. ANEXOS: 1. 
CONVOCAÇÃO_ Diário Oficial MT 17/09/2021. 2. CONVOCAÇÃO_ Diário Oficial MT
20/09/2021. 3. CONVOCAÇÃO_ Diário Oficial MT 21/09/2021. 4. CONVOCAÇÃO_ Diário de 
Cuiabá MT 17/09/2021. 5. CONVOCAÇÃO_ Diário de Cuiabá MT 21/09/2021. 6. 
CONVOCAÇÃO_ Diário de Cuiabá MT 22/09/2021. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente Ata de forma reduzida, que após 
lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Clarisse Beatriz Pukall 
Mayer Linck, Presidente, Marcelo Tomczak da Silva, Secretário, e pelos acionistas: Thomas 
Mayer, Paulo R. Mayer Linck, Rosilda Dutra Appel, Fabian E. Meyer, Guilherme E. Meyer, Helga 
M. Klaus, Germano G. Mayer, Huberto G. Mayer, Adônis A. Schmorantz, Elton A. Schmorantz, 
Mayara Mayer, Julian L. Mayer, Karen A. Mayer, Andréas R. Mayer e Susan L. Mayer. Na 
qualidade de presidente e secretário da Assembléia, declaramos que a presente Ata é cópia fiel e 
autêntica do original que se encontra lavrado em livro próprio.

Clarisse Beatriz Pukall Mayer Linck - Presidente
Marcelo Tomczak da Silva - Secretário

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2517711 em 04/05/2022 da 
Empresa CONOMALI - COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSSENSE S.A., CNPJ 
0 3 4 6 4 8 0 7 0 0 0 1 7 3 e p r o t o c o l o 2 2 0 5 3 1 5 3 6 - 0 4 / 0 5 / 2 0 2 2 . A u t e n t i c a ç ã o : 
C39150528D96F6823E160BB16F7A2A344F25C. Julio Frederico Muller Neto -Secretário-Geral.

DÍVIDAS O percentual de famílias endividadas em Cuiabá, no mês de abril, atingiu 72,1% contra 72,6% verificado 
no mês anterior, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)

Abril aponta leve recuo no 
endividamento das famílias em Cuiabá
Da Reportagem

O percentual de fa-
mílias endividadas em 
Cuiabá, no mês de abril, 
atingiu 72,1% contra 72,6% 
verificado no mês anterior, 
segundo a Pesquisa de 
Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor 
(Peic), realizada pela Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) e analisada 
pelo Instituto de Pesquisa 

e Análise da Fecomércio 
(IPF/MT).

Segundo o IPF/MT, os 
dados atuais estão menores 
que a média nacional, que 
bateu mais um recorde 
no mês, atingindo 77,7% 
das famílias. O principal 
tipo de dívida das famílias 
cuiabanas continua sendo 
o cartão de crédito (78,8%), 
seguido dos carnês e bole-
tos (30,7%).

A pesquisa revela ainda, 
que as famílias que ga-

nham mais de 10 salários-
-mínimos ainda são os 
mais endividados e os que 
ganham menos de 10 s.m. 
estão encontrando mais 
dificuldades para pagar as 
contas.

Para o superintendente 
da Fecomércio/MT, Igor 
Cunha, a queda do índice 
no mês demonstra otimis-
mo. “Além de os cuiabanos 
estarem conseguindo hon-
rar suas dívidas, presen-
ciamos mais uma queda 

mensal no número de fa-
mílias inadimplentes, que 
já atingiu os menores pata-
mares da pesquisa desde o 
período pré-pandêmico”, 
destacou o superintenden-
te.

O número de endivida-
dos com contas em atraso 
saiu de 64.035 pessoas em 
abril de 2021 para 61.229 
pessoas em abril 2022, ou 
seja, uma queda de 4,38%, 
o que indica que mais famí-
lias conseguiram regulari-

zar as contas em um perí-
odo de um ano. O mesmo 
caso ocorreu nas que diziam 
não ter condições de pagar 
as contas em atraso, que 
passou de 19.450 em abril 
de 2021 para 13.202 neste 
ano, uma queda de 32,1% 
no mesmo período.

O presidente da Feco-
mércio/MT, José Wenceslau 
de Souza Júnior, também 
reforça o otimismo da qui-
tação das dívidas das famí-
lias cuiabanas, ocasionada 

pelo aumento na geração 
de empregos no período. 
“Estamos abaixo da média 
nacional no índice de endi-
vidamento e inadimplên-
cia dos consumidores, o 
que demostra que a nossa 
Capital está em um cami-
nho reverso do País. Isso 
está associado com novos 
empregos sendo gerados 
e, consequentemente, mais 
renda para as famílias 
quitarem suas contas em 
atraso”, acrescentou.

Cuiabá/MT,02 de maio de 2022.

CARTA CONVITE n.º 02/2022
Ref.: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO 
DE QUADRADE TÊNIS NO CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS
ÀS EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, com sede em Cuiabá-MT, na 
Av. dos Florais, 1.044 – Condomínio Residencial Florais dos Lagos, 
inscrito no CNPJ sob o n° 13.457.753/0001-72, neste ato 
representado por seu síndico, Sr. Tulio Cesar Zago, brasileiro, 
advogado, portador da cédula de identidade RG nº 0812.625-9 
SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 667.377.451-72, convida todas as 

empresas especializadas em prestação de serviços de construção civil para que encaminhem 
proposta comercial de prestação de serviços para construção de 01 quadra de tênis no Condomínio 
Florais dos Lagos, de acordo com o projeto e termo de referência  elaborado no ANEXO II.
O processo será realizado na modalidade Tomada de preço, sendo analisado, além dos requisitos 
estipulados no ANEXO I, levando em consideração o critério da técnica e preço.
A reunião para apresentação de propostas será realizada no dia 18/05/2022, às 11:00, na 
administração deste Condomínio, ocasião em que as empresas interessadas deverão se fazer 
representar por preposto devidamente autorizado a formular propostas em seu nome.
Desta forma, submete o presente convite para participação desta empresa.
Para maiores informações e agendamento de visita técnica, através do telefone (65) 3634-5597.
Cordialmente, 

Tulio Cesar Zago
Síndico – Condomínio Florais dos Lagos

ANEXO I
A contratação consistirá na prestação de serviços de construção civil para construção de quadras de 
tênis, incluindo mão de obra e fornecimento dos materiais necessários, de acordo com projeto 
elaborado e disponibilizado pela CONTRATANTE, que segue anexo (ANEXO II), devendo a 
prestadora de serviços executá-los de acordo com as seguintes características: 1. A prestação de 
serviços deverá incluir, além da mão de obra, o fornecimento de todo o material necessário para 
execução da obra, conforme especificações do projeto elaborado (ANEXO II), além de ferramentas, 
equipamentos e EPI´s; 2. Construção de 01 quadra de tênis; 3. Apresentação de cronograma de 
conclusão e entrega da obra; 4. Apresentação de relatório quinzenal com o andamento da obra; 5.
Execução dos trabalhos em observância a todas as normas em vigência e termo de referência 
elaborado pelo condomínio; 6. Emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica de execução. A
contratação observará os Regulamentos Internos do Condomínio e subsidiariamente, no que 
couber, serão aplicadas as disposições da Lei nº8.666/93, desde que não haja conflitos com as 
normas internas e Código Civil. A proposta deverá ser formulada com a indicação do valor global 
proposto para execução integral do objeto contratado, sendo obrigatória a apresentação da 

1planilha aberta de preços . Cada proponente deverá apresentar a sua proposta contendo a planilha 
aberta de preços em envelope lacrado, que será aberto na presença de todos. Após a abertura de 
todos os envelopes e leitura das propostas apresentadas, será concedido aos representantes de 
cada proponente o direito a fazer apenas uma nova proposta, em ordem que será definida de acordo 
com a proposta inicial mais alta (primeira a apresentar) até a proposta inicial mais baixa (última a 
apresentar). A empresa contratada deverá apresentar à administração o relatório quinzenal 
constando o andamento da obra, fazendo constar as etapas do serviço que foram concluídas, sendo 
que tal relatório será conferido e utilizado como embasamento para realização dos pagamentos, a 
serem realizados em até cinco dias após o cumprimento de cada etapa. A empresa somente será 
considerada apta para contratação pelo Condomínio Florais dos Lagos após comprovar 
idoneidade financeira fiscal e trabalhista, sendo que na hipótese de inaptidão da empresa que 
apresentar a melhor proposta, será considerada apta a proposta subsequente que atender o 
critério da técnica e preço. A idoneidade fiscal e trabalhista deverá ser comprovada por meio de 
apresentação de: certidão negativa de débitos fiscais (municipal, estadual e federal); certidão 
negativa de débitos junto ao INSS; certidão negativa de débitos de FGTS; certidão negativa de 
débitos trabalhistas. Todas as certidões deverão ter sido emitidas há, no máximo, 30 (trinta) 
dias. Após o início da tomada de preço, que iniciará impreterivelmente no horário estipulado, as 
empresas participantes terão o tempo máximo de 10 minutos para formularem suas propostas. A
participação neste processo seletivo não gera direito adquirido à contratação, sendo que o 
Condomínio Florais dos Lagos se reserva ao direito de seguir os critérios que entende como justos e 
de observar sua situação financeira até a efetiva contratação. Tulio Cesar Zago Síndico – 
Condomínio Florais dos Lagos (Footnotes) Propostas apresentadas sem o fornecimento da planilha 
aberta de preços  serão automaticamente desclassificadas.

Cuiabá/MT, 02 de maio de 2022.

CARTA CONVITE n.º 01/2022
Ref.: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO 
DE QUADRADE AREIANO CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS
ÀS EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, com sede em Cuiabá-MT, na 
Av. dos Florais, 1.044 – Condomínio Residencial Florais dos Lagos, 
inscrito no CNPJ sob o n° 13.457.753/0001-72, neste ato 
representado por seu síndico, Sr. Tulio Cesar Zago, brasileiro, 
advogado, portador da cédula de identidade RG nº 0812.625-9 
SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 667.377.451-72, convida todas as 

empresas especializadas em prestação de serviços de construção civil para que encaminhem 
proposta comercial de prestação de serviços para construção de quadras de areia no Condomínio 
Florais dos Lagos, de acordo com o projeto elaborado no ANEXO II.
O processo será realizado na modalidade Tomada de preço, sendo analisado, além dos requisitos 
estipulados no ANEXO I, levando em consideração o critério da técnica e preço.
A reunião para apresentação de propostas será realizada no dia 18/05/2022, às 10:00, na 
administração deste Condomínio, ocasião em que as empresas interessadas deverão se fazer 
representar por preposto devidamente autorizado a formular propostas em seu nome.
Desta forma, submete o presente convite para participação desta empresa.
Para maiores informações e agendamento de visita técnica, através do telefone (65) 3634-5597.
Cordialmente, 

Tulio Cesar Zago
Síndico – Condomínio Florais dos Lagos

ANEXO I
A contratação consistirá na prestação de serviços de construção civil para construção de quadras de 
areia, incluindo mão de obra e fornecimento dos materiais necessários, de acordo com projeto 
elaborado e disponibilizado pelo CONTRATANTE, que integra o presente (ANEXO II), devendo a 
prestadora de serviços executá-los de acordo com as seguintes características: 1. A prestação de 
serviços deverá incluir, além da mão de obra, o fornecimento de todo o material necessário para 
execução da obra, conforme especificações do projeto elaborado (ANEXO II), além de ferramentas, 
equipamentos e EPI´s; 2. Construção de 2 quadras de areia; 3. Apresentação de cronograma de 
conclusão e entrega da obra; 4. Apresentação de relatório quinzenal com o andamento da obra; 5.
Execução dos trabalhos em observância a todas as normas em vigência e termo de referência 
elaborado pelo condomínio; 6. Emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica de execução. A
contratação observará os Regulamentos Internos do Condomínio e subsidiariamente, no que 
couber, serão aplicadas as disposições da Lei nº8.666/93, desde que não haja conflitos com as 
normas internas e Código Civil. A proposta deverá ser formulada com a indicação do valor global 
proposto para execução integral do objeto contratado, sendo obrigatória a apresentação da 

1
planilha aberta de preços . Cada proponente deverá apresentar a sua proposta contendo a planilha 
aberta de preços em envelope lacrado, que será aberto na presença de todos. Após a abertura de 
todos os envelopes e leitura das propostas apresentadas, será concedido aos representantes de 
cada proponente o direito a fazer apenas uma nova proposta, em ordem que será definida de acordo 
com a proposta inicial mais alta (primeira a apresentar) até a proposta inicial mais baixa (última a 
apresentar). A empresa contratada deverá apresentar à administração o relatório quinzenal 
constando o andamento da obra, fazendo constar as etapas do serviço que foram concluídas, sendo 
que tal relatório será conferido e utilizado como embasamento para realização dos pagamentos, a 
serem realizados em até cinco dias após o cumprimento de cada etapa. A empresa somente será 
considerada apta para contratação pelo Condomínio Florais dos Lagos após comprovar 
idoneidade financeira fiscal e trabalhista, sendo que na hipótese de inaptidão da empresa que 
apresentar a melhor proposta, será considerada apta a proposta subsequente que atender o 
critério da técnica e preço. A idoneidade fiscal e trabalhista deverá ser comprovada por meio de 
apresentação de: certidão negativa de débitos fiscais (municipal, estadual e federal); certidão 
negativa de débitos junto ao INSS; certidão negativa de débitos de FGTS; certidão negativa de 
débitos trabalhistas. Todas as certidões deverão ter sido emitidas há, no máximo, 30 (trinta) 
dias. Após o início da tomada de preço, que iniciará impreterivelmente no horário estipulado, e 
conclusão da abertura dos envelopes e leitura das propostas iniciais, as empresas participantes 
terão o tempo máximo de 10 minutos para formularem as novas propostas. A participação neste 
processo seletivo não gera direito adquirido à contratação, sendo que o Condomínio Florais dos 
Lagos se reserva ao direito de seguir os critérios que entende como justos e de observar sua situação 
financeira até a efetiva contratação. Tulio Cesar Zago - Síndico – Condomínio Florais dos Lagos
(Footnotes) Propostas apresentadas sem o fornecimento da planilha aberta de preços serão 
automaticamente desclassificadas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS
RUA FRANCISCO LIRA, 1051, TELEFONE:  (66) 3402-4400, 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo do Edital: 30(trinta) Dias

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AUGUSTA PRUTCHANSKY
MARTINS GOMES
NEGRÃO NOGUEIRA
PROCESSO n. 0013317-17.2016.8.11.0004  Valor da causa: R$ 94.447,58  
ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]-EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL(159)
Exequente: Banco Bradesco S/A, CNPJ: 60746948000112, brasileiro(a), Endereço: Cidade de 
Deus S/nº - Edifício do Banco Bradesco, Bairro: Vila Yara, Cidade: Osasco - SP.
Executados(as): Agropecuária Rio Tapirapé Ltda Me, CNPJ: 19564440000108, brasileiro(a), 
natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Vereador José G Filho, Nº 16, Bairro: 
Cohab, Cidade: Barra do Garças - MT.
Executados(as): Antônio Carlos Bortolaia, CPF: 30447739115, RG: 343.341 SSP MT Filiação: 
Antônio Bortolaia e Maria V. R. Bortolaia, data de nascimento: 04/02/1967, brasileiro(a), natural 
de Santa Cruz Montes Castelo-PR, casado(a), empresário/agricultor, Endereço: Rua Juscelino 
Kubitschek, Nº 326, Quadra 05, Bairro: Jardim Amazônia, Cidade: Barra do Garças - MT.
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta 
da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do 
prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou 
nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 
penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 
Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução requerida pelo BANCO BRADESCO 
em face de AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA - ME, pessoa jurídica devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 19.564.440/0001-08 e ANTONIO CARLOS BARTOLAIA, 
brasileiro, casado, portador do CPF nº 304,477.391-15. O exequente é credor da 
importância de R$ 89.861,41 (oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e 
quarenta e um centavos). O exequente usou todos os meios para o recebimento do 
seu crédito, porém, tornaram infrutíferas todas as tentativas. Por consequência, a 
parte autora requereu a citação dos executados para que paguem a importância de R$ 
94.447,58 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e 
oito centavos), valor corrigido pelo INCP, mais juros de 12% ao ano e multa contratual 
de 2%. Outrossim, fora requerido pelo exequente para que conste no mandado de 
citação que os executados poderão valer-se da faculdade contida no artigo 916 do 
Novo Código de Processo Civil, qual seja: Art 916 - No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento 
do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado 
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1º - O 
exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos 
pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.§ 2º - 
Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas 
vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.§ 3º - Deferida a proposta, o 
exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos. § 4º- 
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será 
convertido em penhora.§ 5º - O não pagamento de qualquer das prestações acarretará 
cumulativamente: I - o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento 
do processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao 
executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas.§ 6º - A
opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor 
embargos.§ 7º - O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. 
Por fim, fora requerido os benefícios do artigo 212 do Novo código de Processo Civil, 
qual seja: Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6(seis) às 
20 (vinte) horas. Assim, deu-se a ação o valor de R$ 94.447,58 (noventa e quatro mil, 
quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).
VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS 
Débito Atualizado: R$ 94.447,58 Honorários Fixados: R$ 9.444,75 Custas 
Processuais: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 103.892,30.
Despacho/Decisão: Vistos, etc. Indefiro o pedido de penhora, notadamente, que não consta 
nos autos o deferimento de citação por edital, formulado anteriormente pelo exequente. 
Cite-se a parte executada por edital, nos termos do art. 256, inciso II, do CPC, por edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias. Caso decorra o prazo de citação por edital, "in albis", certifique-se e 
desde já nomeio como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 
nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos. Após a 
manifestação, dar-se-á vista ao exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 
de 15 (quinze) dias, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. As providências.
ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 
deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 
embargos. 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, AGEMIRO BATISTAARANTES NETO, digitei.

BARRA DO GARÇAS -  MT,  26 de abril de 2022.
(Assinado Digitalmente)

Agemiro Batista Arantes Neto
Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA
O presidente do sindicato dos Estabelecimentos de Esportes do Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto da entidade, convoca
os senhores representantes das categorias de Estabelecimentos de Prática Esportiva 
e Desportivas, Condicionamento Físico, Iniciação Esportiva e Desportiva, Ballet e 
Dança em Geral, Judô, karate, Taekwondo, Kung Fu, Mma e outras lutas marcial em 
geral, Academias de Musculação, Natação, Hidroginástica, Polo Aquático e outros 
atividades aquáticas em geral, Futebol, Futebol Americano, Basquetebol, Voleibol e 
outros atividades com bola em geral, Esportes radicais, Canoagem, Esgrima, Pilates, 
Ciclismo, Atletismo, Ginástica, Ginástica Olímpica, Ginástica Laboral, Yoga, 
Promotores DE EVENTOS DESPORTIVOS, e outros ESPORTES AEREOS, e 
TERRESTES e AQUÁTICOS, Federações Esportivas, Associações Esportivas e 
Clubes Esportivos, Ligas Esportivas do Estado de Mato Grosso, para ASSEBLEIA
GERAL EXTRAORDINARIA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, ÀS 
14:00 HORAS, em primeira convocação e em segunda e última convocação após  
trinta minutos, na Academia Vicente Soares, sito A RUA NOÊMIA EVANGELISTA
MARTINS, Nº 165 BAIRRO BOA ESPERANÇA, CUIABA MATOGROSSO, NESTA
CAPITAL, CEP 78068-385, para a seguinte pauta: 1. Poderes para negociação 
salarial (Convenção Trabalhista 2022 a 2023), apreciação da proposta apresentada 
pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE MT, 2. 
Aprovação da Tabela de Contribuição Sindical do Exercício 2022 a 2023, 3.
Aprovação da Tabela da Taxa Associativa 2022 a 2023, 4. E OUTROS ASSUNTOS a 
serem tratados. Cuiabá-MT, 05 de maio de 2022. 

Vicente Soares Filho - Presidente

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ESPORTES 
DO ESTADO DE MATOGROSSO -  SIEEEMT CNPJ: 02.748.755/0001-02

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

Jesuino Moreira dos Santos ME, CNPJ 19.573.571/0001-43, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São 
Felix do Araguaia- a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE SEMMA,
INSTALAÇÃO e LICENÇA DE OPERAÇÃO, para extração de AREIA e 
CASCALHO, de uso imediato na Construção Civil, situado na Estrada 
Pontinópolis à Porto Alegre do Norte, Km 06, Faz. Bacabal, Zona Rural, 
Município de São Felix do Araguaia/MT

M. Diesel Caminhoes e Onibus Limitada, CNPJ 07.811.058/0001-64, 
torna público que solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Cuiabá, a Renovação da Licença de Operação-L.O, para atividade de 
“Comercio a Varejo de Peças e Acessórios novos para Veículos 
Automotores”, AV. Ayrton Senna da Silva, S/N, Distrito Industrial, 
Cuiabá/MT

Andreis Comercio Atacadista de Combustiveis LTDA, CNPJ 
02.293.026/0001-09, torna público que solicitou à Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente- , a Renovação da Licença de Operação para SEMA
Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador 
retalhista (T.R.R.), localizado Rod. Br. 070, km 305, Zona Rural, Campo 
Verde/MT.

Petroeste Transportes e Logistica LTDA ME, CNPJ 12.000.342/0001-
90, torna público que solicitou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-
SEMA, a Licença Ambiental Simplificada-LAS, para transporte rodoviário 
de produtos perigosos-TRPP, localizado na rua Jozefina Souza Silva, 
s/n, Nova Esperança I, Cuiabá/MT

Comercio de Combustiveis Mirante EIRELI,CNPJ 10.827.451/0001-
50, torna público que solicitou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-
SEMA, a Renovação da Licença de Operação, para Comércio Varejista 
de Combustíveis para Veículos Automotores, Rodovia MT 251, S/N, 
Zona Rural, Campo Verde/MT

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, CNPJ03.238.581/0001-
92, torna público que requereu junto a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente- a Licença Ambiental: LP e LI para substituição de 02 SEMA
(duas) pontes de madeira por pontes de concreto pré-moldado 
protendido a ser instalado no Córrego Cambaúva nas Coordenadas 
Geográficas: Lat: 15° 06' 39.20" S / Long: 52° 54' 01.50" W e no Córrego 
Córgão Lat: 15° 07' 07.97" S / Long:52° 50' 45.20" W, localizados no 
Município de Novo São Joaquim – MT. Obs.: Não foi determinada a 
elaboração de estudo de Impacto Ambiental: EIA/RIMA

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, CNPJ 03.238.581/0001-
92, torna público que requereu a Secretaria Estadual do Meio Ambiente-
SEMA a Licença Ambiental-LAC para substituição de 02 (duas) pontes 
de madeira por pontes de concreto pré-moldado protendido a ser 
instalado no Córrego Tesouro I nas Coordenadas Geográficas: Lat: 15° 
04' 53.80" S / Long: 53° 06' 01.60" W e no Córrego Salsicha Lat: 15° 13' 
55.95" S / Long: 53° 04' 04.77" W, localizadas no Município de Novo São 
Joaquim-MT. Obs.: Não foi determinada a elaboração de estudo de 
Impacto Ambiental: EIA/RIMA

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL , pessoa
jurídica de  direito  privado,  inscrita no CNPJ/MF sob nº  08.895.796/0001-08, em
atenção a PORTARIA Nº 560 de 10/08/2016, requer junto a Secretaria de Estado do
Meio  Ambiente -  SEMA/MT,  a  Renovação  da  Outorga  do  Direito  de  Uso  de
Recursos Hídricos da Central de Geração Hidrelétrica CGH Mirandópolis, localizada
no Córrego Ibó, sub-bacia 66, município de Juscimeira/MT. 06/05/22

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 Prévia -
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. 06/05/22

José  Bispo  de  Assunção torna  público  que  requereu  a  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável do
Município de Várzea Grande SEMMADER-SVG, a Licença Especial
para  Som ao Vivo  e Mecânico  no  Local  Mercearia  e Distribuidora
Harmonia, CNPJ. 32.944.351.0001-47, na Rua da Harmonia Q. 12,
nº 333, no Bairro Gloria 2 em Várzea Grande-MT. 06/05/22
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