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Cuiabá, terça-feira, 1 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO DE 30DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO  YALE SABO MENDES 
PROCESSO N. 1015118-63.2018.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 3.914,87 ESPÉCIE:  [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: NOME: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Endereço: RUA ARNALDO 
ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 2719, JARDIM GUANABARA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-155 POLO PASSIVO: Nome: 
GOLIN CAMINH ÕES MAQUINAS E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS LTDA, (nome fantasia: GOLIN CAMINHÕES), pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ nº 05 .327 .305/0001 - 2 6, endereço eletrônico: desconhecido, com sede Rua A.D , n° 3270 Fundos, Bairro: Distrito 
Industrial , CEP: 78 .098.970 , em Cuiabá /MT, telefone: (65 ) 3675 -1191 FINALIDADE:   EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 
qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n.º 17.560.622/0001-77 e Inscrição Estadual nº 134762428, e-mail: www.
sofiltros.com.br (acesse fale conosco) com sede na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº. 2719, Jardim Guanabara, CEP. 78710-155, em 
Rondonópolis - MT, por seus advogados in fine assinado, com escritório profissional descrito no rodapé desta, onde recebe as intimações e as 
notificações de estilo, vem mui respeitosamente, à ilustre presença de Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor de 
razão social GOLIN CAMINHÕES MAQUINAS E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS LTDA, (nome fantasia:  GOLIN CAMINHÕES ), pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ nº 05.327.305/0001-26, endereço eletrônico: desconhecido, com sede Rua A.D , n° 3270 Fundos, Bairro: Distrito 
Industrial, CEP: 78.098.970, em Cuiabá/MT, telefone: (65) 3675-1191 , pelos fatos e fundamentos de direito a seguir elencados DOS FATOS: A 
Requerente é uma sociedade empresária limitada atuante no comércio por atacado de peças e acessórios para veículos automotores, sendo que 
possui diversos clientes por todo o interior do estado de Mato Grosso, conforme deflui-se da documentação em anexo. Assim, a Requerente 
promoveu a venda dos produtos relacionados na nota fiscal em anexo à Requerida, concedendo a esta de forma parcelada, sendo que, ainda restam 
parcelas em aberto, através de boletos bancários, nos seus respectivos vencimentos, conforme anexo. Entretanto, a Requerida deixou de adimplir 
com tais pagamentos, estando em débito perante a Requerente até a presente data. Deste modo, a Requerente é credora da Requerida, pela 
importância atualizada de R$ 3.914,87 (três mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), ao qual se encontra materializada pela 
Nota Fiscal, faturadas em nome da ora Requerida, bem como, dos boletos bancários pendentes de quitação até a presente data, todos em anexo, 
ante a relutância da devedora em honrar suas obrigações. A quantia supracitada deveria ter sido saldada nas datas previstas para vencimento dos 
boletos bancários emitidos naquela oportunidade, entretanto, a Requerida não efetuou o pagamento dos produtos adquiridos junto à Requerente. 
Cabe salientar a Vossa Excelência, que tornou-se a presente dívida uma verdadeira peregrinação da credora ao endereço da devedora, não sendo 
possível satisfazer consensualmente o crédito ante as reiterada ausência do representante da devedora, pois, ora não se encontrava, ora negava a 
saldar as obrigações contraídas, ou ora, como já fora dito, alega que somente pagará seu débito, quando puder.DO DIREITO APLICADO À 
ESPÉCIE: Ex vi do aludido documento, a Requerente é credora da Requerida pela importância nominal acima demonstrada, quantia atualizada até 
a presente data importando R$ 3.914,87 (três mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), conforme planilha de atualização de 
débito em anexo, faltando incluir nesta oportunidade as custas processuais, honorários advocatícios, etc. A Requerente tentou por todos os meios 
receber amigavelmente a importância que lhe é devida, resultando infrutífera todas as suas iniciativas, não lhe restando alternativa, portanto, que 
não a promover a presente cobrança judicial. A legislação civil prevê a possibilidade a de o credor buscar a satisfação de seu crédito mediante a 
oposição de ação pertinente. Tendo em vista cuidar a presente demanda de título não executivo, cabível então ação de cobrança. Como se pode 
verificar, Excelência, o direito da Requerente em receber a quantia ora cobrada, encontra-se resguardado pela nota fiscal e boletos bancários em 
anexo, comprovando o negócio realizado entre as partes, bem como a inadimplência da Requerida lhe enseja enriquecimento ilícito, pois que, uma 
vez recebido os produtos, o utilizou da maneira que lhe era pretendida sem dispensar qualquer valor de pagamento por eles, o que é vedado pelo 
ordenamento jurídico brasileiro: Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 
auferido, feita a atualização dos valores monetários.Em comunhão com o legislação civil brasileira é o entendimento do excelso Tribunal de Justiça 
do Maranhão, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. VENDA DE MADEIRAS. COMPROVAÇÃO DO 
FORNECIMENTO ATRAVÉS DAS DEVIDAS NOTAS FISCAIS. PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EMPREGO DE NOTAS 
FISCAIS PARA COMPROVAR A DÍVIDA. REJEIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. APELO IMPROVIDO. I - Devidamente comprovada, 
através das respectivas notas fiscais, a venda de madeira à Apelante, há de ser julgada procedente a ação de cobrança da dívida contraída pela 
empresa Apelante. II - Cabe ao Réu o ônus probandi da quitação da dívida ou ausência de entrega das mercadorias, ex vido art. 333, inciso II, do 
Código de Processo Civil. Ausente prova nesse sentido, a dívida existe e deve ser solvida. III - A alegação de que as notas fiscais não são 
documentos hábeis à comprovação da dívida não procede, tendo em vista a vedação ao enriquecimento ilícito. IV- Apelo improvido.(TJ-MA - APL: 
0444542014 MA 0001952-84.2013.8.10.0040, Relator: MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 21/09/2015, 
QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2015). (grifo nosso). No mais, a Requerida deveria ter adimplido com suas obrigações no 
tempo correto, razão pela qual encontra-se em mora, senão vejamos: Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda 
corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subseqüentes. Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento 
e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva 
e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.  Assim, por força do artigo 397 do Código Civil, deve a Requerida ser 
condenada no adimplemento de sua obrigação, qual seja, pagar o valor dos produtos adquiridos da Requerente conforme constam da Nota Fiscal 
em anexo, as quais somam a quantia de R$ 3.914,87 (três mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), com atualização monetária 
e juros (art. 395, 406 e 407, CC). DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS Ante todo o exposto, requer digne-se Vossa Excelência em: a) MANIFESTA 
o autor, o interesse na composição de audiência de conciliação e mediação, é o que dispõem o artigo 334, CPC/2015.b) Determinar a citação da 
Requerida no endereço inicialmente indicado, por meio DE OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Art. 246, II, do CPC, para, querendo, apresentar 
a defesa que tiver, bem como comparecer às audiências designadas por esse juízo, sob pena de revelia e confissão;c) Ao final, julgar totalmente 
procedente a presente demanda e acolher o pedido, para o fim de condenar a Requerida a pagar a importância de R$ 3.914,87 (três mil e 
novecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), atualizado e acrescido de juros e correção monetária;d) Seja a Requerida condenada em 
custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico advindo ao Requerente (CPC, art. 
82, § 2º, art. 85 c/c art. 322, § 1º), além de outras eventuais despesas no processo (CPC, art. 84); DAS PROVAS Protesta provar o alegado, por 
todos os meios de provas em direito permitidos, principalmente pelo depoimento da Requerida, bem como a oitiva de testemunhas que serão 
oportunamente arroladas, e a juntada posterior de novos documentos, que desde já ficam requeridos. Dá-se a causa o valor R$ 3.914,87 (três mil e 
novecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), para os devidos efeitos. Nesses termos, Pede e espera deferimento. Rondonópolis - MT, 26 
de Março de 2.018. Jordânia Barcelo. Advogada | OAB/MT nº. 19.722 DECISÃO: “(...) Citado por edital, e certificado a não manifestação no prazo 
legal, desde já, em consonância com o art. 72, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador especial a Defensora Pública que atua 
perante esta Vara.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 
que na forma da Lei. Eu, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) 
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª 
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ RUA DES. MILTON 
FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, SN, TELEFONE: (65) 3648- 6001/ 6002 - 
FÓRUM DE CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 
78049-905 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 30 (TRINTA) DIAS
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO 
RIBEIRO JUNIOR PROCESSO Nº 0005701-16.2012.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: 
R $ 2 4 . 5 6 5 , 4 8 E S P É C I E : C U M P R I M E N TO D E S E N T E N Ç A P O L O 
ATIVO/EXEQUENTE: SICREDI OURO VERDE MT, CNPJ: 26.529.420/0001-53, com 
sede à Av. Mato Grosso, nº 1577, Cidade Nova, Lucas do Rio Verde-MT. POLO 
PASSIVO/EXECUTADOS: ATIEH & CAMPOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 33.651.217/0001-10, endereço: Rua Sete de 
Setembro, nº 325, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-040 e HALIM RAMZI 
ATIEH, libanês, solteiro, administrador, inscrito no CPF sob nº 474.784.701-49, 
endereço Rua Sete de Setembro, nº 325, Centro, CEP: 78005040 e Avenida Ema, 
Quadra 49, nº 7, antiga Rua L, bairro CPA IV, 1ª Etapa, Cuiabá-MT. FINALIDADE: 
Intimação do polo passivo/executados, acima qualificados, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado do término do 
prazo deste edital, o débito no valor de R$123.319,28 (cento e vinte e três mil, 
trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) nos termos do art. 523 do CPC, 
conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste documento. DECISÃO: Vistos em correição. 
Compulsando os autos observo que tentada a intimação pessoal dos devedores, 
restou infrutífera. Assim, entendo necessário que se proceda à intimação na forma 
descrita no inciso IV, do art. 513 do Código de Processo Civil, ou seja, por edital. Defiro 
o pedido constante de ID 1452982, intimem-se os executados por edital da decisão de 
fls. 119, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) 
dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados 
no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de intimação em jornal local de 
ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Proceda 
o exequente com a comprovação da intimação por edital. Em seguida, intime-se o 
exequente para proceder ao regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 25 de 
junho de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário. 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, Marlene Silva 
Ventura, digitei. Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2021. (Assinado Digitalmente) 
Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL DA UNIMED FEDERAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO 
NIRE: 51400003670    CNPJ: 02.511.261/0001-00 

O presidente da UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições 
que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca a todas as suas Filiadas representadas por seu 
Presidente ou substituto legal, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
SEMIPRESENCIAL, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: 
DATA: 05 de março de 2022.
LOCAL: Sede da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, sito à Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 6º andar, sala 607 Bairro Centro Sul, 
Cuiabá-MT.  

HORÁRIO: Às 07h00 (SETE HORAS) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 
das filiadas em condições de votar, ou às 08h00 (OITO HORAS) em 2ª (segunda) 
convocação com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de 
votar ou às 09h00 (NOVE HORAS) em 3ª (terceira) e última convocação com a 
presença de qualquer número de filiadas em condições de votar. 

ORDEM DO DIA:
1) Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho 

Fiscal, Exercício 2021 compreendendo: 
a) Relatório de Gestão; 
b) Balanço Patrimonial;  
c) Demonstrativo das sobras apuradas no Exercício 2021; 
d) Parecer do Conselho Fiscal; 

2) Destinação das sobras apuradas no Exercício 2021; 
3) Prorrogação do mandato da diretoria executiva; 
4) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do 

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e demais Conselhos, se houver;
5) Eleição dos membros da Diretoria Executiva – mandato 2022/2025;
6) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal – Exercício 2022;
7) Indicação do Representante legal da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso junto a 

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar;
8) Indicação do Responsável pela Área Técnica de Saúde;
9) Indicação do Responsável para o cumprimento das obrigações estabelecidas pela RN 

117/2015;
10)  Redefinição da aplicação do FIT – Fundo de Investimento Tecnológico. 

Obs.:  
1 – Para efeitos de quórum informamos que são 7 (sete) o número de Unimeds filiadas com direito a 

voto. 
2 – As filiadas poderão participar e votar presencialmente ou a distância através da plataforma 

Zoom, cujo link de acesso será disponibilizado individualmente a cada filiada em tempo hábil. 
3 – Informações adicionais poderão ser obtidas pelas filiadas junto a administração na sede da 

Unimed Federação do Estado de Mato Grosso. 
   Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2022. 

Dr. Rubens Carlos de Oliveira Junior 
Diretor Presidente 

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
CNPJ nº 06.023.921/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-Grossense de 
Gás - MTGÁS, Sec. César Miranda Lima, convoca os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de 
fevereiro 2022 às 09h, na modalidade hibrida, por videoconferência e presencial, na sede 
da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, situada a Av. República do Líbano, 
nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, cidade de Cuiabá - Mato Grosso, CEP 78048-19, 
para tratar das seguintes ordens do dia:

1ª - Dissolução da sociedade com empresa GNC.
2ª - Pagamento do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) da empresa 
GNC com Gás Natural, pela MTGAS.
3ª - Alteração do percentual do valor percebido pelos Conselheiros de Administração, 
Fiscal e Suplentes.
4ª - Alteração na composição do Conselho de Administração.
Outros assuntos de interesses gerais.

Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, 
Sec. César Miranda Lima

*O link que será oportunamente informado 28/01, 01/02 e 02/02/2022

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA
A SER REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022.

Ficam o(a)s Senhor(e)(a)s Associado(a)s da COOPERATIVA DE CARDIOLOGIA, 
CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTAE ELETROFISIOLOGIADE MATO GROSSO 
– COOPERHEMO, registrada na JUCEMAT sob o NIRE. 51.400.010.650, inscrita no 
CNPJ sob n.º 34.014.912/0001-34, com sede na Rua Das Dalias, nº510, Jardim 
Cuiabá, na Cidade Cuiabá/MT, CEP: 78043-152, através do presente Edital, 
devidamente CONVOCADO(A)S a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIAe EXTRAORDINARIA, que será realizada no dia 11 DE FEVEREIRO DE 
2022, a partir das 15 horas e 30 minutos, a ser realizada na Rua das Dálias , nº510, 
Jardim Cuiabá, na Cidade Cuiabá/MT, CEP: 78043-152, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: A - EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: I)- 
Prestação de contas da Administração, do Relatório de Gestão, e do Demonstrativo 
das Sobras ou Perdas, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2021; II)- Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de  
2021; III)- Eleição do Conselho Fiscal, Diretoria para o exercício 2022 EM 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I)- Reforma do Estatuto Social; II)- 
Aprovação da Consolidação do Estatuto Social; III)- Assuntos Administrativos de 
Credenciamento; IV)- Outros assuntos de interesse da Assembleia Geral 
Extraordinária A instalação da Assembleia Geral será às 15h30min, em Primeira 
Convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número dos associados 
em condições de votar; em Segunda Convocação às 16h00min., com metade mais 
um dos associados em condições de votar, e em Terceira e Última Convocação às 
16h30min., com no mínimo 10 (dez) associados em condições de votar. ·Para fins de 
deliberação, a COOPERHEMO, conta neste ato, com 25 (vinte e cinco) cooperados 
regulares e em condições de deliberar, votar e serem votados. · com sede na Rua Das 
Dalias, nº510, Jardim Cuiaba, na Cidade Cuiabá/MT, CEP: 78043-152. CUIABA-MT, 
31 de Janeiro de 2022. ADIMAR PIRES DASILVAJUNIOR Diretor Presidente.

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES 
CÓRREGO ACIMA, TENDAE PEDREGULHO – APPR-CATP – CNPJ:07.213.246/0001-90 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
A Associação dos Pequenos Produtores Rurais das Comunidades Córrego Acima, 
Tenda e Pedregulho – APPR – CATP CNPJ: 07.213.246/0001-90. Com sede na Estrada 
Principal, S/Nº, Comunidade de Tenda, Zona Rural, em Acorizal – MT. CEP: 78480-000. 
Através de sua Diretoria, devidamente representada pelo seu Presidente Sr. Cirilo Claro 
Leite, portador do CPF: 915.257.721-04. Convoca através do Presente Edital, todos os 
associados, para Assembleia Geral que será realizada no Centro Comunitário da 
Tenda, situada na Avenida Principal S/N Tenda, Acorizal – MT. Às 09:00 horas do dia 20 
de fevereiro de 2022, com a seguinte ordem do dia:1- Eleição e posse da nova diretoria 
para o Biênio 2022/2023.Comunidade da Tenda, 30 de Janeiro de 2022.

Cirilo Claro Leite 
Presidente da APPR - CATP

PB Brasil Indústria e Comércio de Gelatinas Ltda, 
torna público que requereu da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente - SEMA/MT a renovação da Licença de 
Instalação nº 69792/2019 – Fabricação de Colágeno e 
Modernização do Tratamento de Efluentes, localizada 
no município de Acorizal/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

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA, com CNPJ N° 
78.638.061/0001-76, torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES a solicita-
ção da Licença Ambiental – Modalidade: Licença de Localização (LL) 
e Licença de Prévia (LP) para o futuro Empreendimento Residencial 
Vertical Multifamiliar denominado pelo código PC057, localizado na Av. 
Cássio Caberlin, Nº 128, Antiga Av. E, equina com rua “D”, Bairro Jar-
dim Aclimação, situado na região Leste de Cuiabá – MT.

Borello Alimentos LTDA inscrito no CNPJ nº 11.423.409/0001-
37, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento arenovação dasLICENÇA 
PRÉVIA,LICENÇA DE INSTALAÇÃO e LICENÇA DE OPERAÇÃO 
– LO Nº 317943/2018, para aatividade principal 10.31-7-00.O em-
preendimento está localizadona Rua João Adão Scheeren, nº 69, 
Setor Industrial– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

GRIFORT INDUSTRIA E SERVIÇO DE APOIO A ASSISTENCIA 
A SAUDE LTDA, CNPJ 70.487.814/0003-40, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável – SMADESS a Renovação da Licença Ambiental – 
Modalidade:  Licença Operação, para atividade lavanderia hos-
pitalar, localizada Rua General Vale, n 192 – Bairro Bandeirantes 
- município de Cuiabá –MT

ILMAR SILVA E SOUSA FILHO
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente SEMA, a Licença Prévia-LP, Licença de 
Instalação-LI e Licença de Operação -LO, para extração e 
beneficamente de ouro, no local denominado de Fazenda 
Gold JM, Zona Rural, Município de Poconé, Estado de 
Mato Grosso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 2/2022 

 CIA    0047406-05.2021.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio 
de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
900/2021- DA – DJE-MT nº 11069, comunica aos 
interessados que será ABERTA a Sessão Pública do 
Pregão Eletrônico n. 2-2022 – CIA 
0047406-05.2021.8.11.0000, no dia 17 de fevereiro 
de 2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site 
do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  
"“Serviços de Mensageria para o eSocial e 
EFD-Reinf, com suporte técnico remoto/presencial, 
garantia, treinamento e serviços consultivos em 
horas assistidas.” 
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, 28 de janeiro de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 5/2022 

 CIA    0058121-09.2021.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio 
de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
900/2021- DA – DJE-MT nº 11069, comunica aos 
interessados que será ABERTA a Sessão Pública do 
Pregão Eletrônico n. 5-2022 – CIA 
0058121-09.2021.8.11.0000, no dia 17 de fevereiro 
de 2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site 
do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  
"Registro de Preço de materiais de consumo 
diversos (caneta para CD/DVD, cappuccino, cone de 
sinalização, copo descartável para café, envelope, 
etc), em atendimento às necessidades do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso”.
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: joao.bertin@tjmt.jus.br

Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE 01/2022
CHAMADA PÚBLICA 002/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhec imento dos in te ressados , que rea l i za rá a 
INEXIGIBILIDADE 01.2022 do tipo Chamada Pública 02/2022 
Para Credenciamento, cujo objeto é a Seleção de profissionais 
para atuar nas atividades a serem desenvolvidas pelo Centro de 
Referência da Assistência Social- CRAS durante o exercício de 
2022. Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores, as Inscrições serão realizadas, de forma 
p r e s e n c i a l o u a t r a v é s d o e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o 
chamadapublicang@hotmail.com no período de 14 de 
Fevereiro a 18 de Fevereiro de 2022, das 07:00hs as 10:00hs 
das 13:00hs ás 16:00hs. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas na Av. dos Migrantes, Travessa B, CRAS, 
em Nova Guarita – MT, de forma presencial ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br. Fone/Fax (66) 3574-1084. Nova 
Guarita – MT, em 31 de janeiro de 2022.

Graciela Schuster - Presidente da CPL

SGM INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 
LTDA, CNPJ n° 45.052.614/0001-55, torna público que 
requereu a SEMA, a Emissão das Licenças Prévia, de 
instalação e Operação (L.P., L.I., L.O.), para a atividade de 
Serraria com Desdobramento, Distrito de Três Fronteiras, 
Colniza/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. torna público que requereu à SECRETÁRIA DE 
ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT a renovação da 
Licença de Operação da Linha de Distribuição de 138 kV 
VÁRZEA GRANDE RB / VÁRZEA GRANDE II, Processo nº. 
185035/2016.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. torna público que requereu à SECRETÁRIA DE 
ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT a renovação da 
Licença de Operação da Linha de Distribuição de 138 kV 
PRIMAVERA RURAL / SE ITAQUERÊ RURAL e Subestação de 
138 kV ITAQUERÊ RURAL, Processo nº. 52548/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 011/2022- PR 006/2022.

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS Nº 006/2022, tendo 
como OBJETO: Registro de preços para futura e eventual 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS PARAATENDER A DEMANDA
DA FROTA MUN. DE PLANALTO DA SERRA - MT, COM 
RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS, PROGRAMAS 
FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PRÓPRIOS NAS 
CONDIÇÕES E ESP. ESTABELECIDAS NO ANEXO – I DO 
EDITAL, com realização prevista para o dia 11/02/2022 ás 15:00 
horas (horário de (Brasília). O Edital completo está a disp. dos 
int. gratuitamente, na Pref. Mun. de P. da Serra – MT e no Site: 
www.planaltodaserra.mt.gov.br e no Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL www.bll.org.br. Comissão de Pregão, Praça São 
Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES

   CONSELHO REGIONAL DE MEDICINADO ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: ESPECTRO ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO 
BRASILEIRELI
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2021. 
LEGAL: VALOR:artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O valor 
total de R$ 14.079,00 (Quatorze mil,e setenta e nove reais). Data da Assinatura: 
24/01/2022. 36(trinta e seis) meses. : VIGÊNCIA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.2.2.1 .1 .33.90.39.045. : Aquis ição de ELEMENTO DE DESPESA
sistemas/programas(software) de informática.

Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.008.521/0001-83

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
3.268, de 30 de setembro de 1957 em seus artigos 23, 24 e 25, regulamentada pelo 
Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e conforme previsto no Regimento 
Interno Capítulo IV, em seu artigo 5º e seguintes, os 8.168 (oito mil, CONVOCA
cento e sessenta e oito) médicos ativos, devidamente registrados no Estado de 
Mato Grosso, para participarem da , que realizar-se-á em ASSEMBLEIA GERAL 28 
de fevereiro de 2022 19:15 horas, com a primeira chamada às e a segunda 
chamada às , com a presença de qualquer número de médicos, a 19:30 horas
reunião ocorrerá em sua sede com endereço sito à Rua “E”, s/n, Centro Político e 
Administrativo, Cuiabá-MT, para deliberarem sobre: Primeira Ordem do Dia: 
Aprovação das Prestações de Contas CRM-MT referente ao Exercício de 2021.

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

                                Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, no Pregão Eletrônico nº 
03/2021 FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA-ME , em favor da empresa
(ELETRICA FORÇA), VIGÊNCIA:CNPJ sob o nº 33.253.020/0001-23.  12 (doze) 
meses, com início a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado na forma da lei. (Setenta e Quatro Mil e VALOR TOTAL: R$74.800,00
Oitocentos Reais) , sendo referente a no valor de 50% finalização dos serviços R$ 
37.400,00 50%(Trinta e Sete Mil e Quatrocentos reais) e os restantes de referente 
após APROVAÇÃO R$ 37.400,00 a pelo CBM-MT no valor de (Trinta e Sete Mil e 
Quatrocentos reais) conforme o do edital. (oitenta e sete mil e seiscentos , item 20.
reais).
                                                                   Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

JC-Indústria Ceramica LTDA ME,CNPJ17.617.509/0001-80, torna 
público que requereu à ., A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE SEMA/MT
OPERAÇÃO Nº 319287/2019, para extração e beneficiamento de 
ARGILA, na fabricação de artefatos cerâmicos de uso imediato na 
Construção Civil, localizada e situada na margem da Rodovia MT-208, 
Lote 12, Gleba Carlinda, Bairro Zona Rural, Município de Alta 
Floresta/MT

André Luiz Moreira e Outros,CPF251.246.008-88, torna público que 
requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente- , Licença SEMA-MT
Florestal para atividade de exploração florestal em regime de Plano de 
Manejo Florestal Sustentado - PMFS no imóvel denominado Fazenda 
Rosana localizada no município de Itanhangá/MT                       (01/02/2022)

FUTEBOL FEMININO Ideia é resgatar momento em que a modalidade 
começou ser praticada em cada país

Projeto quer contar história 
global do futebol feminino
ALEX SABINO
Da Folhapress - São Paulo

O matemático alemão e colecionador 
de camisas de seleções Sascha Dërkop, 35, 
sempre desconfiou da versão oficial de que 
o futebol feminino em seu país havia come-
çado em 1970. Esta é, pelo menos, a história 
registrada pela federação nacional.

Quase ao mesmo tempo, o escritor e 
professor nigeriano Chuka Onwumechili 
pesquisava sobre as origens do esporte em 
sua terra natal.

Na Biblioteca do Congresso dos Estados 
Unidos em Washington, onde trabalha, 
encontrou publicações africanas que datam 
desde o final do século 19. Achou nelas re-
gistros de partidas entre mulheres em 1937.

Algo bem diferente do que apontava 
a Federação Nigeriana, que reconhecia o 
futebol feminino como um movimento de 
apenas 30 anos.

“O futebol [feminino] era muito maior 
no passado do que os registros existentes, 
e isso acontece ao redor do mundo. Basta 
você olhar artigos publicados, Wikipedia... 
A história oficial não nos parecia realista, e 
começamos a falar com várias pessoas para 
contar como foi realmente”, explica Dërkop.

Apesar dos relatos patrocinados pelas 
autoridades alemãs, descobriu-se que mu-
lheres corriam atrás da bola na região na 
década de 1920.

Com um grupo de colaboradores, nas-
ceu o projeto Forgotten Heroines (Heroínas 
Esquecidas, em inglês), site que pretende 
reunir e publicar os primórdios do futebol 
feminino em diferentes países e ir além da 
versão oficial.

“Queremos que a história desse esporte 
seja contada de maneira igual para homens 
e mulheres. Mas desejamos que seja feito da 
maneira certa, com fontes e pesquisa, não 
com origens não comprovadas”, completa o 
matemático alemão.

No site, Onwumechili relatou o início 
do futebol feminino na Nigéria. Também há 
artigos prontos para ser publicados de Jamai-

ca, Islândia, Escócia, Alemanha Ocidental, 
Alemanha Oriental, Venezuela, Butão, Guam 
e Albânia.

A busca por novos colaboradores con-
tinua, o que nem sempre é fácil. Não há re-
muneração oferecida, e a pesquisa precisa ser 
longa e comprovada com fontes impressas ou 
testemunhos. Dá trabalho, mas a crença é que 
o futebol muito antes dos registros oficiais já 
unia pessoas de diferentes gêneros.

“Em busca na Biblioteca do Congresso 
dos Estados Unidos, achei uma carta publi-
cada no West African Pilot, um periódico 
nigeriano, em 1937. Era uma pergunta sobre 
jogos de futebol disputados por mulheres, e 
estava claro que o autor havia testemunhado 
essas partidas já havia algum tempo, mas não 
estava claro qual era o nível desse futebol”, 
escreve Onwumechili.

Foi o bastante para ele iniciar pesquisa 
que descobriu que mulheres têm jogado no 
país africano há mais de um século.

“Havia relatos de que mulheres jovens 
disputavam partidas contra homens mais 
velhos e fora de forma, era uma maneira de 
arrecadar dinheiro para algumas causas. No 

final dos anos 1930 e começo dos anos 1940, 
servia para obter fundos para os esforços 
envolvendo as tropas nigerianas na Segunda 
Guerra Mundial. O Império Britânico depois 
proibiu mulheres de jogar futebol. Mas a or-
dem foi ignorada informalmente”, completa.

O projeto consiste em dividir os artigos 
em períodos que mostrem o desenvolvimen-
to do futebol feminino em cada país. Desde 
as origens, passando pelos primeiros jogos, 
períodos de dificuldade (ou proibição), or-
ganização e realização de campeonatos pelas 
federações locais.

“Há dois gêneros no futebol, e queremos 
mostrar isso, contar essa história. Aceitamos 
qualquer pessoa que deseje contar essa 
trajetória e podemos dar suporte”, finaliza 
Dërkop, dono de coleção de 600 camisas de 
seleções.

Os uniformes vão desde os mais famosos 
até os de regiões não reconhecidas como na-
ções, mas que fazem parte do que ficou conhe-
cido como o futebol fora do guarda-chuva da 
Fifa. Entidades como a Conifa (Confederação 
de Futebol de Associações Independentes) 
organizam competições entre essas equipes.

Time do Centro Sportivo Natalense, posando ao lado do ABC de Natal
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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.
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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

THP – TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.411.588/0001-88, torna público que requereu à 
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMADES, o 
pedido para autorização de implantação da Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – RPPN, conforme Decreto de n° 6.157, de 02 
de dezembro de 2016, localizada na Avenida Projetada, s/n, Jardim 
Mariana, município de Cuiabá/MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB 
INTEGRAÇÃO, sob CNPJ 08.742.188/0001-55, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 16, seção II, do 
Estatuto Social, convoca os associados: Grafitte Papelaria 
Eireli, Matríc. 23546; Fabio LuimarConsalter De Melo, 
Matríc. 147197; Larissa Ferreira Da Silva, Matríc. 150670; 
Wg1 Estacionamento Eireli, Matríc. 22691; Cpm Com 
E Representacoes De ProdMedicos-Hospitala, Matríc. 
3642; Caixa De Assistencia Dos Militares De Mato Grosso, 
Matríc. 6416; R.J. Paiva Da Silva Consultoria Em Ti, 
Matríc. 22174; Pmz Centro Norte S.A, Matríc. 3087; Zero 
Hora Servicos De ComunicacaoLtda, Matríc. 6628; S. L. 
Potrich - Sociedade Individual De Advocacia, Matríc. 6708; 
para comparecerem à sede da Cooperativa, no prazo de 
30 (trinta) dias contados desta publicação para tratarem 
de assunto de seus interesses. O não comparecimento no 
prazo assinalado ensejará a abertura dos procedimentos 
estabelecidos no artigo 17, seção II, do Estatuto Social da 
cooperativa.Cuiabá – MT, 25 de janeiro de 2022.

Amarildo Pereira
Presidente

ÁGUA BOA ECHER 48 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ n° 38.321.079/0001-
25, torna público que requereu junto à SEMA/MT a Outorga de 
Direito de Uso de Recursos Hídricos para diluição de efluentes 
no Ribeirão Jaú (Lat.: 14°4’2.34”S; Long.: 52°10’5.21”O) para 
atendimento de 875 unidades habitacionais dos Residenciais 
Multifamiliares Verticais localizados na Av. Planalto, município de 
Água Boa/MT.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRA NOVA LTDA. 
(COOPERNOVA-Indústria de Rações e Concentrados) CNPJ 
nº 24.702.037/0008-04 torna público que requereu à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente - SEMA, a “Renovação da Licença de 
Operação”, para a atividade de “Fabricação de rações balancea-
das para animais”, localizado na Rodovia BR 163, s/nº, km 987, 
Industrial II, município de Terra Nova do Norte/MT.

“Errata. ClRINEU DE AGUIAR (CPF nº 414.114.209-34) vem 
através desta corrigir as publicações realizadas no Diário Oficial 
do Estado N°27.968 em 29/03/2021 e periódico Diário de Cuiabá, 
edição N°15.681em 27/03/2021, para tornar público que requereu 
ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social e Ambiental “Médio Araguaia” - CODEMA a Licença Prévia e 
Licença de Instalação para ampliação e Renovação da Licença 
de Operação para a atividade de “armazéns gerais para depósito 
de produtos não perigosos”, exercida na Fazenda Liberdade, 
município de Querência - MT”.

AUTO POSTO CANELA LTDA – POSTO SORRISO - CNPJ: 
08.603.562/0001-31, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da 
razão social para AUTO POSTO PATO BRANCO LTDA – POSTO 
VACA  – CNPJ: 44.448.372/0001-50, para atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na 
Av. Natalino Joao Brescansin, 2049, Centro-Norte, no município de 
Sorriso/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

POSTO PEDRO NECA LTDA. (Posto Pedro Neca) CNPJ 
nº 03.189.859/0001-89 torna-se público que requereu à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a “Re-
novação da Licença de Operação”, para a atividade do 
“Comércio varejista de combustíveis para veículos auto-
motores”, localizado na Rodovia BR-174, s/nº, km 136, 
Distrito Pedro Neca, município de Porto Esperidião/MT.

E. M. FORÇA DIESEL LTDA, CNPJ 24.568.764/0001-46, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso – SAMA, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação para a atividade de Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, sito 
aAv. Zilda Arns, nº 3941, Novo Horizonte III, município de Sorriso - 
MT, não determinado (EIA/RIMA).

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  - CNPJ: 
01.787.793/0007-99, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação da 
Licença de Operação (LO) , para atividade de comércio atacadista 
de combustíveis, localizado na R O, s/n, lote 48 ao 58 quadra 17, 
Distrito Industrial, no  município de Cuiabá/MT. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

KLEVERSONSCHEFFER E OUTROS – ALGODOEIRA 
CACHOEIRA, inscrita no CPF 941.780.201-10, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT 
(SEMA/MT) a solicitação de LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO – LAS, para UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE 
ALGODÃO, localizado na rodovia MT 170, s/nº, zona rural, fazenda 
Cachoeira em Campo Novo dos Parecis – MT.

HOSPITAL SANTA INÊS LTDA- CNPJ nº 
01.148.873/0001-09, torna público que requer à 
SEMA/MT, o pedido de Renovação da Licença de 
Operação e Alteração da Razão Social para o Hos-
pital, localizado na Av. Tancredo Neves nº 288, Setor 
Sul – Colíder /MT.

Ana Paula de Souza Pfutzor CPF 831.683.381-68, 
torna público que requer a Sec. Mun. de Meio Ambiente e 
Desenv. Urbano - SMADES, o pedido de Lic. Prévia e Lic. 
de Instalação para a obra Residencial Multifamiliar, sito 
no Lote nº 10 Qd. 72 Loteamento “Cidade Célula Santa 
Rosa” - Cuiabá/ MT. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMACÃO 
Prazo do Edital: 45 Dias EXPEDIDO POR DETERMINACÃO DO MMOJUIZ(A) DE 
DIREITO ALEX NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 0013322-06.2008.8.11.0047 
Valor da causa: R$ 42.962,46 | ESPECIE: Títulos de Crédito ->MONITORIA (40) POLO 
ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 
UNIAO MT/MSEndereço: AV. RUBENS DE MENDONCA, S/N, ANEXO TRIBUNAL DE 
JUSTICA, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-000 POLO PASSIVO: Nome: KELLY ADRIANY 
DE LIMA RONDON Endereço: desconhecido Nome: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 
BRITOEndereço: RUA PRACA MADRID, N 150, JD. TROPICAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-130 
FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em 
lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação 
exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 42.962,46 e dos honorários advocatícios de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) Interpor 
embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão 
a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 
no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Em 19/06/2006, a Requerida/devedora contraiu 
empréstimo no valor de R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reals) Junto à Requerente/
credora, valor este liberado mediante crédito em conta corrente mantida pela Associada - Requerida, 
que se comprometeu e deveria ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, negócio jurídico 
que foi devidamente instrumentalizado e anuído expressamente pelas partes através do termo no 
contrato de abertura de crédito no 14893-7 (doc. 02), vencendo-se a primeira parcela em 27/11/2006 
e a ultima no dia 25/08/2009, correspondendo cada uma delas, nas datas de seus respectivos 
vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor, mais encargos e multas previstas no aludido 
contrato anexo, cláusula, Prazo e Forma de pagamento, estando em conseqüência inadimplente, 
já que não quitou sequer três das parcelas avençadas e contratadas no instrumento de crédito ora 
cobrado DECISÃO: “... Vistos, etc. Código: 3431640 Autor requer a citação editalícia do requerido, 
através de petição acostada aos autos às fls. 71/73. Em casos tais, o Código de Processo Civil 
estipula como requisito “a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias 
previstas nos ns. I e II do artigo antecedente” (art. 232), sob pena de “A parte que requerer a citação 
por edital, alegando dolosamente os requisitos do art. 231, I e II, incorrerá em multa de 5 (cinco) 
vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo.” (art. 233, CPC). Assim, considerando a certidão do 
oficial de justiça, bem como ante a manifestação do requerente de que desconhece o paradeiro do 
requerido, defiro o pedido em questão, determinando a realização da citação editalícia do requerido.
Expeça-se o necessárlo edital para citação do requerido, com prazo de 20 dias, observando-se os 
requisitos do art. 232 do CPC, em especial aquele que obriga a afixação do edital, na sede do Juízo, 
certificada pelo escrivão. Confeccionado o edital de cltação, Intlme-se o autor para que retire-o na 
Secretaria do Juízo e promova a sua publicação “no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no 
órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local.” (art. 232, III, CPC). As providências.Intime-se.
Cumpra-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, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 9 de novembro de 2021. 
(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento no 56/2007-CGJ

Cuiabá, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO 002/2022

O SESC/AR/MT, torna público que realizará no dia 
18/02/2022(encerramento às 14h00min - horário de Mato 
Grosso)o leilão eletrônico paraa venda de bens móveis 
(diversos), considerados inservíveis ao SESC/AR/MT, 
conforme especificações constantes do Edital, disponível no 
endereço https://www.chbarbosaleiloes.com.br/ https://www.
sescmt.com.br/menulicitação. O leilão ocorrerá na modalidade 
online através do portal eletrônico https://www.chbarbosaleiloes.
com.br. Mais informações e edital completo com o Leiloeiro 
Oficial Carlos Henrique Barbosa, Matrícula nº 032/JUCEMAT, 
endereço do escritório a Avenida Miguel Sutil, nº 9803, bairro 
Duque de Caxias I, Cuiabá/MT, telefone para contato (65) 3027-
1457; (65) 99912-6540 - e-mail contato@chbarbosaleiloes.com.
br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SERVIÇO 
SOCIAL DO COMÉRCIO, CARLOS HENRIQUE BARBOSA – 
Leiloeiro Público Oficial. 22, 25 e 26-01/22

GEP INCORPORADORA E PARTIPAÇÕES LTDA  
CNPJ nº 04.565.333/0001-19  

REUNIÃO DE SÓCIOS – CONVOCAÇÃO  
Considerando o possível cometimento de falta grave pelas sócias RIO FORTE  
INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
no que  tange à criação de marcas de empreendimentos para concorrência 
com a empresa GEP,  provocando possível concorrência desleal, além do que, 
sem deliberação societária, houve a  criação de submarcas pelas referidas 
sócias, com possível objetivo de ocultação das marcas,  somado ao fato do 
inadimplemento contratual estipulado constituir possível enriquecimento  
ilícito das sócias; na forma dos art. 1.072 e 1.073, I, do Código Civil e art. 600.V 
do Código de  Processo Civil, ficam todos os sócios da Sociedade Empresária 
GEP INCORPORADORA E  PARTIPAÇÕES LTDA convocados para Reunião de 
Sócios, que se realizará em primeira  convocação no dia 10 de fevereiro de 
2022, as 08:30 horas; e segunda convocação no mesmo  dia 10 de fevereiro 
de 2022, às 09:00, na sede da sociedade, sito Avenida Miguel Sutil, 8061,  
sala: G-23; - Duque de Caxias II, Cuiabá/MT, a fim de deliberar a seguinte 
ordem do dia:  1) Com base no artigo 1.030 do Código Civil, apurar e deliberar 
sobre a exclusão das  sócias RIO FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ 
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS LTDA, por cometimento de falta grave e 
possível concorrência desleal,  envolvendo o atos e fatos de criação de marcas 
concorrentes com a sociedade, à exemplo  das seguintes marcas: “Florais da 
Mata”, “Florais do Valle”, “Florais Itália”;  2) Deliberar sobre possível falta 
grave diante da ausência de prestação de contas por parte  dos sócios RIO 
FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS 
LTDA;  3) Deliberar sobre possível causa de enriquecimento das sócias RIO 
FORTE  INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, pela  ausência de pagamento, no tempo e modo adequado, dos valores 
estabelecidos em contrato  e atas para o uso da marca “Florais”.  4) Deliberar 
a possível falta grave no descumprimento de compromissos firmados na 
15ª  Ata de Reunião, datada de 12/02/2004, por parte das sócias BRAZ 
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS LTDA e RIO FORTE INCORPORADORA 
LTDA em não apresentar  previamente os documentos estabelecidos no Item 
6, da 15ª Ata de Reunião de Sócios, bem  como infração desta mesma cláusula 
por não pagamento das obrigações financeiras ali  definidas;  5) Inadimplência 
por parte das sócias BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  LTDA e RIO 
FORTE INCORPORADORA LTDA pelo não pagamento dos valores devidos  pela 
utilização da Marca Florais, bem como a tentativa de pagamento por meio 
diverso do  ajustado, para possível locupletamento das sócias, em detrimento 
da sociedade.  As referidas sócias ficam, desde já, advertidas que na reunião 
convocada será oportunizada  sua defesa, seja ela oral e ou documental, 
garantindo seu direito ao contraditório; Nos termos  da Lei, os sócios poderão 
se fazer representados por procurador, com poderes específicos para a 
convocação supra, enviando, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência,  instrumento procuratório;  Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.  

ELMO ENGENHARIA LTDA, representadas pelo seu Administrador GUSTAVO 
DE REZENDE PINHEIRO;  
ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, representadas pelo seu 
sócioGUILHERME DE REZENDE PINHEIRO. 

22, 25 e 26-01/22

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS MARIA AUXILIADORA QD 007 LT 032 Ivanice Almeida Rocha 005 a 012/150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 014 LT 024 Francisco Gerson Brandão dos Santos 010 a 017/140

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 012 LT 018 Jair Silva Pessoa 026 a 032/140

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 016 LT 023 Jacson Souza Rocha

NOTA: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 07.484.175/0001-60, localizada na Rua 15 de Dezembro, 21 Pavmto 03 - 
Centro Anápolis/GO, na qualidade de proprietária do loteamento acima descrito, tendo em vista a não localização de Vossa Senhoria e após inúmeras e inúteis tentativas de recebimento do débito 

supracitado, serve-se da presente NOTIFICAÇÃO para constituir V. Sª. em mora, nos termos do Artigo 32, caput, da Lei nº 6.766/79 e dar-lhe o prazo  improrrogável de 30 DIAS, a contar da 
publicação deste, para regularização do débito acima  descrito, ficando certo que o não pagamento do débito no prazo supracitado implicará na imediata e automática rescisão do Contrato de 

Compra e Venda, independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

NOTA: RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 07.484.175/0001-60, localizada na Rua 15 de Dezembro, 21 Pavmto 03 - Centro Anápolis/GO, na 
qualidade de proprietária do loteamento acima descrito, tendo em vista a não localização de Vossa Senhoria e após inúmeras e inúteis tentativas de recebimento do débito supracitado, serve-se da 

presente NOTIFICAÇÃO para constituir V. Sª. em mora, nos termos do Artigo 32, caput, da Lei nº 6.766/79 e dar-lhe o prazo  improrrogável de 30 DIAS, a contar da publicação deste, para 
regularização do débito acima  descrito, ficando certo que o não pagamento do débito no prazo supracitado implicará na imediata e automática rescisão do Contrato de Compra e Venda, 

independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

002 a 003/003 
007 a 012/140

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

O Sócio Administrador da empresa MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o Nº 15.397.179/0001-30, com sede e foro no Município de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, sito a Avenida Miguel Sutil, Nº 8000, Sala 03, Térreo, Edifício 
Santa Rosa Tower, Bairro Ribeirão da Ponte, CEP 78.040-400, no uso das atribuições 
que lhe confere o contrato social, convoca todos os sócios, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á na sede da empresa, no dia 05 de 
Fevereiro de 2022, obedecendo as seguintes horários e “quorum” para sua instalação, 
sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o contrato social: 01) Em primeira 
convocação: às 17:00 horas, com a presença dos sócios que represente 3/4 (três 
quartos) dos capital social da empresa; 02) Em segunda convocação: às 18:00 horas 
com a presença de qualquer numero de sócios que represente o capital social da 
empresa, para deliberarem sobre os seguinte assuntos: ORDEM DO DIA: 1. 
Aprovação para inclusão de novos sócios com data retroativa a 01/01/2022; 2. 
Aprovação para alteração de endereço da filial CNPJ 15.397.179/0004-82; 3. 
Aprovação da Alteração Contratual Consolidada, denominada (8ª) Oitava Alteração 
da Sociedade Limitada; Cuiabá-MT, 21 Janeiro de 2022.

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

informações assim que possível.
(19,20,21,22,25,26 E 27/01/22) 

ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE CUIABÁ Cartório 7º Ofício 7° SERVIÇO  
NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS Nizete Asvolinsque Tabeliã e Oficial de Registro de 
Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária. Avenida Filinto Muller, 1200 - Bairro Quilombo - 
Fone:(65) 3621-1613 I 3621-1440 CEP 78043-409 E-mail: cartorio7oficiocba@gmail.com  
Cuiabá - Mato Grosso. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PELO PRAZO DE 15 DIAS Cuiabá, 12 
de Janeiro de 2022. A Sr Nome: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. End: RUA13 DE JUNHO, 
Nº 1614, BAIRRO CENTRO SUL, - CUIABÁ - MT, 78020-000 Assunto: NOTIFICAÇÃO DE 
CONFRONTANTE PARA REVISÃO DE ÁREA Prezado Senhor 1 - Na qualidade de Oficial 
do Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá-MT, 
segundo as atribuições conferidas pelo parágrafo 2º do item II do art. 213 da Lei 6015, 
alterado pelo art. 59 da Lei 10.931 de 04/08/2004, tendo seguido as normas ditadas pela Lei 
13.709/2018 LGPD, solicita a V. Sa que tenha conhecimento que tramita por este registro 
imobiliário, conforme requerimento datado de 04/08/2021 em nome de EVANIRA
MONTEIRO DA SILVA protocolado sob nº 94840 solicitando REVISÃO DE ÁREA do imóvel 
com área 791,88 m2, devidamente matriculada no sétimo serviço registral desta comarca 
sob nº 17.001 passando o mesmo a ter a seguinte descrição. MEMORIAL DESCRITIVO DE 
IMÓVEL URBANO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA Matrícula:17.001 
Ficha:01 Livro: nº 2 Proprietários: Evanira Monteiro da Silva (CPF 138.821.041-04) Assunto: 
Retificação de área Localização: Casa térrea, situada na Rua 13 de Junho, 1533 - 2° Capital - 
Cuiabá/MT Perímetro encontrado: 193,88 m Area encontrada: 791,88 m2 Distrito desta 
LIMITES: Norte: Maria do Carmo Monteiro da Silva Matrícula 25.419, Cart. do 2° Oficio Sul: 
Alinhamento da Rua 13 de Junho Leste: Moisés Mendes Martins Júnior Matrícula 37.219, 
Cart. do 2º Oficio / Federação dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de 
Mato Grosso Matrícula 2.773, Cart. do 7° Oficio Oeste: Dorislay Queiroz Chaves Matrícula 
1.981, Cart. do 7° Oficio CAMINHAMENTO DO PERÍMETRO Inicia-se a descrição deste 
perímetro no ponto MI, de coordenadas planas retangulares calculadas no sistema UTM N 
8.274.100,634 m e E 595.972,698 m, deste segue com azimute plano 219°52'33.69" e 
distância de 10,32 m divisando com alinhamento da Rua 13 de Junho até encontrar o ponto 
M2. Desse ponto segue com azimute plano de 313°4'46.87", limitando com o lote de Dorislay 
Queiroz Chaves, registrado na Matrícula sob o número 1.981 no Cartório do 7º Oficio de 
Cuiabá/MT, com distância de 14,98 m, até encontrar o ponto M3. Desse ponto segue com 
azimute plano de 47°57'54.68", também limitando com o lote de Dorislay Queiroz Chaves, 
Matrícula sob o número 2.773 no Cartório do 7° Oficio de Cuiabá/MT, com distância de 37,83 
m, até encontrar o ponto MI, ponto de partida desse memorial descritivo. Todas as 
coordenadas informadas neste memorial foram baseadas no sistema de projeção UTM. 
Datum SIRGAS2000.

2 - Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de V.Sª, com referência a concordância da descrição 
do imóvel acima. 3- Qualquer impugnação deverá ser apresentada a este registro de 
imóveis situado na av. Filinto Müller, 1200, bairro Quilombo, que funciona no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, constados a partir da data 
da notificação . Atenciosamente 

NIZETE ASVOLINSQUE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS.

(26 E 27/01/2022)

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
CNPJ nº 06.023.921/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Gás - 

MTGÁS, Sec. César Miranda, CONVOCA todos os Senhores(as) Acionistas e 

Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de 

fevereiro de 2022 (03/02/2022), às 09h, que será realizada por meio de videoconferência 

ou híbrida, sendo na forma presencial na sede da Companhia Mato-grossense de Gás - 

MTGÁS, na Av. República do Líbano, nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, na cidade 

de Cuiabá, Estado Mato Grosso, CEP 78048-19, e na forma Telepresencial por meio do link 

que será oportunamente informado, considerando o Decreto nº 1.134/2021, para tratar das 

seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Dissolução da sociedade da empresa GNC. 

2ª - Pagamento do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) da empresa 

GNC com Gás Natural, pela MTGAS. 

Outros assuntos de interesses gerais.

Desde já, o Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, Sec. César Miranda, 

agradece a participação de todos. 25/01, 26/01 e 27/01/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2022
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Câmara Municipal de Rondonópolis, por determinação do Sr. Presidente, 
através da Pregoeira Oficial, torna público que realizará licitação 
para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, para: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SONORIZAÇÃO PARA 
SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES OU 
COMEMORATIVAS, REUNIÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS 
E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DESTAS E ILUMINAÇÃO 
CENOGRÁFICA DAS FACHADAS DA CASA DE LEIS, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e 
no edital e seus anexos. Esta Licitação será regida pela Lei nº 10.520, de 
2002, Decreto nº 8.715, de 2018, Decreto Legislativo nº 1.448, de 2015, 
Instrução Normativa SCL n° 001, de 2017 - versão 02, Lei Municipal nº 
10.094 de 2019, Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, 
bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas no Edital e 
seus Anexos.
Data de abertura da sessão pública: 10/02/2022
Horário: 09h00min
Credenciamento: 10/02/2022
Horário: 08h30min às 09h00min
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço eletrônico 
(www.rondonopolis.mt.leg.br - TRANSPARÊNCIA/LICITAÇÕES), na 
sede da Câmara Municipal, sito a Rua Cafelândia, nº 434, Bairro La Salle, 
no horário das 08h00min às 17h00min em dias úteis, ou solicitar através do 
e-mail cmrlicitacao@hotmail.com.

Rondonópolis, 26 de janeiro de 2022.
ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI

Pregoeira
(*) original assinado nos autos 26/01/22

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2022
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Câmara Municipal de Rondonópolis, por determinação do Sr. Presidente, através 
da Pregoeira Oficial, torna público que realizará licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS PARA AS SESSÕES 
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS, 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
RONDONÓPOLIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência e no edital e seus anexos. Esta Licitação será regida pela Lei nº 
10.520, de 2002, Decreto nº 8.715, de 2018, Decreto Legislativo nº 1.448, de 2015, 
Instrução Normativa SCL n° 001, de 2017 - versão 02, Lei Municipal nº 10.094 de 
2019, Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e 
demais exigências previstas no Edital e seus Anexos.
Data de abertura da sessão pública: 11/02/2022
Horário: 09h00min
Credenciamento: 11/02/2022
Horário: 08h30min às 09h00min
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço eletrônico (www.
rondonopolis.mt.leg.br - TRANSPARÊNCIA/LICITAÇÕES), na sede da Câmara 
Municipal, sito a Rua Cafelândia, nº 434, Bairro La Salle, no horário das 08h00min às 
17h00min em dias úteis, ou solicitar através do e-mail cmrlicitacao@hotmail.com.

Rondonópolis, 26 de janeiro de 2022.
ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI

Pregoeira
(*) original assinado nos autos 26/01/22

Silvio Hoffmann Filho, CPF 500.911.159-49, torna público que requereu junto a SEMA a
Licença Florestal -  LF, com Plano de Exploração  Florestal  -  PEF,  Com Desmate,  da
Fazenda Itália III. O empreendimento localiza-se no município de Paranatinga - MT. Não foi
determinado EIARIMA. 26/01/22

William Hoffmann,  CPF.056.415.399-02,  torna  público que  requereu  junto a SEMA a
Licença Florestal -  LF, com Plano de Exploração  Florestal  -  PEF,  Com Desmate,  da
Fazenda Itália II. O empreendimento localiza-se no município de Paranatinga  - MT. Não foi
determinado EIARIMA. 26/01/22

Bassnuf Rodrigues Transportadora LTDA, CNPJ 11.267.299/0001-61, 
torna público que solicitou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA,
a Licença Ambiental Simplificada-LAS, para “Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos”, Av. Marajá - Planalto, nº 3566, Jaciara/MT, CEP
78.820-000                                                                                     (26/01/2022)

RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS 

CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Gestão 2020/2022)

O Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do 

Estado de Mato Grosso – Sindpeco/MT, vem 

RETIFICAR o Edi ta l de Convocação da 

Assembléia Geral Extraordinária, publicado no dia 

18 de Janeiro de 2022. Onde se Lê: a ser realizada 

no dia 27 de janeiro de 2022 (quinta-feira). Leia-

se: a ser realizada no dia 01 de fevereiro de 2022 

(terça-feira).

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES
PRESIDENTE DO SINDPECO/MT      

DORVALINO SANDRI, CPF n° 452.044979-00, 
torna público que requereu junto à SEMA/MT – 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a LICENÇA
AMBIENTAL: L ICENÇA POR ADESÃO E 
COMPROMISSO, para um Armazém de Grãos 
(capacidade: 140 mil sacas), localizado no 
município de DIAMANTINO/MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Estabelecimentos 
de Serviço de Saúde do Estado de Mato Grosso - 
SINDESSMAT, representada por seu presidente, Dr. Altino José 
de Souza, com sede e foro na cidade de Cuiabá - MT, na Rua Barão 
de Melgaço, 2754, sala 1301, Centro Sul, Cep: 78.020-800, 
inscrito no CNPJ sob o número 33.004.698/0001-72, com 
registro sindical número 02421387895-7 junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela legislação sindical vigente e pelo Estatuto 
Social, convoca todos os seus associados, para participar da 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em sua 
sede, no dia 02 de fevereiro de 2022 (4ª feira), às 10:15 
horas, em primeira chamada com maioria dos associados 
presentes, e às 10:30 horas, em segunda chamada com 
qualquer número, para deliberação sobre alterações nas 
modalidades de contribuições e reajuste da mensalidade 
associativa. Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Altino José de Souza
Presidente SINDESSMAT (26/01/2022)

E L U S I A M A R I A P E R E I R A D A S I LVA - C N P J : 
03.207.234/0001-00. ENDEREÇO RUAPRESIDENTE 
TANCREDO NEVES, N° 3.689 Sala 01; MIRASSOL II; 
MIRASSOL D'OESTE - MT CEP: 78.280-000, REQUEREU A
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE -SEMA-MT, O 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 
ATIVIDADE: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO Nº 009/2022
PR SRP Nº 005/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL SRP Nº 005/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAESPECIALIZADAEM FORNECIMENTOS DE EPI'S 
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA – MT, conforme 
condições e especificações constantes no Termo de Referência 
ANEXO –I parte integrante do edital, com realização prevista 
para o dia 07/02/2022 ás 08:00 HORAS (horário de Mato 
Grosso). O Edital completo está a disp. dos int. gratuitamente, 
n a P r e f . M u n . d e P. d a S e r r a – M T e n o S i t e : 
www.planaltodaserra.mt.gov.br Comissão de Pregão, Praça 
São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES – PREGOEIRA
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com certifi cado Digital ICP Brasil.

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.
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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

THP – TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.411.588/0001-88, torna público que requereu à 
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMADES, o 
pedido para autorização de implantação da Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – RPPN, conforme Decreto de n° 6.157, de 02 
de dezembro de 2016, localizada na Avenida Projetada, s/n, Jardim 
Mariana, município de Cuiabá/MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB 
INTEGRAÇÃO, sob CNPJ 08.742.188/0001-55, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 16, seção II, do 
Estatuto Social, convoca os associados: Grafitte Papelaria 
Eireli, Matríc. 23546; Fabio LuimarConsalter De Melo, 
Matríc. 147197; Larissa Ferreira Da Silva, Matríc. 150670; 
Wg1 Estacionamento Eireli, Matríc. 22691; Cpm Com 
E Representacoes De ProdMedicos-Hospitala, Matríc. 
3642; Caixa De Assistencia Dos Militares De Mato Grosso, 
Matríc. 6416; R.J. Paiva Da Silva Consultoria Em Ti, 
Matríc. 22174; Pmz Centro Norte S.A, Matríc. 3087; Zero 
Hora Servicos De ComunicacaoLtda, Matríc. 6628; S. L. 
Potrich - Sociedade Individual De Advocacia, Matríc. 6708; 
para comparecerem à sede da Cooperativa, no prazo de 
30 (trinta) dias contados desta publicação para tratarem 
de assunto de seus interesses. O não comparecimento no 
prazo assinalado ensejará a abertura dos procedimentos 
estabelecidos no artigo 17, seção II, do Estatuto Social da 
cooperativa.Cuiabá – MT, 25 de janeiro de 2022.

Amarildo Pereira
Presidente

ÁGUA BOA ECHER 48 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ n° 38.321.079/0001-
25, torna público que requereu junto à SEMA/MT a Outorga de 
Direito de Uso de Recursos Hídricos para diluição de efluentes 
no Ribeirão Jaú (Lat.: 14°4’2.34”S; Long.: 52°10’5.21”O) para 
atendimento de 875 unidades habitacionais dos Residenciais 
Multifamiliares Verticais localizados na Av. Planalto, município de 
Água Boa/MT.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRA NOVA LTDA. 
(COOPERNOVA-Indústria de Rações e Concentrados) CNPJ 
nº 24.702.037/0008-04 torna público que requereu à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente - SEMA, a “Renovação da Licença de 
Operação”, para a atividade de “Fabricação de rações balancea-
das para animais”, localizado na Rodovia BR 163, s/nº, km 987, 
Industrial II, município de Terra Nova do Norte/MT.

“Errata. ClRINEU DE AGUIAR (CPF nº 414.114.209-34) vem 
através desta corrigir as publicações realizadas no Diário Oficial 
do Estado N°27.968 em 29/03/2021 e periódico Diário de Cuiabá, 
edição N°15.681em 27/03/2021, para tornar público que requereu 
ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social e Ambiental “Médio Araguaia” - CODEMA a Licença Prévia e 
Licença de Instalação para ampliação e Renovação da Licença 
de Operação para a atividade de “armazéns gerais para depósito 
de produtos não perigosos”, exercida na Fazenda Liberdade, 
município de Querência - MT”.

AUTO POSTO CANELA LTDA – POSTO SORRISO - CNPJ: 
08.603.562/0001-31, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da 
razão social para AUTO POSTO PATO BRANCO LTDA – POSTO 
VACA  – CNPJ: 44.448.372/0001-50, para atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na 
Av. Natalino Joao Brescansin, 2049, Centro-Norte, no município de 
Sorriso/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

POSTO PEDRO NECA LTDA. (Posto Pedro Neca) CNPJ 
nº 03.189.859/0001-89 torna-se público que requereu à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a “Re-
novação da Licença de Operação”, para a atividade do 
“Comércio varejista de combustíveis para veículos auto-
motores”, localizado na Rodovia BR-174, s/nº, km 136, 
Distrito Pedro Neca, município de Porto Esperidião/MT.

E. M. FORÇA DIESEL LTDA, CNPJ 24.568.764/0001-46, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso – SAMA, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação para a atividade de Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, sito 
aAv. Zilda Arns, nº 3941, Novo Horizonte III, município de Sorriso - 
MT, não determinado (EIA/RIMA).

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  - CNPJ: 
01.787.793/0007-99, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação da 
Licença de Operação (LO) , para atividade de comércio atacadista 
de combustíveis, localizado na R O, s/n, lote 48 ao 58 quadra 17, 
Distrito Industrial, no  município de Cuiabá/MT. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

KLEVERSONSCHEFFER E OUTROS – ALGODOEIRA 
CACHOEIRA, inscrita no CPF 941.780.201-10, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT 
(SEMA/MT) a solicitação de LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO – LAS, para UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE 
ALGODÃO, localizado na rodovia MT 170, s/nº, zona rural, fazenda 
Cachoeira em Campo Novo dos Parecis – MT.

HOSPITAL SANTA INÊS LTDA- CNPJ nº 
01.148.873/0001-09, torna público que requer à 
SEMA/MT, o pedido de Renovação da Licença de 
Operação e Alteração da Razão Social para o Hos-
pital, localizado na Av. Tancredo Neves nº 288, Setor 
Sul – Colíder /MT.

Ana Paula de Souza Pfutzor CPF 831.683.381-68, 
torna público que requer a Sec. Mun. de Meio Ambiente e 
Desenv. Urbano - SMADES, o pedido de Lic. Prévia e Lic. 
de Instalação para a obra Residencial Multifamiliar, sito 
no Lote nº 10 Qd. 72 Loteamento “Cidade Célula Santa 
Rosa” - Cuiabá/ MT. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMACÃO 
Prazo do Edital: 45 Dias EXPEDIDO POR DETERMINACÃO DO MMOJUIZ(A) DE 
DIREITO ALEX NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 0013322-06.2008.8.11.0047 
Valor da causa: R$ 42.962,46 | ESPECIE: Títulos de Crédito ->MONITORIA (40) POLO 
ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 
UNIAO MT/MSEndereço: AV. RUBENS DE MENDONCA, S/N, ANEXO TRIBUNAL DE 
JUSTICA, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-000 POLO PASSIVO: Nome: KELLY ADRIANY 
DE LIMA RONDON Endereço: desconhecido Nome: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 
BRITOEndereço: RUA PRACA MADRID, N 150, JD. TROPICAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-130 
FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em 
lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação 
exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 42.962,46 e dos honorários advocatícios de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) Interpor 
embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão 
a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 
no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Em 19/06/2006, a Requerida/devedora contraiu 
empréstimo no valor de R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reals) Junto à Requerente/
credora, valor este liberado mediante crédito em conta corrente mantida pela Associada - Requerida, 
que se comprometeu e deveria ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, negócio jurídico 
que foi devidamente instrumentalizado e anuído expressamente pelas partes através do termo no 
contrato de abertura de crédito no 14893-7 (doc. 02), vencendo-se a primeira parcela em 27/11/2006 
e a ultima no dia 25/08/2009, correspondendo cada uma delas, nas datas de seus respectivos 
vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor, mais encargos e multas previstas no aludido 
contrato anexo, cláusula, Prazo e Forma de pagamento, estando em conseqüência inadimplente, 
já que não quitou sequer três das parcelas avençadas e contratadas no instrumento de crédito ora 
cobrado DECISÃO: “... Vistos, etc. Código: 3431640 Autor requer a citação editalícia do requerido, 
através de petição acostada aos autos às fls. 71/73. Em casos tais, o Código de Processo Civil 
estipula como requisito “a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias 
previstas nos ns. I e II do artigo antecedente” (art. 232), sob pena de “A parte que requerer a citação 
por edital, alegando dolosamente os requisitos do art. 231, I e II, incorrerá em multa de 5 (cinco) 
vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo.” (art. 233, CPC). Assim, considerando a certidão do 
oficial de justiça, bem como ante a manifestação do requerente de que desconhece o paradeiro do 
requerido, defiro o pedido em questão, determinando a realização da citação editalícia do requerido.
Expeça-se o necessárlo edital para citação do requerido, com prazo de 20 dias, observando-se os 
requisitos do art. 232 do CPC, em especial aquele que obriga a afixação do edital, na sede do Juízo, 
certificada pelo escrivão. Confeccionado o edital de cltação, Intlme-se o autor para que retire-o na 
Secretaria do Juízo e promova a sua publicação “no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no 
órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local.” (art. 232, III, CPC). As providências.Intime-se.
Cumpra-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, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 9 de novembro de 2021. 
(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento no 56/2007-CGJ

Cuiabá, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO 002/2022

O SESC/AR/MT, torna público que realizará no dia 
18/02/2022(encerramento às 14h00min - horário de Mato 
Grosso)o leilão eletrônico paraa venda de bens móveis 
(diversos), considerados inservíveis ao SESC/AR/MT, 
conforme especificações constantes do Edital, disponível no 
endereço https://www.chbarbosaleiloes.com.br/ https://www.
sescmt.com.br/menulicitação. O leilão ocorrerá na modalidade 
online através do portal eletrônico https://www.chbarbosaleiloes.
com.br. Mais informações e edital completo com o Leiloeiro 
Oficial Carlos Henrique Barbosa, Matrícula nº 032/JUCEMAT, 
endereço do escritório a Avenida Miguel Sutil, nº 9803, bairro 
Duque de Caxias I, Cuiabá/MT, telefone para contato (65) 3027-
1457; (65) 99912-6540 - e-mail contato@chbarbosaleiloes.com.
br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SERVIÇO 
SOCIAL DO COMÉRCIO, CARLOS HENRIQUE BARBOSA – 
Leiloeiro Público Oficial. 22, 25 e 26-01/22

GEP INCORPORADORA E PARTIPAÇÕES LTDA  
CNPJ nº 04.565.333/0001-19  

REUNIÃO DE SÓCIOS – CONVOCAÇÃO  
Considerando o possível cometimento de falta grave pelas sócias RIO FORTE  
INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
no que  tange à criação de marcas de empreendimentos para concorrência 
com a empresa GEP,  provocando possível concorrência desleal, além do que, 
sem deliberação societária, houve a  criação de submarcas pelas referidas 
sócias, com possível objetivo de ocultação das marcas,  somado ao fato do 
inadimplemento contratual estipulado constituir possível enriquecimento  
ilícito das sócias; na forma dos art. 1.072 e 1.073, I, do Código Civil e art. 600.V 
do Código de  Processo Civil, ficam todos os sócios da Sociedade Empresária 
GEP INCORPORADORA E  PARTIPAÇÕES LTDA convocados para Reunião de 
Sócios, que se realizará em primeira  convocação no dia 10 de fevereiro de 
2022, as 08:30 horas; e segunda convocação no mesmo  dia 10 de fevereiro 
de 2022, às 09:00, na sede da sociedade, sito Avenida Miguel Sutil, 8061,  
sala: G-23; - Duque de Caxias II, Cuiabá/MT, a fim de deliberar a seguinte 
ordem do dia:  1) Com base no artigo 1.030 do Código Civil, apurar e deliberar 
sobre a exclusão das  sócias RIO FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ 
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS LTDA, por cometimento de falta grave e 
possível concorrência desleal,  envolvendo o atos e fatos de criação de marcas 
concorrentes com a sociedade, à exemplo  das seguintes marcas: “Florais da 
Mata”, “Florais do Valle”, “Florais Itália”;  2) Deliberar sobre possível falta 
grave diante da ausência de prestação de contas por parte  dos sócios RIO 
FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS 
LTDA;  3) Deliberar sobre possível causa de enriquecimento das sócias RIO 
FORTE  INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, pela  ausência de pagamento, no tempo e modo adequado, dos valores 
estabelecidos em contrato  e atas para o uso da marca “Florais”.  4) Deliberar 
a possível falta grave no descumprimento de compromissos firmados na 
15ª  Ata de Reunião, datada de 12/02/2004, por parte das sócias BRAZ 
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS LTDA e RIO FORTE INCORPORADORA 
LTDA em não apresentar  previamente os documentos estabelecidos no Item 
6, da 15ª Ata de Reunião de Sócios, bem  como infração desta mesma cláusula 
por não pagamento das obrigações financeiras ali  definidas;  5) Inadimplência 
por parte das sócias BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  LTDA e RIO 
FORTE INCORPORADORA LTDA pelo não pagamento dos valores devidos  pela 
utilização da Marca Florais, bem como a tentativa de pagamento por meio 
diverso do  ajustado, para possível locupletamento das sócias, em detrimento 
da sociedade.  As referidas sócias ficam, desde já, advertidas que na reunião 
convocada será oportunizada  sua defesa, seja ela oral e ou documental, 
garantindo seu direito ao contraditório; Nos termos  da Lei, os sócios poderão 
se fazer representados por procurador, com poderes específicos para a 
convocação supra, enviando, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência,  instrumento procuratório;  Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.  

ELMO ENGENHARIA LTDA, representadas pelo seu Administrador GUSTAVO 
DE REZENDE PINHEIRO;  
ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, representadas pelo seu 
sócioGUILHERME DE REZENDE PINHEIRO. 

22, 25 e 26-01/22

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS MARIA AUXILIADORA QD 007 LT 032 Ivanice Almeida Rocha 005 a 012/150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 014 LT 024 Francisco Gerson Brandão dos Santos 010 a 017/140

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 012 LT 018 Jair Silva Pessoa 026 a 032/140

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 016 LT 023 Jacson Souza Rocha

NOTA: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 07.484.175/0001-60, localizada na Rua 15 de Dezembro, 21 Pavmto 03 - 
Centro Anápolis/GO, na qualidade de proprietária do loteamento acima descrito, tendo em vista a não localização de Vossa Senhoria e após inúmeras e inúteis tentativas de recebimento do débito 

supracitado, serve-se da presente NOTIFICAÇÃO para constituir V. Sª. em mora, nos termos do Artigo 32, caput, da Lei nº 6.766/79 e dar-lhe o prazo  improrrogável de 30 DIAS, a contar da 
publicação deste, para regularização do débito acima  descrito, ficando certo que o não pagamento do débito no prazo supracitado implicará na imediata e automática rescisão do Contrato de 

Compra e Venda, independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

NOTA: RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 07.484.175/0001-60, localizada na Rua 15 de Dezembro, 21 Pavmto 03 - Centro Anápolis/GO, na 
qualidade de proprietária do loteamento acima descrito, tendo em vista a não localização de Vossa Senhoria e após inúmeras e inúteis tentativas de recebimento do débito supracitado, serve-se da 

presente NOTIFICAÇÃO para constituir V. Sª. em mora, nos termos do Artigo 32, caput, da Lei nº 6.766/79 e dar-lhe o prazo  improrrogável de 30 DIAS, a contar da publicação deste, para 
regularização do débito acima  descrito, ficando certo que o não pagamento do débito no prazo supracitado implicará na imediata e automática rescisão do Contrato de Compra e Venda, 

independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

002 a 003/003 
007 a 012/140

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

O Sócio Administrador da empresa MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o Nº 15.397.179/0001-30, com sede e foro no Município de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, sito a Avenida Miguel Sutil, Nº 8000, Sala 03, Térreo, Edifício 
Santa Rosa Tower, Bairro Ribeirão da Ponte, CEP 78.040-400, no uso das atribuições 
que lhe confere o contrato social, convoca todos os sócios, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á na sede da empresa, no dia 05 de 
Fevereiro de 2022, obedecendo as seguintes horários e “quorum” para sua instalação, 
sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o contrato social: 01) Em primeira 
convocação: às 17:00 horas, com a presença dos sócios que represente 3/4 (três 
quartos) dos capital social da empresa; 02) Em segunda convocação: às 18:00 horas 
com a presença de qualquer numero de sócios que represente o capital social da 
empresa, para deliberarem sobre os seguinte assuntos: ORDEM DO DIA: 1. 
Aprovação para inclusão de novos sócios com data retroativa a 01/01/2022; 2. 
Aprovação para alteração de endereço da filial CNPJ 15.397.179/0004-82; 3. 
Aprovação da Alteração Contratual Consolidada, denominada (8ª) Oitava Alteração 
da Sociedade Limitada; Cuiabá-MT, 21 Janeiro de 2022.

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

informações assim que possível.
(19,20,21,22,25,26 E 27/01/22) 

ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE CUIABÁ Cartório 7º Ofício 7° SERVIÇO  
NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS Nizete Asvolinsque Tabeliã e Oficial de Registro de 
Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária. Avenida Filinto Muller, 1200 - Bairro Quilombo - 
Fone:(65) 3621-1613 I 3621-1440 CEP 78043-409 E-mail: cartorio7oficiocba@gmail.com  
Cuiabá - Mato Grosso. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PELO PRAZO DE 15 DIAS Cuiabá, 12 
de Janeiro de 2022. A Sr Nome: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. End: RUA13 DE JUNHO, 
Nº 1614, BAIRRO CENTRO SUL, - CUIABÁ - MT, 78020-000 Assunto: NOTIFICAÇÃO DE 
CONFRONTANTE PARA REVISÃO DE ÁREA Prezado Senhor 1 - Na qualidade de Oficial 
do Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá-MT, 
segundo as atribuições conferidas pelo parágrafo 2º do item II do art. 213 da Lei 6015, 
alterado pelo art. 59 da Lei 10.931 de 04/08/2004, tendo seguido as normas ditadas pela Lei 
13.709/2018 LGPD, solicita a V. Sa que tenha conhecimento que tramita por este registro 
imobiliário, conforme requerimento datado de 04/08/2021 em nome de EVANIRA
MONTEIRO DA SILVA protocolado sob nº 94840 solicitando REVISÃO DE ÁREA do imóvel 
com área 791,88 m2, devidamente matriculada no sétimo serviço registral desta comarca 
sob nº 17.001 passando o mesmo a ter a seguinte descrição. MEMORIAL DESCRITIVO DE 
IMÓVEL URBANO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA Matrícula:17.001 
Ficha:01 Livro: nº 2 Proprietários: Evanira Monteiro da Silva (CPF 138.821.041-04) Assunto: 
Retificação de área Localização: Casa térrea, situada na Rua 13 de Junho, 1533 - 2° Capital - 
Cuiabá/MT Perímetro encontrado: 193,88 m Area encontrada: 791,88 m2 Distrito desta 
LIMITES: Norte: Maria do Carmo Monteiro da Silva Matrícula 25.419, Cart. do 2° Oficio Sul: 
Alinhamento da Rua 13 de Junho Leste: Moisés Mendes Martins Júnior Matrícula 37.219, 
Cart. do 2º Oficio / Federação dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de 
Mato Grosso Matrícula 2.773, Cart. do 7° Oficio Oeste: Dorislay Queiroz Chaves Matrícula 
1.981, Cart. do 7° Oficio CAMINHAMENTO DO PERÍMETRO Inicia-se a descrição deste 
perímetro no ponto MI, de coordenadas planas retangulares calculadas no sistema UTM N 
8.274.100,634 m e E 595.972,698 m, deste segue com azimute plano 219°52'33.69" e 
distância de 10,32 m divisando com alinhamento da Rua 13 de Junho até encontrar o ponto 
M2. Desse ponto segue com azimute plano de 313°4'46.87", limitando com o lote de Dorislay 
Queiroz Chaves, registrado na Matrícula sob o número 1.981 no Cartório do 7º Oficio de 
Cuiabá/MT, com distância de 14,98 m, até encontrar o ponto M3. Desse ponto segue com 
azimute plano de 47°57'54.68", também limitando com o lote de Dorislay Queiroz Chaves, 
Matrícula sob o número 2.773 no Cartório do 7° Oficio de Cuiabá/MT, com distância de 37,83 
m, até encontrar o ponto MI, ponto de partida desse memorial descritivo. Todas as 
coordenadas informadas neste memorial foram baseadas no sistema de projeção UTM. 
Datum SIRGAS2000.

2 - Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de V.Sª, com referência a concordância da descrição 
do imóvel acima. 3- Qualquer impugnação deverá ser apresentada a este registro de 
imóveis situado na av. Filinto Müller, 1200, bairro Quilombo, que funciona no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, constados a partir da data 
da notificação . Atenciosamente 

NIZETE ASVOLINSQUE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS.

(26 E 27/01/2022)

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
CNPJ nº 06.023.921/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Gás - 

MTGÁS, Sec. César Miranda, CONVOCA todos os Senhores(as) Acionistas e 

Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de 

fevereiro de 2022 (03/02/2022), às 09h, que será realizada por meio de videoconferência 

ou híbrida, sendo na forma presencial na sede da Companhia Mato-grossense de Gás - 

MTGÁS, na Av. República do Líbano, nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, na cidade 

de Cuiabá, Estado Mato Grosso, CEP 78048-19, e na forma Telepresencial por meio do link 

que será oportunamente informado, considerando o Decreto nº 1.134/2021, para tratar das 

seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Dissolução da sociedade da empresa GNC. 

2ª - Pagamento do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) da empresa 

GNC com Gás Natural, pela MTGAS. 

Outros assuntos de interesses gerais.

Desde já, o Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, Sec. César Miranda, 

agradece a participação de todos. 25/01, 26/01 e 27/01/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2022
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Câmara Municipal de Rondonópolis, por determinação do Sr. Presidente, 
através da Pregoeira Oficial, torna público que realizará licitação 
para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, para: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SONORIZAÇÃO PARA 
SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES OU 
COMEMORATIVAS, REUNIÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS 
E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DESTAS E ILUMINAÇÃO 
CENOGRÁFICA DAS FACHADAS DA CASA DE LEIS, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e 
no edital e seus anexos. Esta Licitação será regida pela Lei nº 10.520, de 
2002, Decreto nº 8.715, de 2018, Decreto Legislativo nº 1.448, de 2015, 
Instrução Normativa SCL n° 001, de 2017 - versão 02, Lei Municipal nº 
10.094 de 2019, Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, 
bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas no Edital e 
seus Anexos.
Data de abertura da sessão pública: 10/02/2022
Horário: 09h00min
Credenciamento: 10/02/2022
Horário: 08h30min às 09h00min
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço eletrônico 
(www.rondonopolis.mt.leg.br - TRANSPARÊNCIA/LICITAÇÕES), na 
sede da Câmara Municipal, sito a Rua Cafelândia, nº 434, Bairro La Salle, 
no horário das 08h00min às 17h00min em dias úteis, ou solicitar através do 
e-mail cmrlicitacao@hotmail.com.

Rondonópolis, 26 de janeiro de 2022.
ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI

Pregoeira
(*) original assinado nos autos 26/01/22

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2022
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Câmara Municipal de Rondonópolis, por determinação do Sr. Presidente, através 
da Pregoeira Oficial, torna público que realizará licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS PARA AS SESSÕES 
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS, 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
RONDONÓPOLIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência e no edital e seus anexos. Esta Licitação será regida pela Lei nº 
10.520, de 2002, Decreto nº 8.715, de 2018, Decreto Legislativo nº 1.448, de 2015, 
Instrução Normativa SCL n° 001, de 2017 - versão 02, Lei Municipal nº 10.094 de 
2019, Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e 
demais exigências previstas no Edital e seus Anexos.
Data de abertura da sessão pública: 11/02/2022
Horário: 09h00min
Credenciamento: 11/02/2022
Horário: 08h30min às 09h00min
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço eletrônico (www.
rondonopolis.mt.leg.br - TRANSPARÊNCIA/LICITAÇÕES), na sede da Câmara 
Municipal, sito a Rua Cafelândia, nº 434, Bairro La Salle, no horário das 08h00min às 
17h00min em dias úteis, ou solicitar através do e-mail cmrlicitacao@hotmail.com.

Rondonópolis, 26 de janeiro de 2022.
ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI

Pregoeira
(*) original assinado nos autos 26/01/22

Silvio Hoffmann Filho, CPF 500.911.159-49, torna público que requereu junto a SEMA a
Licença Florestal -  LF, com Plano de Exploração  Florestal  -  PEF,  Com Desmate,  da
Fazenda Itália III. O empreendimento localiza-se no município de Paranatinga - MT. Não foi
determinado EIARIMA. 26/01/22

William Hoffmann,  CPF.056.415.399-02,  torna  público que  requereu  junto a SEMA a
Licença Florestal -  LF, com Plano de Exploração  Florestal  -  PEF,  Com Desmate,  da
Fazenda Itália II. O empreendimento localiza-se no município de Paranatinga  - MT. Não foi
determinado EIARIMA. 26/01/22

Bassnuf Rodrigues Transportadora LTDA, CNPJ 11.267.299/0001-61, 
torna público que solicitou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA,
a Licença Ambiental Simplificada-LAS, para “Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos”, Av. Marajá - Planalto, nº 3566, Jaciara/MT, CEP
78.820-000                                                                                     (26/01/2022)

RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS 

CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Gestão 2020/2022)

O Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do 

Estado de Mato Grosso – Sindpeco/MT, vem 

RETIFICAR o Edi ta l de Convocação da 

Assembléia Geral Extraordinária, publicado no dia 

18 de Janeiro de 2022. Onde se Lê: a ser realizada 

no dia 27 de janeiro de 2022 (quinta-feira). Leia-

se: a ser realizada no dia 01 de fevereiro de 2022 

(terça-feira).

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES
PRESIDENTE DO SINDPECO/MT      

DORVALINO SANDRI, CPF n° 452.044979-00, 
torna público que requereu junto à SEMA/MT – 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a LICENÇA
AMBIENTAL: L ICENÇA POR ADESÃO E 
COMPROMISSO, para um Armazém de Grãos 
(capacidade: 140 mil sacas), localizado no 
município de DIAMANTINO/MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Estabelecimentos 
de Serviço de Saúde do Estado de Mato Grosso - 
SINDESSMAT, representada por seu presidente, Dr. Altino José 
de Souza, com sede e foro na cidade de Cuiabá - MT, na Rua Barão 
de Melgaço, 2754, sala 1301, Centro Sul, Cep: 78.020-800, 
inscrito no CNPJ sob o número 33.004.698/0001-72, com 
registro sindical número 02421387895-7 junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela legislação sindical vigente e pelo Estatuto 
Social, convoca todos os seus associados, para participar da 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em sua 
sede, no dia 02 de fevereiro de 2022 (4ª feira), às 10:15 
horas, em primeira chamada com maioria dos associados 
presentes, e às 10:30 horas, em segunda chamada com 
qualquer número, para deliberação sobre alterações nas 
modalidades de contribuições e reajuste da mensalidade 
associativa. Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Altino José de Souza
Presidente SINDESSMAT (26/01/2022)

E L U S I A M A R I A P E R E I R A D A S I LVA - C N P J : 
03.207.234/0001-00. ENDEREÇO RUAPRESIDENTE 
TANCREDO NEVES, N° 3.689 Sala 01; MIRASSOL II; 
MIRASSOL D'OESTE - MT CEP: 78.280-000, REQUEREU A
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE -SEMA-MT, O 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 
ATIVIDADE: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO Nº 009/2022
PR SRP Nº 005/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL SRP Nº 005/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAESPECIALIZADAEM FORNECIMENTOS DE EPI'S 
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA – MT, conforme 
condições e especificações constantes no Termo de Referência 
ANEXO –I parte integrante do edital, com realização prevista 
para o dia 07/02/2022 ás 08:00 HORAS (horário de Mato 
Grosso). O Edital completo está a disp. dos int. gratuitamente, 
n a P r e f . M u n . d e P. d a S e r r a – M T e n o S i t e : 
www.planaltodaserra.mt.gov.br Comissão de Pregão, Praça 
São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES – PREGOEIRA

D4Sign e9a4bc4e-98f1-440f-9869-bab3713108f4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CLASSIDIÁRIO Fone:  2139-8929

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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




Creci F-3486/MT
joaquinaimoveis@hotmail.com

Rua Monteiro Lobato, 155 | Pico do Amor, Cuiabá-MT
Fones: 65 98175 1509 | 65 98124-7699

www.joaquinaimoveis.com.br
(NOVIDADES NO SITE)

Acesse ao SITE:

www.
diariodecuiaba.com.br

A NEUROCOR – DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA ENDOVAS-
CULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.403.159/0001-04, torna 
público que requereu a Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
- SEMA, o pedido de Renovação de Licença de Operação para 
atividade de atendimento hospitalar – laboratórios de anatomia 
patológica e citológica, localizado na Av.Aclimação,355, Bosque da 
Saúde, Cuiabá-MT, CEP: 78.050-000, Hospital São Mateus.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM(ª) JUIZ (A) DE DIREITO LUIS OTAVIO 
PEREIRA MARQUES PROCESSO n. 1025711-06.202.8.11.0002 
Valor da causa: R$ 6.600,00 ESPÉCIE: [Levantamento de 
Valor]->PETIÇÁO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome. K MORAES 
CARDEAL – ME Endereço: Av. da FEB, 1610, Ponte Nova, Varzea 
Grande-MT CEP: 78115-908POLO PASSIVO: Nome: ITAU 
UNIBANCO S.A. Nome: CARLOS CESAR RODRIGUES, CPF DE 
N° 037.977.1514996FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 
PASSIVO  CARLOS CESAR RODRIGUES, CPF DE N° 037.977.151-96, 
acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 
da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 
queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções 
de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 
K Moraes Cardeal ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 
09.000.61110001-04, com endereço sito à Avenida da FEB, n° 1.610, Bairro 
Ponte Nova, Várzea Grande/MT, nesta ato representada pela Kezia Moraes 
Cardeal, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF n° 693.901.421- 72 
e Cédula de identidade n° 10545657, propôs a presente ação de restituição 
de valor cic pedido liminar em face de Banco ltaú Unibanco, Av. Barão de 
Melgaço, 3605, Centro, CEP 78005-500 ai Cuiabá, MT, inscrito no CNPJ sob 
o n° 60.701.190/0376- 01, e Carlos Cesar Rodrigues, inscrito no CPF de n° 
037.977.151-96, aduzindo, em síntese, que no dia 04/09/2020 realizou uma 
transferência bancária no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) de 
sua conta do Banco Itaú (agência n. 0288 conta corrente na 87956-2) para a 
conta corrente n. 00644-1, agência 9849 do banco requerido, de titularidade 
do segundo requerido. Entretanto, afirma que logo após a transferência 
percebeu que havia transferido o valor equivocadamente, uma vez que a 
conta correta deveria ser de n. 006441-6, razão pela qual solicitou o estorno 
do valor ao primeiro requerido, que alegou que só poderia devolver o valor à 
autora mediante autorização do segundo requerido, em que pese este possua 
a conta inativa desde o ano de 2015. Ressalta ser evidente que o depósito 
foi equivocado em razão das contas serem muito parecidas, se diferenciando 
apenas pelo último dígito, bem como ser impossível para a autora obter a 
autorização do segundo requerido, uma vez que é pessoa desconhecida. 
Destarte, requer a concessão de tutela de urgência para determinar o 
bloqueio da quantia constante na conta do segundo requerido, bem como 
para que o banco requerido proceda com o depósito ou transferência do 
numerário em favor da autora, sob pena de multa. Dá-se a causa o valor de 
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). DECISÃO: Considerando que a 
parte requerida CARLOS CESAR RODRIGUES não foi localizada para ser 
citada nos endereços descritos nos autos, defiro o pedido retro e ordeno seja 
a requerida citada por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias. Por oportuno, 
à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados 
no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode 
ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 
processual, determino que a publicação do edital de citação seja em jornal 
local de ampla circulação a ser providenciado pela parte autora, o que faço 
com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos 
acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde 
já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa dos 
requeridos. Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 
e/ou documentos, àparte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 
art. 350, do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem 
prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum 
de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 
pena de preclusão. Por fim, deixo de redesignar a audiência de conciliação, 
diante da citação ficta ora deferida, o que tomaria o ato prejudicado, 
culminando no retardamento desnecessário da marcha processual. Intime-se. 
Cumpra-se. As providências necessárias. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

A NEUROCOR – DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA ENDOVAS-
CULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.403.159/0003-68, tor-
na público que requereu a Secretaria Estadual de Meio Ambien-
te - SEMA, o pedido de Renovação de Licença de Operação
para atividade de atendimento hospitalar – laboratórios de ana-
tomia patológica e citológica, localizado na Av.Marechal Deodoro 
da Fonseca,400, Araes, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-100, Hospital 
Santa Helena.

IDENILSO DA SILVA - RAINHA DA NOITE - CNPJ 
27.915.182/0001-87, torna público que requereu á Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Município de Várzea Grande 
(SEMMADRS/VG) a licença para TRATAMENTO ACÚS-
TICO, na Nacional (Lot. Jd. Potiguar), 11, Quadra 0000, 
Lote 0000, Bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande-MT.

AGROPECUÁRIA 477 S.A, CNPJ: 03.648.771/0001-
88, torna público que requereu junto à SEMA/MT as 
licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para Abertura 
de Estrada Rural Vicinal nos domínios da Fazenda 
Agropecuária 477. Rod MT 010 KM 33, Zona Rural, 
Diamantino/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

A empresa RETIFICA NOVO MUNDO LTDA,  CNPJ 
N° 30.254.519/0001-67, torna público que requereu junto à secreta-
ria municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável 
de Várzea Grande (SEMMARDS/VG), a RENOVAÇÃO da Licen-
ça de Operação (LO) Para serviços de 45.20-0-01 - Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automoto-
res, Localizado na ROD MT-070, Nº 09, Quadra 41, no Bairro Novo 
Mundo, em Várzea Grande – MT, CEP 78.149-091.  

Cuiabá, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

PIRAGUASSÚ AGRO PECUARIA S/A 
CNPJ  04.990.263/0001-46

1) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e Le-
gislação Tributária em vigor;  b) As receitas e despesas foram registradas segundo o regime de competência; c) Os ativos realizáveis e os passivos 
exigíveis vencíveis no exercício seguinte estão classificados como circulante.

2) CAPITAL SOCIAL: Representado por 1.677.892 ações ordinárias e preferenciais, todas nominativas no valor nominal de R$ 1,95 cada totalmente 
integralizadas no total de R$ 3.271.889,40

3) DESPESAS DO EXERCICIO : Foram pagas com recursos da sócia majoritaria Yanmar do Brasil S/A e contabilizadas em C/C Coligadas

4) ENTRADA DE RECURSOS :  referente à processo em finalização do INCRA.

KAZUO YAMAOKA JOSE DONIZETI LUIZ JOSE DONIZETI  LUIZ
Diretor Presidente Diretor Tec. Contab. CRC-SP Nº 141067/0-5 - S-MT

RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a  Diretoria submete a apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e 
demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado  em 31  de  dezembro de  2021, estando à inteira disposição para quaisquer es-
clarecimentos necessários.

Cuiabá, 24 de Janeiro de 2022                                                                       A DIRETORIA

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS MT LTDA, CNPJ nº 
32.879.136/0001-00, torna público que requereu junto a  
SEMA, a Renovação de LO, para atividade de Serraria sem 
desdobramento de Madeira, Aripuanã/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
A Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT, através do 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará no dia 16/02/2022 às 08h00min, a Licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 004/2022, do tipo “Menor 
Preço por Item", cujo objeto é o Registro de preços para futura e 
eventual “AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA” para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município. 
O edital completo está à disposição dos interessados no Setor 
de Licitação, situado na rua São Bernardo nº 523, Centro, 
C u r v e l â n d i a / M T, e g r a t u i t a m e n t e n o s i t e : 
www.curvelandia.mt.gov.br. Maiores informações, através do e-
mail: licitacao@curvelandia.mt.gov.br, ou pelo telefone (65) 
3273-1275. Curvelândia/MT, 31 de janeiro de 2022.

Evando de Souza Venturolli - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão 
Presencial n.º 03/2022, cujo objeto é o: Seleção de melhor 
proposta objetivando o registro de preço para aquisição de 
Tubos para uso em geral nas manutenções e construções de 
bueiros e canalização de águas fluviais, no município de Nova 
Guarita- MT, tudo em conformidade com as características 
técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital 
nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 
neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
abertura no dia 14/02/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e 
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 07:00 as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo 
de retirada do edital devidamente preenchido para o 
d e p a r t a m e n t o d e L i c i t a ç õ e s a t r a v é s d o e - m a i l 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 01 de 
Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO PR 004/2022
A Prefeitura Municipal de Planalto da Serra/MT torna pública a 
REVOGAÇÃO do Pregão Presencial n. 004/2022, Processo 
Administrativo n. 006/2022, com fundamento no artigo 49, da 
Lei n. 8.666/93, Motivo: ausência superveniente de interesse da 
Administração. Maiores informações poderão ser obtidas na 
Seção de Licitações, no Paço Municipal sito à Praça São Carlos, 
n. 755 – Centro, CEP: 78.855-000, na cidade de Planalto da 
Serra-MT, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 ás 17:00 horas ou 
pelo e-mail prefeituraps@bol.com.br, ou pelo telefone (66) 
3328-6101. Planalto da Serra-MT, 01 de fevereiro de 2022.

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO - Prefeito

      CONSELHO REGIONAL DE MEDICINADO ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINADO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: EMPRESA FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA-ME 
(ELETRICA
FORÇA)
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021. 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. O valor VALOR:
total de R$ 74.800,00 (Setenta e quatro mil e oitocentos reais) Data da Assinatura: 
26/01/2022. 12 (doze) meses. : VIGÊNCIA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.2.2.1.1.33.90.36.012. : Manutenção e Conservação ELEMENTO DE DESPESA
de Imóveis. 

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 
de setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho 
de 1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 
por intermédio de sua representante legal consoante delegação de 
competência conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua 
Presidente, Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que 
ratificou/homologou os atos praticados pela Comissão Permanente de 
Licitação, na , em favor da empresa cotação Eletrônica nº 02/2021
ESPECTRO ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL
EIRELI, CNPJ sob o nº 33.494.917/0001-49. Vigência: 36 (trinta e seis) meses, 
com início a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 
na forma da lei. Valor total: R$ 14.079,00 (Quatorze mil e setenta e nove reais).

Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 
de setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho 
de 1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 
por intermédio de sua representante legal consoante delegação de 
competência conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua 
Presidente, Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que 
ratificou/homologou os atos praticados pela Comissão Permanente de 
Licitação, em favor da empresa no Pregão Eletrônico nº 04/2021, ORLEANS 
VIAGENS E TURISMO LTDA VIGÊNCIA: , CNPJ sob o nº 21.331.404/0001-38. 
12 (doze) meses, com início a partir da data de assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado na forma da lei. R$ 141.128,91 VALOR TOTAL ESTIMADO:
(cento e quarenta e um mil, cento e vinte e oito reais e noventa e um centavos), 
dos quais serão pagos à Contratada a título de remuneração de agenciamento 
de viagens (RAV), o valor unitário constante de sua proposta consolidada, 
multiplicado pela quantidade de passagens aéreas emitidas no período 
faturado, conforme atendidos os requisitos exigidos no edital do certame. 

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

4ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 
20(Vinte) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo 
Ribeiro Junior Processo Nº 1000516-67.2018.8.11.0041 Valor Da Causa: R$64.689,83 
Espécie: Monitória POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, Inscrito No Cnpj/Mf Sob Nº 
060.746.948/0001-12, Com Sede Social Em Osasco-Sp, Na Cidade De Deus, S/N, Cep 
06029-900. POLO PASSIVO: WELLINSON S SALES ME, estado civil desconhecido, 
endereço eletrônico desconhecido, inscrito no CNPJ sob nº 025.073.486/0001-19, com 
endereço na R A, 5, 1, QD 08, Parque Cuiabá, CEP 78095-330, Cuiabá-MT. FINALIDADE: 
Citação do polo passivo, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte 
autora consistente no valor de R$64.689,83 (sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e 
nove reais e oitenta e três centavos), e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que 
se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a 
eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: O requerente celebrou com o 
requerido Proposta de Abertura de Conta de Depósitos - Pessoa Jurídica. O requerido 
concordou em aderir aos produtos e serviços oferecidos pelo requerente, tais como Limite de 
Cheque Especial e Limite de Crédito Pessoal Pré-aprovado. O Requerido utilizou-se do 
Crédito Pessoal, que deveria ter sido pago em parcelas mensais e consecutivas. O devedor 
deixou de honrar os compromissos assumidos, restando em aberto a quantia cobrada e não 
paga, que, acrescida aos juros e encargos pactuados, soma até 10/01/2018, o total de 
R$64.689,83 (sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e três 
centavos). DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das 
custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou 
para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o 
pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do 
mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 
custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 
termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-
45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 
212 do código de processo civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 
Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Diante da devolução da 
carta de citação (AR) negativa de Id 62477083, defiro o pedido de Id 66029081. Cite-se o 
requerido Wellinson S Sales ME por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo 
Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação 
em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 22 de 
novembro de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 
de Direito Bancário. ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital, 
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 2. 
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, 
do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O 
prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 
186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo isento das custas 
processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado 
no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. 
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
CNPJ nº 06.023.921/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-Grossense de 
Gás - MTGÁS, Sec. César Miranda Lima, convoca os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de 
fevereiro 2022 às 09h, na modalidade hibrida, por videoconferência e presencial, na sede 
da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, situada a Av. República do Líbano, 
nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, cidade de Cuiabá - Mato Grosso, CEP 78048-19, 
para tratar das seguintes ordens do dia:

1ª - Dissolução da sociedade com empresa GNC.
2ª - Pagamento do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) da empresa 
GNC com Gás Natural, pela MTGAS.
3ª - Alteração do percentual do valor percebido pelos Conselheiros de Administração, 
Fiscal e Suplentes.
4ª - Alteração na composição do Conselho de Administração.
Outros assuntos de interesses gerais.

Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, 
Sec. César Miranda Lima

*O link que será oportunamente informado 28/01, 01/02 e 02/02/2022

EDITAL 
ARRECADAÇÃO SINDICAL PATRONAL 

EXERCÍCIO 2022
Pelo presente edital ficam notificados todos os 
estabelecimentos de serviços de saúde no Estado de Mato 
Grosso (laboratórios, clinicas médicas e odontológicas, 
instituições hospitalares e entidades ligadas à área de 
saúde em geral, preconizadas na NR 32, item 32.1.2) 
conforme estabelece a Constituição Federal e Legislação 
Sindical em vigor, a recolherem a CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL PATRONAL exercício 2022, com fundamento na 
Assembleia Geral Extraordinária de 07 de dezembro de 
2017, nos arts. 578 e seguintes da CLT e art. 605, até o 
dia 28 de fevereiro do corrente ano, ao SINDICATO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO 
DE MATO GROSSO - SINDESSMAT, situado na Rua Barão 
de Melgaço, n° 2754, Ed. Work Tower, sala 1301, bairro 
Centro Sul, em Cuiabá/MT, CNPJ sob n° 33.004.698/0001-
72, Código Sindical n° 024.213.87895-7, cujo valor 
deverá ser calculado pela tabela elaborada pela Confederação 
Nacional da Saúde - CNS. A guia para pagamento poderá 
ser emitida pelo telefone (65) 3623-0177. O pagamento 
fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o 
art. 600 da CLT. Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos junto ao SINDESSMAT, pelo fone (65) 3623-0177 ou 
pelo e-mail: financeiro@sindessmat.com.br. Cuiabá, 01 de 
fevereiro de 2022.

Altino José de Souza
Presidente Sindessmat (02/02/2022)

Poder  Judiciário  do  Estado  de  Mato  Grosso -  Comarca  de  Cuiabá -  4ª  Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira
Mendes, s/n, Telefone: (65)  3648-6001/6002 - Fórum de Cuiabá, Centro Político
Administrativo,  Cuiabá/MT - CEP: 78049-905.  Edital  de Citação -  Prazo de 20
Dias. Expedido por Determinação do MM. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro
Junior. Processo nº: 1025275-61.2019.8.11.0041 - Valor da Causa: R$ 20.197,51 -
Espécie:  Busca  e  Apreensão.  Polo  Ativo:  Banco  Daycoval  S/A,  CNPJ
nº 62.232.889/0001-90, com sede na Av. Paulista,  nº 1793,  São Paulo/SP, CEP
01311-200.  Polo  Passivo:  Argemiro  Goncalves,  brasileiro,  solteiro,  autônomo,
portador do  RG nº 02.180.27 SSP/SP e do CPF/MF nº 241.300.791-15,  filiação:
Justina Gonçalves Neto, com endereço residencial na Rua da Saudade, 56, Campo
Verde,  CEP  78060-096,  na  cidade  de  Cuiabá/MT,  endereço  eletrônico:
argemiro.goncalves@gmail.com.  Finalidade:  Citação do  polo passivo  Argemiro
Gonçalves, acima  qualificado,  atualmente  em  lugar  incerto  e  não  sabido,  dos
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir
resumida, para, querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados
como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, conforme
documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo
deste edital. Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 14-061592/18,
celebrado entre as partes no dia 30/11/2018, o Requerente concedeu um crédito ao
Requerido,  no  valor  líquido  de  R$  14.450,00,  que  deveria  ser  pago  em  48
prestações no valor de R$ 631,69, cada uma, cujo vencimento da primeira estava
previsto para o dia 30/12/2018 e da última para o dia 30/11/2022,  destinado à
aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Ford, modelo Fiesta - 5P -
básico, ano fabricação 2009, chassi  9BFZF54P598372979,  placa KAQ-3501, cor
prata  e  renavam nº 123225248.  O  Requerido  deixou  de  pagar  as  prestações
vencidas a partir de 30/12/2018.  Decisão:  Vistos e etc.  1.  Defiro liminarmente o
pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus
boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e
no  desinteresse  demonstrado  pela  parte  ré  na  quitação  do  débito.  Expeça-se
mandado de busca e apreensão do veículo  Marca Ford, Modelo Fiesta - 5P -
Básico -  1.6  8V,  Chassi  9BFZF54P598372979,  Placa  KAQ-3501,  Renavam
123225248,  Cor  Prata,  ano  09/09,  depositando-o  em  mãos  do  requerente,
mediante termo de  compromisso,  sendo vedada a sua retirada desta  Comarca
durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto
circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo,
objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos
tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a
parte  requerida  para  a  purgação  da  mora  no  prazo  de  05  dias  contados  do
cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º
e 2º do artigo 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15
dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3.
Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de
justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia
como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de
Inspeção  nº 0007510-45.2010.2.00.0000  do  Conselho  Nacional  de  Justiça.  6.
Determino que o Sr. Oficial de Justiça que não permita que qualquer pessoa alheia,
ou  que não  pertença ao poder  judiciário,  o  acompanhe  no cumprimento  deste
mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se
requerida e  deferida.  Cuiabá,  14/06/2019.  Juiz  Paulo de Toledo Ribeiro Junior.
Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.  Decisão:  Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 71366719, Defiro o pedido de Id 65376310. Cite-
se o requerido  Argemiro Gonçalves  por edital,  nos  termos  do artigo  256 do
Código de Processo Civil, no prazo de 20 dias. Tendo em vista que no momento não
existem os sítios eletrônicos mencionados  no  artigo 257, II do CPC, autorizo a
publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento
no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão
como intimação. Cuiabá, 07/12/2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular
da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.  Advertência:  O prazo para
responder a ação é de 15 dias, contado a partir de expirado o prazo do presente
edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua
defesa. 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, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá,
12/01/2022.  (Assinado  Digitalmente) -  Técnico(a)  Judiciário(a) -  Autorizado(a)
pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 28/01 e 29/01/22

Condomínio Chapada das Dunas
CNPJ 33.468.830/0001-05

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Na qualidade  de  síndico e representante  legal  do  Condomínio  Chapada das
Dunas, pessoa Jurídica devidamente inscrita no CNPJ de nº 33.468.830/0001-05,
localizado na Rua Antônio Dorileo 250, - Bairro Coophema, Cuiabá/MT CEP 78085-
230, em conformidade com o Artigo nº 1.347 do Código Civil e artigo 12º, C, D da
Convenção do Condomínio, ficam Vossas Senhorias convocados a participarem da
a  Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 08/02/2022, no Salão de
Festas, em 1ª chamada às 19h com a presença de condôminos que representem
mais da metade das frações ideais, ou em  2ª chamada às 19h30 com qualquer
número de presentes, salvo para as questões que exijam quórum específico, para
discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: I - Apresentação e deliberação
da prestação  de  contas  do  período  01/2021  a  12/2021;  II  -  Eleição  corpo
Administrativo, Síndico, Subsíndicos por bloco ou por módulos e membros
Conselho Fiscal/Consultivo (mandato 2 anos). Observações: a) Informamos a
todos os moradores que é Obrigatório o uso de máscaras e distanciamento
mínimo de 1,5 (um metro e meio), e em caso de descumprimento, será solicitado a
retirada do recinto de quem descumprir; b) Os interessados em concorrer ao cargo
deverão obrigatoriamente formalizar  a candidatura informando dados com nome
completo, unidade e cargo que pretendem concorrer até às 17h do dia 04.02.2022
para o endereço eletrônico edital@alternativaadmservicos.com.br com cópia para a
assessoria jurídica lbsadvocacia1@gmail.com, conforme demais requisitos sob pena
de indeferimento da inscrição: 1.1: Para o cargo de Síndico é obrigatório o envio de
currículo, certidões negativas cível e criminal da 1º e 2º Instância na esfera Federal e
Tribunal de Justiça, também certidão da Politec e da Policia Federal, CND das
quotas condominiais, multas, taxa de mudança e uso dos espaços comuns emitida
pela  empresa  Holder  e  Alternativa  Administração  de  Condomínios,  todas  com
expedição mínima de 30 dias. 1.2: NÃO SERÃO ACEITAS CANDIDATURAS FORA
DO  PRAZO  ESTABELECIDO  NESTE  EDITAL,  OU  COM  A  AUSÊNCIA  DE
DOCUMENTAÇÃO  EXIGIDA;  1.3:  Para  o  cargo  de  Subsíndico  é  obrigatório
apresentar  a  CND  das  quotas  condominiais,  emitida  pela  empresa  Holder  e
Alternativa Administração de Condomínios, todas com expedição mínima de 30 dias,
além de ser proprietário e morador.  c) Os candidatos a Síndico terão 05 minutos
para se apresentar; d) Conforme disposto no Código Civil (artigo 1335, III), só
poderá votar e ser  votado o/a condômino/a que estiver  em dia  com suas
obrigações  condominiais.  e) Os  condôminos  que  optarem  por  se  fazer
representar,  deverão  assegurar  que  seus  procuradores  estejam  munidos  com
procuração específica em cumprimento ao artigo 654, §1 C.C, conforme dispõe
o artigo 11º da Convenção, devendo estar com firma reconhecida autenticada por
presença ou por certificado digital homologado pelo governo federal;  f) Somente
será  recebida  procuração  desde  que  enviadas  virtualmente  pelo  remetente
proprietário cadastrado no sistema e obrigatoriamente com antecedência até às 17h
do dia 07.02.2022 para o endereço eletrônico edital@alternativaadmservicos.com.br
com cópia para adm.dunascba@uol.com.br (medida necessária, a fim de realizar o
processo  de  validação  das  procurações  o  mais  rápido  possível,  evitando
aglomerações  e  atraso  no  início  da  assembleia  e  contribuindo  com  a  não
propagação do vírus);  g) Esse edital poderá ser impugnado por qualquer um dos
condôminos,  desde  que  as  impugnações  sejam  enviadas  até  às  17h  do  dia
04.02.2022, para o e-mail da assessoria jurídica do condomínio, Dra Luciane, via e-
mail  lbsadvocacia1@gmail.com c/c  para  edital@alternativaadmservicos.com.br,
sendo que a referida impugnação será lida e deliberada na referida assembleia
objeto da impugnação, a inércia dos condôminos acerca dos termos deste edital,
será  considerada  como aceitação tácita  a  todos  os  itens  aqui  descritos;  h) A
apreciação e votação  é unicamente  e exclusivamente aos assuntos das  pautas
descriminadas neste edital.  i) As decisões da assembleia são soberanas, sendo
impostas inclusive aos não participantes. j) A apresentação de documento válido e
vigente com foto é obrigatória no ato da assinatura da lista de presença, sob pena de
impedimento; k) A votação será realizada por cédula de votação. l) Cada indivíduo é
responsável por suas declarações, inclusive as que possam representar ofensas ou
inverdades  ou  estarem  em  desacordo  com  qualquer  legislação  vigente.
Recomendamos prudência e parcimônia!! PARTICIPEM!! Cuiabá, 01/02/2022. Max
Leander Martins Costa - Síndico do Condomínio Chapada das Dunas. 02/02/22

Jamil Rodrigues da Costa, CPF 080.866.641-04, torna público que 
requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Autorização SEMA-
para Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e 
Nativas) na Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE 
FAZENDA BAIA I, localizada no município de POCONÉ/MT, para a 
atividade de PECÚARIA

Jamil Rodrigues da Costa, CPF080.866.641-04, torna público que 
requereu à -Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Autorização SEMA
para Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e 
Nativas) na Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE 
FAZENDA BAIA II, localizada no município de POCONÉ/MT, para a 
atividade de PECÚARIA.

Jamil Rodrigues da Costa, CPF080.866.641-04, torna público que 
requereu à -Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Autorização SEMA
para Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e 
Nativas) na Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE 
FAZENDA SÃO BENEDITO, localizada no município de POCONÉ/MT, 
para a atividade de PECÚARIA.

Comelli Energetica LTDA 29.289.157/0002-41,CNPJ , torna público que 
requereu a a Secretaria Estadual do Meio Ambiente-SEMA/MT, 
Licença Por Adesão e Compromisso - LAC, para atividade de Picador 
Móvel Florestal, instalados Rodovia MT 299, Fazenda Aruanda, 
município de Itiquira /MT e Coordenadas geográficas Latitude: 17º 18 '0 ' : 
'S / Longitude: 54 º 12 '0 ' 'W.

Comelli Energetica LTDA 29.289.157/0002-41,CNPJ , torna público que 
requereu a a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
Licença Por Adesão e Compromisso - LAC, para atividade de Picador 
Móvel Florestal, instalados à Rodovia Margem MT 100, KM 20 Lado 
Direito, Fazenda Graciosa, município de Alto Araguaia /MT e 
Coordenadas geográficas Latitude: 17º 25 '0 ' 'S/ Longitude: 53 º 15 '0 ' : 
'W.

Comelli Energetica LTDA 29.289.157/0002-41,CNPJ , torna público que 
requereu a a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
Licença Por Adesão e Compromisso - LAC, para atividade de Picador 
Móvel Florestal, instalados à Fazenda Santo André, município de 
Sorriso /MT e DATUM:SIRGAS 2000 - W: -Coordenadas Geográficas: 
55,46978630769160 - S: -13,12664177867810                       (02/02/2022)

RETIFICAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

A Diretoria Executiva do Sindicato dos 
Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado 
de Mato Grosso - SINDESSMAT, representada por seu 
presidente, Dr. Altino José de Souza, com sede e foro na 
cidade de Cuiabá - MT, na Rua Barão de Melgaço, 2754, sala 
1301, Centro Sul, Cep: 78.020-800, inscrito no CNPJ sob o 
número 33.004.698/0001-72, com registro sindical número 
02421387895-7 junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação 
sindical vigente e pelo Estatuto Social vem retificar a data 
e o local de realização da Assembleia Geral, publicada 
no dia 26/01, em razão de novo pico da pandemia, nos 
seguintes termos: convoca todos os representantes de 
estabelecimentos de saúde, para participar da Assembléia 
Geral Extraordinária a ser realizada, de forma on line,
pela ferramento Zoom, no dia 09 de fevereiro de 2022
(4ª feira), às 10:15 horas, em primeira chamada com 
maioria dos associados presentes, e às 10:30 horas, em 
segunda chamada com qualquer número, para deliberação 
sobre alterações nas modalidades de contribuições e 
reajuste da mensalidade associativa. O link para acesso 
a reunião poderá ser solicitado pelo telefone (65) 3623-0177 
ou pelo e-mail: financeiro@sindessmat.com.br. Cuiabá, 01 de 
fevereiro de 2022.

Altino José de Souza
Presidente SINDESSMAT (02/02/2022)

CLASSIDIÁRIO Fone:  2139-8929

www.diariodecuiaba.com.br
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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

THP – TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.411.588/0001-88, torna público que requereu à 
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMADES, o 
pedido para autorização de implantação da Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – RPPN, conforme Decreto de n° 6.157, de 02 
de dezembro de 2016, localizada na Avenida Projetada, s/n, Jardim 
Mariana, município de Cuiabá/MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB 
INTEGRAÇÃO, sob CNPJ 08.742.188/0001-55, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 16, seção II, do 
Estatuto Social, convoca os associados: Grafitte Papelaria 
Eireli, Matríc. 23546; Fabio LuimarConsalter De Melo, 
Matríc. 147197; Larissa Ferreira Da Silva, Matríc. 150670; 
Wg1 Estacionamento Eireli, Matríc. 22691; Cpm Com 
E Representacoes De ProdMedicos-Hospitala, Matríc. 
3642; Caixa De Assistencia Dos Militares De Mato Grosso, 
Matríc. 6416; R.J. Paiva Da Silva Consultoria Em Ti, 
Matríc. 22174; Pmz Centro Norte S.A, Matríc. 3087; Zero 
Hora Servicos De ComunicacaoLtda, Matríc. 6628; S. L. 
Potrich - Sociedade Individual De Advocacia, Matríc. 6708; 
para comparecerem à sede da Cooperativa, no prazo de 
30 (trinta) dias contados desta publicação para tratarem 
de assunto de seus interesses. O não comparecimento no 
prazo assinalado ensejará a abertura dos procedimentos 
estabelecidos no artigo 17, seção II, do Estatuto Social da 
cooperativa.Cuiabá – MT, 25 de janeiro de 2022.

Amarildo Pereira
Presidente

ÁGUA BOA ECHER 48 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ n° 38.321.079/0001-
25, torna público que requereu junto à SEMA/MT a Outorga de 
Direito de Uso de Recursos Hídricos para diluição de efluentes 
no Ribeirão Jaú (Lat.: 14°4’2.34”S; Long.: 52°10’5.21”O) para 
atendimento de 875 unidades habitacionais dos Residenciais 
Multifamiliares Verticais localizados na Av. Planalto, município de 
Água Boa/MT.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRA NOVA LTDA. 
(COOPERNOVA-Indústria de Rações e Concentrados) CNPJ 
nº 24.702.037/0008-04 torna público que requereu à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente - SEMA, a “Renovação da Licença de 
Operação”, para a atividade de “Fabricação de rações balancea-
das para animais”, localizado na Rodovia BR 163, s/nº, km 987, 
Industrial II, município de Terra Nova do Norte/MT.

“Errata. ClRINEU DE AGUIAR (CPF nº 414.114.209-34) vem 
através desta corrigir as publicações realizadas no Diário Oficial 
do Estado N°27.968 em 29/03/2021 e periódico Diário de Cuiabá, 
edição N°15.681em 27/03/2021, para tornar público que requereu 
ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social e Ambiental “Médio Araguaia” - CODEMA a Licença Prévia e 
Licença de Instalação para ampliação e Renovação da Licença 
de Operação para a atividade de “armazéns gerais para depósito 
de produtos não perigosos”, exercida na Fazenda Liberdade, 
município de Querência - MT”.

AUTO POSTO CANELA LTDA – POSTO SORRISO - CNPJ: 
08.603.562/0001-31, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da 
razão social para AUTO POSTO PATO BRANCO LTDA – POSTO 
VACA  – CNPJ: 44.448.372/0001-50, para atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na 
Av. Natalino Joao Brescansin, 2049, Centro-Norte, no município de 
Sorriso/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

POSTO PEDRO NECA LTDA. (Posto Pedro Neca) CNPJ 
nº 03.189.859/0001-89 torna-se público que requereu à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a “Re-
novação da Licença de Operação”, para a atividade do 
“Comércio varejista de combustíveis para veículos auto-
motores”, localizado na Rodovia BR-174, s/nº, km 136, 
Distrito Pedro Neca, município de Porto Esperidião/MT.

E. M. FORÇA DIESEL LTDA, CNPJ 24.568.764/0001-46, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso – SAMA, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação para a atividade de Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, sito 
aAv. Zilda Arns, nº 3941, Novo Horizonte III, município de Sorriso - 
MT, não determinado (EIA/RIMA).

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  - CNPJ: 
01.787.793/0007-99, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação da 
Licença de Operação (LO) , para atividade de comércio atacadista 
de combustíveis, localizado na R O, s/n, lote 48 ao 58 quadra 17, 
Distrito Industrial, no  município de Cuiabá/MT. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

KLEVERSONSCHEFFER E OUTROS – ALGODOEIRA 
CACHOEIRA, inscrita no CPF 941.780.201-10, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT 
(SEMA/MT) a solicitação de LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO – LAS, para UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE 
ALGODÃO, localizado na rodovia MT 170, s/nº, zona rural, fazenda 
Cachoeira em Campo Novo dos Parecis – MT.

HOSPITAL SANTA INÊS LTDA- CNPJ nº 
01.148.873/0001-09, torna público que requer à 
SEMA/MT, o pedido de Renovação da Licença de 
Operação e Alteração da Razão Social para o Hos-
pital, localizado na Av. Tancredo Neves nº 288, Setor 
Sul – Colíder /MT.

Ana Paula de Souza Pfutzor CPF 831.683.381-68, 
torna público que requer a Sec. Mun. de Meio Ambiente e 
Desenv. Urbano - SMADES, o pedido de Lic. Prévia e Lic. 
de Instalação para a obra Residencial Multifamiliar, sito 
no Lote nº 10 Qd. 72 Loteamento “Cidade Célula Santa 
Rosa” - Cuiabá/ MT. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMACÃO 
Prazo do Edital: 45 Dias EXPEDIDO POR DETERMINACÃO DO MMOJUIZ(A) DE 
DIREITO ALEX NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 0013322-06.2008.8.11.0047 
Valor da causa: R$ 42.962,46 | ESPECIE: Títulos de Crédito ->MONITORIA (40) POLO 
ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 
UNIAO MT/MSEndereço: AV. RUBENS DE MENDONCA, S/N, ANEXO TRIBUNAL DE 
JUSTICA, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-000 POLO PASSIVO: Nome: KELLY ADRIANY 
DE LIMA RONDON Endereço: desconhecido Nome: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 
BRITOEndereço: RUA PRACA MADRID, N 150, JD. TROPICAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-130 
FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em 
lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação 
exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 42.962,46 e dos honorários advocatícios de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) Interpor 
embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão 
a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 
no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Em 19/06/2006, a Requerida/devedora contraiu 
empréstimo no valor de R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reals) Junto à Requerente/
credora, valor este liberado mediante crédito em conta corrente mantida pela Associada - Requerida, 
que se comprometeu e deveria ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, negócio jurídico 
que foi devidamente instrumentalizado e anuído expressamente pelas partes através do termo no 
contrato de abertura de crédito no 14893-7 (doc. 02), vencendo-se a primeira parcela em 27/11/2006 
e a ultima no dia 25/08/2009, correspondendo cada uma delas, nas datas de seus respectivos 
vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor, mais encargos e multas previstas no aludido 
contrato anexo, cláusula, Prazo e Forma de pagamento, estando em conseqüência inadimplente, 
já que não quitou sequer três das parcelas avençadas e contratadas no instrumento de crédito ora 
cobrado DECISÃO: “... Vistos, etc. Código: 3431640 Autor requer a citação editalícia do requerido, 
através de petição acostada aos autos às fls. 71/73. Em casos tais, o Código de Processo Civil 
estipula como requisito “a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias 
previstas nos ns. I e II do artigo antecedente” (art. 232), sob pena de “A parte que requerer a citação 
por edital, alegando dolosamente os requisitos do art. 231, I e II, incorrerá em multa de 5 (cinco) 
vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo.” (art. 233, CPC). Assim, considerando a certidão do 
oficial de justiça, bem como ante a manifestação do requerente de que desconhece o paradeiro do 
requerido, defiro o pedido em questão, determinando a realização da citação editalícia do requerido.
Expeça-se o necessárlo edital para citação do requerido, com prazo de 20 dias, observando-se os 
requisitos do art. 232 do CPC, em especial aquele que obriga a afixação do edital, na sede do Juízo, 
certificada pelo escrivão. Confeccionado o edital de cltação, Intlme-se o autor para que retire-o na 
Secretaria do Juízo e promova a sua publicação “no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no 
órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local.” (art. 232, III, CPC). As providências.Intime-se.
Cumpra-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, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 9 de novembro de 2021. 
(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento no 56/2007-CGJ

Cuiabá, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO 002/2022

O SESC/AR/MT, torna público que realizará no dia 
18/02/2022(encerramento às 14h00min - horário de Mato 
Grosso)o leilão eletrônico paraa venda de bens móveis 
(diversos), considerados inservíveis ao SESC/AR/MT, 
conforme especificações constantes do Edital, disponível no 
endereço https://www.chbarbosaleiloes.com.br/ https://www.
sescmt.com.br/menulicitação. O leilão ocorrerá na modalidade 
online através do portal eletrônico https://www.chbarbosaleiloes.
com.br. Mais informações e edital completo com o Leiloeiro 
Oficial Carlos Henrique Barbosa, Matrícula nº 032/JUCEMAT, 
endereço do escritório a Avenida Miguel Sutil, nº 9803, bairro 
Duque de Caxias I, Cuiabá/MT, telefone para contato (65) 3027-
1457; (65) 99912-6540 - e-mail contato@chbarbosaleiloes.com.
br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SERVIÇO 
SOCIAL DO COMÉRCIO, CARLOS HENRIQUE BARBOSA – 
Leiloeiro Público Oficial. 22, 25 e 26-01/22

GEP INCORPORADORA E PARTIPAÇÕES LTDA  
CNPJ nº 04.565.333/0001-19  

REUNIÃO DE SÓCIOS – CONVOCAÇÃO  
Considerando o possível cometimento de falta grave pelas sócias RIO FORTE  
INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
no que  tange à criação de marcas de empreendimentos para concorrência 
com a empresa GEP,  provocando possível concorrência desleal, além do que, 
sem deliberação societária, houve a  criação de submarcas pelas referidas 
sócias, com possível objetivo de ocultação das marcas,  somado ao fato do 
inadimplemento contratual estipulado constituir possível enriquecimento  
ilícito das sócias; na forma dos art. 1.072 e 1.073, I, do Código Civil e art. 600.V 
do Código de  Processo Civil, ficam todos os sócios da Sociedade Empresária 
GEP INCORPORADORA E  PARTIPAÇÕES LTDA convocados para Reunião de 
Sócios, que se realizará em primeira  convocação no dia 10 de fevereiro de 
2022, as 08:30 horas; e segunda convocação no mesmo  dia 10 de fevereiro 
de 2022, às 09:00, na sede da sociedade, sito Avenida Miguel Sutil, 8061,  
sala: G-23; - Duque de Caxias II, Cuiabá/MT, a fim de deliberar a seguinte 
ordem do dia:  1) Com base no artigo 1.030 do Código Civil, apurar e deliberar 
sobre a exclusão das  sócias RIO FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ 
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS LTDA, por cometimento de falta grave e 
possível concorrência desleal,  envolvendo o atos e fatos de criação de marcas 
concorrentes com a sociedade, à exemplo  das seguintes marcas: “Florais da 
Mata”, “Florais do Valle”, “Florais Itália”;  2) Deliberar sobre possível falta 
grave diante da ausência de prestação de contas por parte  dos sócios RIO 
FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS 
LTDA;  3) Deliberar sobre possível causa de enriquecimento das sócias RIO 
FORTE  INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, pela  ausência de pagamento, no tempo e modo adequado, dos valores 
estabelecidos em contrato  e atas para o uso da marca “Florais”.  4) Deliberar 
a possível falta grave no descumprimento de compromissos firmados na 
15ª  Ata de Reunião, datada de 12/02/2004, por parte das sócias BRAZ 
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS LTDA e RIO FORTE INCORPORADORA 
LTDA em não apresentar  previamente os documentos estabelecidos no Item 
6, da 15ª Ata de Reunião de Sócios, bem  como infração desta mesma cláusula 
por não pagamento das obrigações financeiras ali  definidas;  5) Inadimplência 
por parte das sócias BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  LTDA e RIO 
FORTE INCORPORADORA LTDA pelo não pagamento dos valores devidos  pela 
utilização da Marca Florais, bem como a tentativa de pagamento por meio 
diverso do  ajustado, para possível locupletamento das sócias, em detrimento 
da sociedade.  As referidas sócias ficam, desde já, advertidas que na reunião 
convocada será oportunizada  sua defesa, seja ela oral e ou documental, 
garantindo seu direito ao contraditório; Nos termos  da Lei, os sócios poderão 
se fazer representados por procurador, com poderes específicos para a 
convocação supra, enviando, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência,  instrumento procuratório;  Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.  

ELMO ENGENHARIA LTDA, representadas pelo seu Administrador GUSTAVO 
DE REZENDE PINHEIRO;  
ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, representadas pelo seu 
sócioGUILHERME DE REZENDE PINHEIRO. 

22, 25 e 26-01/22

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS MARIA AUXILIADORA QD 007 LT 032 Ivanice Almeida Rocha 005 a 012/150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 014 LT 024 Francisco Gerson Brandão dos Santos 010 a 017/140

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 012 LT 018 Jair Silva Pessoa 026 a 032/140

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 016 LT 023 Jacson Souza Rocha

NOTA: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 07.484.175/0001-60, localizada na Rua 15 de Dezembro, 21 Pavmto 03 - 
Centro Anápolis/GO, na qualidade de proprietária do loteamento acima descrito, tendo em vista a não localização de Vossa Senhoria e após inúmeras e inúteis tentativas de recebimento do débito 

supracitado, serve-se da presente NOTIFICAÇÃO para constituir V. Sª. em mora, nos termos do Artigo 32, caput, da Lei nº 6.766/79 e dar-lhe o prazo  improrrogável de 30 DIAS, a contar da 
publicação deste, para regularização do débito acima  descrito, ficando certo que o não pagamento do débito no prazo supracitado implicará na imediata e automática rescisão do Contrato de 

Compra e Venda, independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

NOTA: RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 07.484.175/0001-60, localizada na Rua 15 de Dezembro, 21 Pavmto 03 - Centro Anápolis/GO, na 
qualidade de proprietária do loteamento acima descrito, tendo em vista a não localização de Vossa Senhoria e após inúmeras e inúteis tentativas de recebimento do débito supracitado, serve-se da 

presente NOTIFICAÇÃO para constituir V. Sª. em mora, nos termos do Artigo 32, caput, da Lei nº 6.766/79 e dar-lhe o prazo  improrrogável de 30 DIAS, a contar da publicação deste, para 
regularização do débito acima  descrito, ficando certo que o não pagamento do débito no prazo supracitado implicará na imediata e automática rescisão do Contrato de Compra e Venda, 

independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

002 a 003/003 
007 a 012/140

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

O Sócio Administrador da empresa MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o Nº 15.397.179/0001-30, com sede e foro no Município de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, sito a Avenida Miguel Sutil, Nº 8000, Sala 03, Térreo, Edifício 
Santa Rosa Tower, Bairro Ribeirão da Ponte, CEP 78.040-400, no uso das atribuições 
que lhe confere o contrato social, convoca todos os sócios, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á na sede da empresa, no dia 05 de 
Fevereiro de 2022, obedecendo as seguintes horários e “quorum” para sua instalação, 
sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o contrato social: 01) Em primeira 
convocação: às 17:00 horas, com a presença dos sócios que represente 3/4 (três 
quartos) dos capital social da empresa; 02) Em segunda convocação: às 18:00 horas 
com a presença de qualquer numero de sócios que represente o capital social da 
empresa, para deliberarem sobre os seguinte assuntos: ORDEM DO DIA: 1. 
Aprovação para inclusão de novos sócios com data retroativa a 01/01/2022; 2. 
Aprovação para alteração de endereço da filial CNPJ 15.397.179/0004-82; 3. 
Aprovação da Alteração Contratual Consolidada, denominada (8ª) Oitava Alteração 
da Sociedade Limitada; Cuiabá-MT, 21 Janeiro de 2022.

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

informações assim que possível.
(19,20,21,22,25,26 E 27/01/22) 

ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE CUIABÁ Cartório 7º Ofício 7° SERVIÇO  
NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS Nizete Asvolinsque Tabeliã e Oficial de Registro de 
Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária. Avenida Filinto Muller, 1200 - Bairro Quilombo - 
Fone:(65) 3621-1613 I 3621-1440 CEP 78043-409 E-mail: cartorio7oficiocba@gmail.com  
Cuiabá - Mato Grosso. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PELO PRAZO DE 15 DIAS Cuiabá, 12 
de Janeiro de 2022. A Sr Nome: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. End: RUA13 DE JUNHO, 
Nº 1614, BAIRRO CENTRO SUL, - CUIABÁ - MT, 78020-000 Assunto: NOTIFICAÇÃO DE 
CONFRONTANTE PARA REVISÃO DE ÁREA Prezado Senhor 1 - Na qualidade de Oficial 
do Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá-MT, 
segundo as atribuições conferidas pelo parágrafo 2º do item II do art. 213 da Lei 6015, 
alterado pelo art. 59 da Lei 10.931 de 04/08/2004, tendo seguido as normas ditadas pela Lei 
13.709/2018 LGPD, solicita a V. Sa que tenha conhecimento que tramita por este registro 
imobiliário, conforme requerimento datado de 04/08/2021 em nome de EVANIRA
MONTEIRO DA SILVA protocolado sob nº 94840 solicitando REVISÃO DE ÁREA do imóvel 
com área 791,88 m2, devidamente matriculada no sétimo serviço registral desta comarca 
sob nº 17.001 passando o mesmo a ter a seguinte descrição. MEMORIAL DESCRITIVO DE 
IMÓVEL URBANO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA Matrícula:17.001 
Ficha:01 Livro: nº 2 Proprietários: Evanira Monteiro da Silva (CPF 138.821.041-04) Assunto: 
Retificação de área Localização: Casa térrea, situada na Rua 13 de Junho, 1533 - 2° Capital - 
Cuiabá/MT Perímetro encontrado: 193,88 m Area encontrada: 791,88 m2 Distrito desta 
LIMITES: Norte: Maria do Carmo Monteiro da Silva Matrícula 25.419, Cart. do 2° Oficio Sul: 
Alinhamento da Rua 13 de Junho Leste: Moisés Mendes Martins Júnior Matrícula 37.219, 
Cart. do 2º Oficio / Federação dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de 
Mato Grosso Matrícula 2.773, Cart. do 7° Oficio Oeste: Dorislay Queiroz Chaves Matrícula 
1.981, Cart. do 7° Oficio CAMINHAMENTO DO PERÍMETRO Inicia-se a descrição deste 
perímetro no ponto MI, de coordenadas planas retangulares calculadas no sistema UTM N 
8.274.100,634 m e E 595.972,698 m, deste segue com azimute plano 219°52'33.69" e 
distância de 10,32 m divisando com alinhamento da Rua 13 de Junho até encontrar o ponto 
M2. Desse ponto segue com azimute plano de 313°4'46.87", limitando com o lote de Dorislay 
Queiroz Chaves, registrado na Matrícula sob o número 1.981 no Cartório do 7º Oficio de 
Cuiabá/MT, com distância de 14,98 m, até encontrar o ponto M3. Desse ponto segue com 
azimute plano de 47°57'54.68", também limitando com o lote de Dorislay Queiroz Chaves, 
Matrícula sob o número 2.773 no Cartório do 7° Oficio de Cuiabá/MT, com distância de 37,83 
m, até encontrar o ponto MI, ponto de partida desse memorial descritivo. Todas as 
coordenadas informadas neste memorial foram baseadas no sistema de projeção UTM. 
Datum SIRGAS2000.

2 - Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de V.Sª, com referência a concordância da descrição 
do imóvel acima. 3- Qualquer impugnação deverá ser apresentada a este registro de 
imóveis situado na av. Filinto Müller, 1200, bairro Quilombo, que funciona no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, constados a partir da data 
da notificação . Atenciosamente 

NIZETE ASVOLINSQUE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS.

(26 E 27/01/2022)

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
CNPJ nº 06.023.921/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Gás - 

MTGÁS, Sec. César Miranda, CONVOCA todos os Senhores(as) Acionistas e 

Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de 

fevereiro de 2022 (03/02/2022), às 09h, que será realizada por meio de videoconferência 

ou híbrida, sendo na forma presencial na sede da Companhia Mato-grossense de Gás - 

MTGÁS, na Av. República do Líbano, nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, na cidade 

de Cuiabá, Estado Mato Grosso, CEP 78048-19, e na forma Telepresencial por meio do link 

que será oportunamente informado, considerando o Decreto nº 1.134/2021, para tratar das 

seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Dissolução da sociedade da empresa GNC. 

2ª - Pagamento do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) da empresa 

GNC com Gás Natural, pela MTGAS. 

Outros assuntos de interesses gerais.

Desde já, o Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, Sec. César Miranda, 

agradece a participação de todos. 25/01, 26/01 e 27/01/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2022
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Câmara Municipal de Rondonópolis, por determinação do Sr. Presidente, 
através da Pregoeira Oficial, torna público que realizará licitação 
para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, para: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SONORIZAÇÃO PARA 
SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES OU 
COMEMORATIVAS, REUNIÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS 
E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DESTAS E ILUMINAÇÃO 
CENOGRÁFICA DAS FACHADAS DA CASA DE LEIS, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e 
no edital e seus anexos. Esta Licitação será regida pela Lei nº 10.520, de 
2002, Decreto nº 8.715, de 2018, Decreto Legislativo nº 1.448, de 2015, 
Instrução Normativa SCL n° 001, de 2017 - versão 02, Lei Municipal nº 
10.094 de 2019, Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, 
bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas no Edital e 
seus Anexos.
Data de abertura da sessão pública: 10/02/2022
Horário: 09h00min
Credenciamento: 10/02/2022
Horário: 08h30min às 09h00min
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço eletrônico 
(www.rondonopolis.mt.leg.br - TRANSPARÊNCIA/LICITAÇÕES), na 
sede da Câmara Municipal, sito a Rua Cafelândia, nº 434, Bairro La Salle, 
no horário das 08h00min às 17h00min em dias úteis, ou solicitar através do 
e-mail cmrlicitacao@hotmail.com.

Rondonópolis, 26 de janeiro de 2022.
ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI

Pregoeira
(*) original assinado nos autos 26/01/22

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2022
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Câmara Municipal de Rondonópolis, por determinação do Sr. Presidente, através 
da Pregoeira Oficial, torna público que realizará licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS PARA AS SESSÕES 
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS, 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
RONDONÓPOLIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência e no edital e seus anexos. Esta Licitação será regida pela Lei nº 
10.520, de 2002, Decreto nº 8.715, de 2018, Decreto Legislativo nº 1.448, de 2015, 
Instrução Normativa SCL n° 001, de 2017 - versão 02, Lei Municipal nº 10.094 de 
2019, Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e 
demais exigências previstas no Edital e seus Anexos.
Data de abertura da sessão pública: 11/02/2022
Horário: 09h00min
Credenciamento: 11/02/2022
Horário: 08h30min às 09h00min
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço eletrônico (www.
rondonopolis.mt.leg.br - TRANSPARÊNCIA/LICITAÇÕES), na sede da Câmara 
Municipal, sito a Rua Cafelândia, nº 434, Bairro La Salle, no horário das 08h00min às 
17h00min em dias úteis, ou solicitar através do e-mail cmrlicitacao@hotmail.com.

Rondonópolis, 26 de janeiro de 2022.
ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI

Pregoeira
(*) original assinado nos autos 26/01/22

Silvio Hoffmann Filho, CPF 500.911.159-49, torna público que requereu junto a SEMA a
Licença Florestal -  LF, com Plano de Exploração  Florestal  -  PEF,  Com Desmate,  da
Fazenda Itália III. O empreendimento localiza-se no município de Paranatinga - MT. Não foi
determinado EIARIMA. 26/01/22

William Hoffmann,  CPF.056.415.399-02,  torna  público que  requereu  junto a SEMA a
Licença Florestal -  LF, com Plano de Exploração  Florestal  -  PEF,  Com Desmate,  da
Fazenda Itália II. O empreendimento localiza-se no município de Paranatinga  - MT. Não foi
determinado EIARIMA. 26/01/22

Bassnuf Rodrigues Transportadora LTDA, CNPJ 11.267.299/0001-61, 
torna público que solicitou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA,
a Licença Ambiental Simplificada-LAS, para “Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos”, Av. Marajá - Planalto, nº 3566, Jaciara/MT, CEP
78.820-000                                                                                     (26/01/2022)

RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS 

CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Gestão 2020/2022)

O Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do 

Estado de Mato Grosso – Sindpeco/MT, vem 

RETIFICAR o Edi ta l de Convocação da 

Assembléia Geral Extraordinária, publicado no dia 

18 de Janeiro de 2022. Onde se Lê: a ser realizada 

no dia 27 de janeiro de 2022 (quinta-feira). Leia-

se: a ser realizada no dia 01 de fevereiro de 2022 

(terça-feira).

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES
PRESIDENTE DO SINDPECO/MT      

DORVALINO SANDRI, CPF n° 452.044979-00, 
torna público que requereu junto à SEMA/MT – 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a LICENÇA
AMBIENTAL: L ICENÇA POR ADESÃO E 
COMPROMISSO, para um Armazém de Grãos 
(capacidade: 140 mil sacas), localizado no 
município de DIAMANTINO/MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Estabelecimentos 
de Serviço de Saúde do Estado de Mato Grosso - 
SINDESSMAT, representada por seu presidente, Dr. Altino José 
de Souza, com sede e foro na cidade de Cuiabá - MT, na Rua Barão 
de Melgaço, 2754, sala 1301, Centro Sul, Cep: 78.020-800, 
inscrito no CNPJ sob o número 33.004.698/0001-72, com 
registro sindical número 02421387895-7 junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela legislação sindical vigente e pelo Estatuto 
Social, convoca todos os seus associados, para participar da 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em sua 
sede, no dia 02 de fevereiro de 2022 (4ª feira), às 10:15 
horas, em primeira chamada com maioria dos associados 
presentes, e às 10:30 horas, em segunda chamada com 
qualquer número, para deliberação sobre alterações nas 
modalidades de contribuições e reajuste da mensalidade 
associativa. Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Altino José de Souza
Presidente SINDESSMAT (26/01/2022)

E L U S I A M A R I A P E R E I R A D A S I LVA - C N P J : 
03.207.234/0001-00. ENDEREÇO RUAPRESIDENTE 
TANCREDO NEVES, N° 3.689 Sala 01; MIRASSOL II; 
MIRASSOL D'OESTE - MT CEP: 78.280-000, REQUEREU A
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE -SEMA-MT, O 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 
ATIVIDADE: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO Nº 009/2022
PR SRP Nº 005/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL SRP Nº 005/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAESPECIALIZADAEM FORNECIMENTOS DE EPI'S 
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA – MT, conforme 
condições e especificações constantes no Termo de Referência 
ANEXO –I parte integrante do edital, com realização prevista 
para o dia 07/02/2022 ás 08:00 HORAS (horário de Mato 
Grosso). O Edital completo está a disp. dos int. gratuitamente, 
n a P r e f . M u n . d e P. d a S e r r a – M T e n o S i t e : 
www.planaltodaserra.mt.gov.br Comissão de Pregão, Praça 
São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES – PREGOEIRA

D4Sign e9a4bc4e-98f1-440f-9869-bab3713108f4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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com certifi cado Digital ICP Brasil.

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.
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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

THP – TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES, inscrita no 
CNPJ sob nº 08.411.588/0001-88, torna público que requereu à 
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMADES, o 
pedido para autorização de implantação da Reserva Particular do 
Patrimônio Natural – RPPN, conforme Decreto de n° 6.157, de 02 
de dezembro de 2016, localizada na Avenida Projetada, s/n, Jardim 
Mariana, município de Cuiabá/MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB 
INTEGRAÇÃO, sob CNPJ 08.742.188/0001-55, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 16, seção II, do 
Estatuto Social, convoca os associados: Grafitte Papelaria 
Eireli, Matríc. 23546; Fabio LuimarConsalter De Melo, 
Matríc. 147197; Larissa Ferreira Da Silva, Matríc. 150670; 
Wg1 Estacionamento Eireli, Matríc. 22691; Cpm Com 
E Representacoes De ProdMedicos-Hospitala, Matríc. 
3642; Caixa De Assistencia Dos Militares De Mato Grosso, 
Matríc. 6416; R.J. Paiva Da Silva Consultoria Em Ti, 
Matríc. 22174; Pmz Centro Norte S.A, Matríc. 3087; Zero 
Hora Servicos De ComunicacaoLtda, Matríc. 6628; S. L. 
Potrich - Sociedade Individual De Advocacia, Matríc. 6708; 
para comparecerem à sede da Cooperativa, no prazo de 
30 (trinta) dias contados desta publicação para tratarem 
de assunto de seus interesses. O não comparecimento no 
prazo assinalado ensejará a abertura dos procedimentos 
estabelecidos no artigo 17, seção II, do Estatuto Social da 
cooperativa.Cuiabá – MT, 25 de janeiro de 2022.

Amarildo Pereira
Presidente

ÁGUA BOA ECHER 48 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ n° 38.321.079/0001-
25, torna público que requereu junto à SEMA/MT a Outorga de 
Direito de Uso de Recursos Hídricos para diluição de efluentes 
no Ribeirão Jaú (Lat.: 14°4’2.34”S; Long.: 52°10’5.21”O) para 
atendimento de 875 unidades habitacionais dos Residenciais 
Multifamiliares Verticais localizados na Av. Planalto, município de 
Água Boa/MT.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRA NOVA LTDA. 
(COOPERNOVA-Indústria de Rações e Concentrados) CNPJ 
nº 24.702.037/0008-04 torna público que requereu à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente - SEMA, a “Renovação da Licença de 
Operação”, para a atividade de “Fabricação de rações balancea-
das para animais”, localizado na Rodovia BR 163, s/nº, km 987, 
Industrial II, município de Terra Nova do Norte/MT.

“Errata. ClRINEU DE AGUIAR (CPF nº 414.114.209-34) vem 
através desta corrigir as publicações realizadas no Diário Oficial 
do Estado N°27.968 em 29/03/2021 e periódico Diário de Cuiabá, 
edição N°15.681em 27/03/2021, para tornar público que requereu 
ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social e Ambiental “Médio Araguaia” - CODEMA a Licença Prévia e 
Licença de Instalação para ampliação e Renovação da Licença 
de Operação para a atividade de “armazéns gerais para depósito 
de produtos não perigosos”, exercida na Fazenda Liberdade, 
município de Querência - MT”.

AUTO POSTO CANELA LTDA – POSTO SORRISO - CNPJ: 
08.603.562/0001-31, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da 
razão social para AUTO POSTO PATO BRANCO LTDA – POSTO 
VACA  – CNPJ: 44.448.372/0001-50, para atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na 
Av. Natalino Joao Brescansin, 2049, Centro-Norte, no município de 
Sorriso/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

POSTO PEDRO NECA LTDA. (Posto Pedro Neca) CNPJ 
nº 03.189.859/0001-89 torna-se público que requereu à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a “Re-
novação da Licença de Operação”, para a atividade do 
“Comércio varejista de combustíveis para veículos auto-
motores”, localizado na Rodovia BR-174, s/nº, km 136, 
Distrito Pedro Neca, município de Porto Esperidião/MT.

E. M. FORÇA DIESEL LTDA, CNPJ 24.568.764/0001-46, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso – SAMA, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação para a atividade de Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, sito 
aAv. Zilda Arns, nº 3941, Novo Horizonte III, município de Sorriso - 
MT, não determinado (EIA/RIMA).

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  - CNPJ: 
01.787.793/0007-99, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação da 
Licença de Operação (LO) , para atividade de comércio atacadista 
de combustíveis, localizado na R O, s/n, lote 48 ao 58 quadra 17, 
Distrito Industrial, no  município de Cuiabá/MT. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

KLEVERSONSCHEFFER E OUTROS – ALGODOEIRA 
CACHOEIRA, inscrita no CPF 941.780.201-10, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT 
(SEMA/MT) a solicitação de LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO – LAS, para UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE 
ALGODÃO, localizado na rodovia MT 170, s/nº, zona rural, fazenda 
Cachoeira em Campo Novo dos Parecis – MT.

HOSPITAL SANTA INÊS LTDA- CNPJ nº 
01.148.873/0001-09, torna público que requer à 
SEMA/MT, o pedido de Renovação da Licença de 
Operação e Alteração da Razão Social para o Hos-
pital, localizado na Av. Tancredo Neves nº 288, Setor 
Sul – Colíder /MT.

Ana Paula de Souza Pfutzor CPF 831.683.381-68, 
torna público que requer a Sec. Mun. de Meio Ambiente e 
Desenv. Urbano - SMADES, o pedido de Lic. Prévia e Lic. 
de Instalação para a obra Residencial Multifamiliar, sito 
no Lote nº 10 Qd. 72 Loteamento “Cidade Célula Santa 
Rosa” - Cuiabá/ MT. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMACÃO 
Prazo do Edital: 45 Dias EXPEDIDO POR DETERMINACÃO DO MMOJUIZ(A) DE 
DIREITO ALEX NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 0013322-06.2008.8.11.0047 
Valor da causa: R$ 42.962,46 | ESPECIE: Títulos de Crédito ->MONITORIA (40) POLO 
ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO 
NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 
UNIAO MT/MSEndereço: AV. RUBENS DE MENDONCA, S/N, ANEXO TRIBUNAL DE 
JUSTICA, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-000 POLO PASSIVO: Nome: KELLY ADRIANY 
DE LIMA RONDON Endereço: desconhecido Nome: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 
BRITOEndereço: RUA PRACA MADRID, N 150, JD. TROPICAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-130 
FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em 
lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação 
exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 42.962,46 e dos honorários advocatícios de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) Interpor 
embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão 
a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 
no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Em 19/06/2006, a Requerida/devedora contraiu 
empréstimo no valor de R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reals) Junto à Requerente/
credora, valor este liberado mediante crédito em conta corrente mantida pela Associada - Requerida, 
que se comprometeu e deveria ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, negócio jurídico 
que foi devidamente instrumentalizado e anuído expressamente pelas partes através do termo no 
contrato de abertura de crédito no 14893-7 (doc. 02), vencendo-se a primeira parcela em 27/11/2006 
e a ultima no dia 25/08/2009, correspondendo cada uma delas, nas datas de seus respectivos 
vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor, mais encargos e multas previstas no aludido 
contrato anexo, cláusula, Prazo e Forma de pagamento, estando em conseqüência inadimplente, 
já que não quitou sequer três das parcelas avençadas e contratadas no instrumento de crédito ora 
cobrado DECISÃO: “... Vistos, etc. Código: 3431640 Autor requer a citação editalícia do requerido, 
através de petição acostada aos autos às fls. 71/73. Em casos tais, o Código de Processo Civil 
estipula como requisito “a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias 
previstas nos ns. I e II do artigo antecedente” (art. 232), sob pena de “A parte que requerer a citação 
por edital, alegando dolosamente os requisitos do art. 231, I e II, incorrerá em multa de 5 (cinco) 
vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo.” (art. 233, CPC). Assim, considerando a certidão do 
oficial de justiça, bem como ante a manifestação do requerente de que desconhece o paradeiro do 
requerido, defiro o pedido em questão, determinando a realização da citação editalícia do requerido.
Expeça-se o necessárlo edital para citação do requerido, com prazo de 20 dias, observando-se os 
requisitos do art. 232 do CPC, em especial aquele que obriga a afixação do edital, na sede do Juízo, 
certificada pelo escrivão. Confeccionado o edital de cltação, Intlme-se o autor para que retire-o na 
Secretaria do Juízo e promova a sua publicação “no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no 
órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local.” (art. 232, III, CPC). As providências.Intime-se.
Cumpra-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, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ, digitei. CUIABÁ, 9 de novembro de 2021. 
(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento no 56/2007-CGJ

Cuiabá, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO 002/2022

O SESC/AR/MT, torna público que realizará no dia 
18/02/2022(encerramento às 14h00min - horário de Mato 
Grosso)o leilão eletrônico paraa venda de bens móveis 
(diversos), considerados inservíveis ao SESC/AR/MT, 
conforme especificações constantes do Edital, disponível no 
endereço https://www.chbarbosaleiloes.com.br/ https://www.
sescmt.com.br/menulicitação. O leilão ocorrerá na modalidade 
online através do portal eletrônico https://www.chbarbosaleiloes.
com.br. Mais informações e edital completo com o Leiloeiro 
Oficial Carlos Henrique Barbosa, Matrícula nº 032/JUCEMAT, 
endereço do escritório a Avenida Miguel Sutil, nº 9803, bairro 
Duque de Caxias I, Cuiabá/MT, telefone para contato (65) 3027-
1457; (65) 99912-6540 - e-mail contato@chbarbosaleiloes.com.
br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SERVIÇO 
SOCIAL DO COMÉRCIO, CARLOS HENRIQUE BARBOSA – 
Leiloeiro Público Oficial. 22, 25 e 26-01/22

GEP INCORPORADORA E PARTIPAÇÕES LTDA  
CNPJ nº 04.565.333/0001-19  

REUNIÃO DE SÓCIOS – CONVOCAÇÃO  
Considerando o possível cometimento de falta grave pelas sócias RIO FORTE  
INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
no que  tange à criação de marcas de empreendimentos para concorrência 
com a empresa GEP,  provocando possível concorrência desleal, além do que, 
sem deliberação societária, houve a  criação de submarcas pelas referidas 
sócias, com possível objetivo de ocultação das marcas,  somado ao fato do 
inadimplemento contratual estipulado constituir possível enriquecimento  
ilícito das sócias; na forma dos art. 1.072 e 1.073, I, do Código Civil e art. 600.V 
do Código de  Processo Civil, ficam todos os sócios da Sociedade Empresária 
GEP INCORPORADORA E  PARTIPAÇÕES LTDA convocados para Reunião de 
Sócios, que se realizará em primeira  convocação no dia 10 de fevereiro de 
2022, as 08:30 horas; e segunda convocação no mesmo  dia 10 de fevereiro 
de 2022, às 09:00, na sede da sociedade, sito Avenida Miguel Sutil, 8061,  
sala: G-23; - Duque de Caxias II, Cuiabá/MT, a fim de deliberar a seguinte 
ordem do dia:  1) Com base no artigo 1.030 do Código Civil, apurar e deliberar 
sobre a exclusão das  sócias RIO FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ 
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS LTDA, por cometimento de falta grave e 
possível concorrência desleal,  envolvendo o atos e fatos de criação de marcas 
concorrentes com a sociedade, à exemplo  das seguintes marcas: “Florais da 
Mata”, “Florais do Valle”, “Florais Itália”;  2) Deliberar sobre possível falta 
grave diante da ausência de prestação de contas por parte  dos sócios RIO 
FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS 
LTDA;  3) Deliberar sobre possível causa de enriquecimento das sócias RIO 
FORTE  INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, pela  ausência de pagamento, no tempo e modo adequado, dos valores 
estabelecidos em contrato  e atas para o uso da marca “Florais”.  4) Deliberar 
a possível falta grave no descumprimento de compromissos firmados na 
15ª  Ata de Reunião, datada de 12/02/2004, por parte das sócias BRAZ 
EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS LTDA e RIO FORTE INCORPORADORA 
LTDA em não apresentar  previamente os documentos estabelecidos no Item 
6, da 15ª Ata de Reunião de Sócios, bem  como infração desta mesma cláusula 
por não pagamento das obrigações financeiras ali  definidas;  5) Inadimplência 
por parte das sócias BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  LTDA e RIO 
FORTE INCORPORADORA LTDA pelo não pagamento dos valores devidos  pela 
utilização da Marca Florais, bem como a tentativa de pagamento por meio 
diverso do  ajustado, para possível locupletamento das sócias, em detrimento 
da sociedade.  As referidas sócias ficam, desde já, advertidas que na reunião 
convocada será oportunizada  sua defesa, seja ela oral e ou documental, 
garantindo seu direito ao contraditório; Nos termos  da Lei, os sócios poderão 
se fazer representados por procurador, com poderes específicos para a 
convocação supra, enviando, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência,  instrumento procuratório;  Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.  

ELMO ENGENHARIA LTDA, representadas pelo seu Administrador GUSTAVO 
DE REZENDE PINHEIRO;  
ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, representadas pelo seu 
sócioGUILHERME DE REZENDE PINHEIRO. 

22, 25 e 26-01/22

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS MARIA AUXILIADORA QD 007 LT 032 Ivanice Almeida Rocha 005 a 012/150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 014 LT 024 Francisco Gerson Brandão dos Santos 010 a 017/140

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 012 LT 018 Jair Silva Pessoa 026 a 032/140

Jaciara MT RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE QD 016 LT 023 Jacson Souza Rocha

NOTA: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 07.484.175/0001-60, localizada na Rua 15 de Dezembro, 21 Pavmto 03 - 
Centro Anápolis/GO, na qualidade de proprietária do loteamento acima descrito, tendo em vista a não localização de Vossa Senhoria e após inúmeras e inúteis tentativas de recebimento do débito 

supracitado, serve-se da presente NOTIFICAÇÃO para constituir V. Sª. em mora, nos termos do Artigo 32, caput, da Lei nº 6.766/79 e dar-lhe o prazo  improrrogável de 30 DIAS, a contar da 
publicação deste, para regularização do débito acima  descrito, ficando certo que o não pagamento do débito no prazo supracitado implicará na imediata e automática rescisão do Contrato de 

Compra e Venda, independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

NOTA: RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ: 07.484.175/0001-60, localizada na Rua 15 de Dezembro, 21 Pavmto 03 - Centro Anápolis/GO, na 
qualidade de proprietária do loteamento acima descrito, tendo em vista a não localização de Vossa Senhoria e após inúmeras e inúteis tentativas de recebimento do débito supracitado, serve-se da 

presente NOTIFICAÇÃO para constituir V. Sª. em mora, nos termos do Artigo 32, caput, da Lei nº 6.766/79 e dar-lhe o prazo  improrrogável de 30 DIAS, a contar da publicação deste, para 
regularização do débito acima  descrito, ficando certo que o não pagamento do débito no prazo supracitado implicará na imediata e automática rescisão do Contrato de Compra e Venda, 

independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

002 a 003/003 
007 a 012/140

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

O Sócio Administrador da empresa MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o Nº 15.397.179/0001-30, com sede e foro no Município de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, sito a Avenida Miguel Sutil, Nº 8000, Sala 03, Térreo, Edifício 
Santa Rosa Tower, Bairro Ribeirão da Ponte, CEP 78.040-400, no uso das atribuições 
que lhe confere o contrato social, convoca todos os sócios, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á na sede da empresa, no dia 05 de 
Fevereiro de 2022, obedecendo as seguintes horários e “quorum” para sua instalação, 
sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o contrato social: 01) Em primeira 
convocação: às 17:00 horas, com a presença dos sócios que represente 3/4 (três 
quartos) dos capital social da empresa; 02) Em segunda convocação: às 18:00 horas 
com a presença de qualquer numero de sócios que represente o capital social da 
empresa, para deliberarem sobre os seguinte assuntos: ORDEM DO DIA: 1. 
Aprovação para inclusão de novos sócios com data retroativa a 01/01/2022; 2. 
Aprovação para alteração de endereço da filial CNPJ 15.397.179/0004-82; 3. 
Aprovação da Alteração Contratual Consolidada, denominada (8ª) Oitava Alteração 
da Sociedade Limitada; Cuiabá-MT, 21 Janeiro de 2022.

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

informações assim que possível.
(19,20,21,22,25,26 E 27/01/22) 

ESTADO DE MATO GROSSO - COMARCA DE CUIABÁ Cartório 7º Ofício 7° SERVIÇO  
NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS Nizete Asvolinsque Tabeliã e Oficial de Registro de 
Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária. Avenida Filinto Muller, 1200 - Bairro Quilombo - 
Fone:(65) 3621-1613 I 3621-1440 CEP 78043-409 E-mail: cartorio7oficiocba@gmail.com  
Cuiabá - Mato Grosso. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PELO PRAZO DE 15 DIAS Cuiabá, 12 
de Janeiro de 2022. A Sr Nome: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. End: RUA13 DE JUNHO, 
Nº 1614, BAIRRO CENTRO SUL, - CUIABÁ - MT, 78020-000 Assunto: NOTIFICAÇÃO DE 
CONFRONTANTE PARA REVISÃO DE ÁREA Prezado Senhor 1 - Na qualidade de Oficial 
do Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá-MT, 
segundo as atribuições conferidas pelo parágrafo 2º do item II do art. 213 da Lei 6015, 
alterado pelo art. 59 da Lei 10.931 de 04/08/2004, tendo seguido as normas ditadas pela Lei 
13.709/2018 LGPD, solicita a V. Sa que tenha conhecimento que tramita por este registro 
imobiliário, conforme requerimento datado de 04/08/2021 em nome de EVANIRA
MONTEIRO DA SILVA protocolado sob nº 94840 solicitando REVISÃO DE ÁREA do imóvel 
com área 791,88 m2, devidamente matriculada no sétimo serviço registral desta comarca 
sob nº 17.001 passando o mesmo a ter a seguinte descrição. MEMORIAL DESCRITIVO DE 
IMÓVEL URBANO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA Matrícula:17.001 
Ficha:01 Livro: nº 2 Proprietários: Evanira Monteiro da Silva (CPF 138.821.041-04) Assunto: 
Retificação de área Localização: Casa térrea, situada na Rua 13 de Junho, 1533 - 2° Capital - 
Cuiabá/MT Perímetro encontrado: 193,88 m Area encontrada: 791,88 m2 Distrito desta 
LIMITES: Norte: Maria do Carmo Monteiro da Silva Matrícula 25.419, Cart. do 2° Oficio Sul: 
Alinhamento da Rua 13 de Junho Leste: Moisés Mendes Martins Júnior Matrícula 37.219, 
Cart. do 2º Oficio / Federação dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de 
Mato Grosso Matrícula 2.773, Cart. do 7° Oficio Oeste: Dorislay Queiroz Chaves Matrícula 
1.981, Cart. do 7° Oficio CAMINHAMENTO DO PERÍMETRO Inicia-se a descrição deste 
perímetro no ponto MI, de coordenadas planas retangulares calculadas no sistema UTM N 
8.274.100,634 m e E 595.972,698 m, deste segue com azimute plano 219°52'33.69" e 
distância de 10,32 m divisando com alinhamento da Rua 13 de Junho até encontrar o ponto 
M2. Desse ponto segue com azimute plano de 313°4'46.87", limitando com o lote de Dorislay 
Queiroz Chaves, registrado na Matrícula sob o número 1.981 no Cartório do 7º Oficio de 
Cuiabá/MT, com distância de 14,98 m, até encontrar o ponto M3. Desse ponto segue com 
azimute plano de 47°57'54.68", também limitando com o lote de Dorislay Queiroz Chaves, 
Matrícula sob o número 2.773 no Cartório do 7° Oficio de Cuiabá/MT, com distância de 37,83 
m, até encontrar o ponto MI, ponto de partida desse memorial descritivo. Todas as 
coordenadas informadas neste memorial foram baseadas no sistema de projeção UTM. 
Datum SIRGAS2000.

2 - Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de V.Sª, com referência a concordância da descrição 
do imóvel acima. 3- Qualquer impugnação deverá ser apresentada a este registro de 
imóveis situado na av. Filinto Müller, 1200, bairro Quilombo, que funciona no horário das 
09:00 às 17:00 horas, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, constados a partir da data 
da notificação . Atenciosamente 

NIZETE ASVOLINSQUE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS.

(26 E 27/01/2022)

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
CNPJ nº 06.023.921/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Gás - 

MTGÁS, Sec. César Miranda, CONVOCA todos os Senhores(as) Acionistas e 

Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de 

fevereiro de 2022 (03/02/2022), às 09h, que será realizada por meio de videoconferência 

ou híbrida, sendo na forma presencial na sede da Companhia Mato-grossense de Gás - 

MTGÁS, na Av. República do Líbano, nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, na cidade 

de Cuiabá, Estado Mato Grosso, CEP 78048-19, e na forma Telepresencial por meio do link 

que será oportunamente informado, considerando o Decreto nº 1.134/2021, para tratar das 

seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Dissolução da sociedade da empresa GNC. 

2ª - Pagamento do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) da empresa 

GNC com Gás Natural, pela MTGAS. 

Outros assuntos de interesses gerais.

Desde já, o Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, Sec. César Miranda, 

agradece a participação de todos. 25/01, 26/01 e 27/01/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2022
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Câmara Municipal de Rondonópolis, por determinação do Sr. Presidente, 
através da Pregoeira Oficial, torna público que realizará licitação 
para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, para: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SONORIZAÇÃO PARA 
SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES OU 
COMEMORATIVAS, REUNIÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS 
E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DESTAS E ILUMINAÇÃO 
CENOGRÁFICA DAS FACHADAS DA CASA DE LEIS, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e 
no edital e seus anexos. Esta Licitação será regida pela Lei nº 10.520, de 
2002, Decreto nº 8.715, de 2018, Decreto Legislativo nº 1.448, de 2015, 
Instrução Normativa SCL n° 001, de 2017 - versão 02, Lei Municipal nº 
10.094 de 2019, Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, 
bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas no Edital e 
seus Anexos.
Data de abertura da sessão pública: 10/02/2022
Horário: 09h00min
Credenciamento: 10/02/2022
Horário: 08h30min às 09h00min
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço eletrônico 
(www.rondonopolis.mt.leg.br - TRANSPARÊNCIA/LICITAÇÕES), na 
sede da Câmara Municipal, sito a Rua Cafelândia, nº 434, Bairro La Salle, 
no horário das 08h00min às 17h00min em dias úteis, ou solicitar através do 
e-mail cmrlicitacao@hotmail.com.

Rondonópolis, 26 de janeiro de 2022.
ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI

Pregoeira
(*) original assinado nos autos 26/01/22

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2022
TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO

A Câmara Municipal de Rondonópolis, por determinação do Sr. Presidente, através 
da Pregoeira Oficial, torna público que realizará licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS PARA AS SESSÕES 
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS, 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
RONDONÓPOLIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
termo de referência e no edital e seus anexos. Esta Licitação será regida pela Lei nº 
10.520, de 2002, Decreto nº 8.715, de 2018, Decreto Legislativo nº 1.448, de 2015, 
Instrução Normativa SCL n° 001, de 2017 - versão 02, Lei Municipal nº 10.094 de 
2019, Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e 
demais exigências previstas no Edital e seus Anexos.
Data de abertura da sessão pública: 11/02/2022
Horário: 09h00min
Credenciamento: 11/02/2022
Horário: 08h30min às 09h00min
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço eletrônico (www.
rondonopolis.mt.leg.br - TRANSPARÊNCIA/LICITAÇÕES), na sede da Câmara 
Municipal, sito a Rua Cafelândia, nº 434, Bairro La Salle, no horário das 08h00min às 
17h00min em dias úteis, ou solicitar através do e-mail cmrlicitacao@hotmail.com.

Rondonópolis, 26 de janeiro de 2022.
ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELLI

Pregoeira
(*) original assinado nos autos 26/01/22

Silvio Hoffmann Filho, CPF 500.911.159-49, torna público que requereu junto a SEMA a
Licença Florestal -  LF, com Plano de Exploração  Florestal  -  PEF,  Com Desmate,  da
Fazenda Itália III. O empreendimento localiza-se no município de Paranatinga - MT. Não foi
determinado EIARIMA. 26/01/22

William Hoffmann,  CPF.056.415.399-02,  torna  público que  requereu  junto a SEMA a
Licença Florestal -  LF, com Plano de Exploração  Florestal  -  PEF,  Com Desmate,  da
Fazenda Itália II. O empreendimento localiza-se no município de Paranatinga  - MT. Não foi
determinado EIARIMA. 26/01/22

Bassnuf Rodrigues Transportadora LTDA, CNPJ 11.267.299/0001-61, 
torna público que solicitou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA,
a Licença Ambiental Simplificada-LAS, para “Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos”, Av. Marajá - Planalto, nº 3566, Jaciara/MT, CEP
78.820-000                                                                                     (26/01/2022)

RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS 

CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Gestão 2020/2022)

O Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do 

Estado de Mato Grosso – Sindpeco/MT, vem 

RETIFICAR o Edi ta l de Convocação da 

Assembléia Geral Extraordinária, publicado no dia 

18 de Janeiro de 2022. Onde se Lê: a ser realizada 

no dia 27 de janeiro de 2022 (quinta-feira). Leia-

se: a ser realizada no dia 01 de fevereiro de 2022 

(terça-feira).

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES
PRESIDENTE DO SINDPECO/MT      

DORVALINO SANDRI, CPF n° 452.044979-00, 
torna público que requereu junto à SEMA/MT – 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a LICENÇA
AMBIENTAL: L ICENÇA POR ADESÃO E 
COMPROMISSO, para um Armazém de Grãos 
(capacidade: 140 mil sacas), localizado no 
município de DIAMANTINO/MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Estabelecimentos 
de Serviço de Saúde do Estado de Mato Grosso - 
SINDESSMAT, representada por seu presidente, Dr. Altino José 
de Souza, com sede e foro na cidade de Cuiabá - MT, na Rua Barão 
de Melgaço, 2754, sala 1301, Centro Sul, Cep: 78.020-800, 
inscrito no CNPJ sob o número 33.004.698/0001-72, com 
registro sindical número 02421387895-7 junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela legislação sindical vigente e pelo Estatuto 
Social, convoca todos os seus associados, para participar da 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em sua 
sede, no dia 02 de fevereiro de 2022 (4ª feira), às 10:15 
horas, em primeira chamada com maioria dos associados 
presentes, e às 10:30 horas, em segunda chamada com 
qualquer número, para deliberação sobre alterações nas 
modalidades de contribuições e reajuste da mensalidade 
associativa. Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Altino José de Souza
Presidente SINDESSMAT (26/01/2022)

E L U S I A M A R I A P E R E I R A D A S I LVA - C N P J : 
03.207.234/0001-00. ENDEREÇO RUAPRESIDENTE 
TANCREDO NEVES, N° 3.689 Sala 01; MIRASSOL II; 
MIRASSOL D'OESTE - MT CEP: 78.280-000, REQUEREU A
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE -SEMA-MT, O 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 
ATIVIDADE: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO Nº 009/2022
PR SRP Nº 005/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL SRP Nº 005/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAESPECIALIZADAEM FORNECIMENTOS DE EPI'S 
PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA – MT, conforme 
condições e especificações constantes no Termo de Referência 
ANEXO –I parte integrante do edital, com realização prevista 
para o dia 07/02/2022 ás 08:00 HORAS (horário de Mato 
Grosso). O Edital completo está a disp. dos int. gratuitamente, 
n a P r e f . M u n . d e P. d a S e r r a – M T e n o S i t e : 
www.planaltodaserra.mt.gov.br Comissão de Pregão, Praça 
São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES – PREGOEIRA

D4Sign e9a4bc4e-98f1-440f-9869-bab3713108f4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CLASSIDIÁRIO Fone:  2139-8929

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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




Creci F-3486/MT
joaquinaimoveis@hotmail.com

Rua Monteiro Lobato, 155 | Pico do Amor, Cuiabá-MT
Fones: 65 98175 1509 | 65 98124-7699

www.joaquinaimoveis.com.br
(NOVIDADES NO SITE)

Acesse ao SITE:

www.
diariodecuiaba.com.br

A NEUROCOR – DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA ENDOVAS-
CULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.403.159/0001-04, torna 
público que requereu a Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
- SEMA, o pedido de Renovação de Licença de Operação para 
atividade de atendimento hospitalar – laboratórios de anatomia 
patológica e citológica, localizado na Av.Aclimação,355, Bosque da 
Saúde, Cuiabá-MT, CEP: 78.050-000, Hospital São Mateus.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM(ª) JUIZ (A) DE DIREITO LUIS OTAVIO 
PEREIRA MARQUES PROCESSO n. 1025711-06.202.8.11.0002 
Valor da causa: R$ 6.600,00 ESPÉCIE: [Levantamento de 
Valor]->PETIÇÁO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome. K MORAES 
CARDEAL – ME Endereço: Av. da FEB, 1610, Ponte Nova, Varzea 
Grande-MT CEP: 78115-908POLO PASSIVO: Nome: ITAU 
UNIBANCO S.A. Nome: CARLOS CESAR RODRIGUES, CPF DE 
N° 037.977.1514996FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 
PASSIVO  CARLOS CESAR RODRIGUES, CPF DE N° 037.977.151-96, 
acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 
da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 
queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções 
de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 
K Moraes Cardeal ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 
09.000.61110001-04, com endereço sito à Avenida da FEB, n° 1.610, Bairro 
Ponte Nova, Várzea Grande/MT, nesta ato representada pela Kezia Moraes 
Cardeal, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF n° 693.901.421- 72 
e Cédula de identidade n° 10545657, propôs a presente ação de restituição 
de valor cic pedido liminar em face de Banco ltaú Unibanco, Av. Barão de 
Melgaço, 3605, Centro, CEP 78005-500 ai Cuiabá, MT, inscrito no CNPJ sob 
o n° 60.701.190/0376- 01, e Carlos Cesar Rodrigues, inscrito no CPF de n° 
037.977.151-96, aduzindo, em síntese, que no dia 04/09/2020 realizou uma 
transferência bancária no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) de 
sua conta do Banco Itaú (agência n. 0288 conta corrente na 87956-2) para a 
conta corrente n. 00644-1, agência 9849 do banco requerido, de titularidade 
do segundo requerido. Entretanto, afirma que logo após a transferência 
percebeu que havia transferido o valor equivocadamente, uma vez que a 
conta correta deveria ser de n. 006441-6, razão pela qual solicitou o estorno 
do valor ao primeiro requerido, que alegou que só poderia devolver o valor à 
autora mediante autorização do segundo requerido, em que pese este possua 
a conta inativa desde o ano de 2015. Ressalta ser evidente que o depósito 
foi equivocado em razão das contas serem muito parecidas, se diferenciando 
apenas pelo último dígito, bem como ser impossível para a autora obter a 
autorização do segundo requerido, uma vez que é pessoa desconhecida. 
Destarte, requer a concessão de tutela de urgência para determinar o 
bloqueio da quantia constante na conta do segundo requerido, bem como 
para que o banco requerido proceda com o depósito ou transferência do 
numerário em favor da autora, sob pena de multa. Dá-se a causa o valor de 
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). DECISÃO: Considerando que a 
parte requerida CARLOS CESAR RODRIGUES não foi localizada para ser 
citada nos endereços descritos nos autos, defiro o pedido retro e ordeno seja 
a requerida citada por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias. Por oportuno, 
à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados 
no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode 
ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 
processual, determino que a publicação do edital de citação seja em jornal 
local de ampla circulação a ser providenciado pela parte autora, o que faço 
com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos 
acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde 
já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa dos 
requeridos. Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 
e/ou documentos, àparte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 
art. 350, do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem 
prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum 
de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 
pena de preclusão. Por fim, deixo de redesignar a audiência de conciliação, 
diante da citação ficta ora deferida, o que tomaria o ato prejudicado, 
culminando no retardamento desnecessário da marcha processual. Intime-se. 
Cumpra-se. As providências necessárias. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

A NEUROCOR – DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA ENDOVAS-
CULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.403.159/0003-68, tor-
na público que requereu a Secretaria Estadual de Meio Ambien-
te - SEMA, o pedido de Renovação de Licença de Operação
para atividade de atendimento hospitalar – laboratórios de ana-
tomia patológica e citológica, localizado na Av.Marechal Deodoro 
da Fonseca,400, Araes, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-100, Hospital 
Santa Helena.

IDENILSO DA SILVA - RAINHA DA NOITE - CNPJ 
27.915.182/0001-87, torna público que requereu á Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Município de Várzea Grande 
(SEMMADRS/VG) a licença para TRATAMENTO ACÚS-
TICO, na Nacional (Lot. Jd. Potiguar), 11, Quadra 0000, 
Lote 0000, Bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande-MT.

AGROPECUÁRIA 477 S.A, CNPJ: 03.648.771/0001-
88, torna público que requereu junto à SEMA/MT as 
licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para Abertura 
de Estrada Rural Vicinal nos domínios da Fazenda 
Agropecuária 477. Rod MT 010 KM 33, Zona Rural, 
Diamantino/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

A empresa RETIFICA NOVO MUNDO LTDA,  CNPJ 
N° 30.254.519/0001-67, torna público que requereu junto à secreta-
ria municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável 
de Várzea Grande (SEMMARDS/VG), a RENOVAÇÃO da Licen-
ça de Operação (LO) Para serviços de 45.20-0-01 - Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automoto-
res, Localizado na ROD MT-070, Nº 09, Quadra 41, no Bairro Novo 
Mundo, em Várzea Grande – MT, CEP 78.149-091.  

Cuiabá, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

PIRAGUASSÚ AGRO PECUARIA S/A 
CNPJ  04.990.263/0001-46

1) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e Le-
gislação Tributária em vigor;  b) As receitas e despesas foram registradas segundo o regime de competência; c) Os ativos realizáveis e os passivos 
exigíveis vencíveis no exercício seguinte estão classificados como circulante.

2) CAPITAL SOCIAL: Representado por 1.677.892 ações ordinárias e preferenciais, todas nominativas no valor nominal de R$ 1,95 cada totalmente 
integralizadas no total de R$ 3.271.889,40

3) DESPESAS DO EXERCICIO : Foram pagas com recursos da sócia majoritaria Yanmar do Brasil S/A e contabilizadas em C/C Coligadas

4) ENTRADA DE RECURSOS :  referente à processo em finalização do INCRA.

KAZUO YAMAOKA JOSE DONIZETI LUIZ JOSE DONIZETI  LUIZ
Diretor Presidente Diretor Tec. Contab. CRC-SP Nº 141067/0-5 - S-MT

RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a  Diretoria submete a apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e 
demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado  em 31  de  dezembro de  2021, estando à inteira disposição para quaisquer es-
clarecimentos necessários.

Cuiabá, 24 de Janeiro de 2022                                                                       A DIRETORIA

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS MT LTDA, CNPJ nº 
32.879.136/0001-00, torna público que requereu junto a  
SEMA, a Renovação de LO, para atividade de Serraria sem 
desdobramento de Madeira, Aripuanã/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
A Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT, através do 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará no dia 16/02/2022 às 08h00min, a Licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 004/2022, do tipo “Menor 
Preço por Item", cujo objeto é o Registro de preços para futura e 
eventual “AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA” para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município. 
O edital completo está à disposição dos interessados no Setor 
de Licitação, situado na rua São Bernardo nº 523, Centro, 
C u r v e l â n d i a / M T, e g r a t u i t a m e n t e n o s i t e : 
www.curvelandia.mt.gov.br. Maiores informações, através do e-
mail: licitacao@curvelandia.mt.gov.br, ou pelo telefone (65) 
3273-1275. Curvelândia/MT, 31 de janeiro de 2022.

Evando de Souza Venturolli - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão 
Presencial n.º 03/2022, cujo objeto é o: Seleção de melhor 
proposta objetivando o registro de preço para aquisição de 
Tubos para uso em geral nas manutenções e construções de 
bueiros e canalização de águas fluviais, no município de Nova 
Guarita- MT, tudo em conformidade com as características 
técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital 
nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 
neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
abertura no dia 14/02/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e 
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 07:00 as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo 
de retirada do edital devidamente preenchido para o 
d e p a r t a m e n t o d e L i c i t a ç õ e s a t r a v é s d o e - m a i l 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 01 de 
Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO PR 004/2022
A Prefeitura Municipal de Planalto da Serra/MT torna pública a 
REVOGAÇÃO do Pregão Presencial n. 004/2022, Processo 
Administrativo n. 006/2022, com fundamento no artigo 49, da 
Lei n. 8.666/93, Motivo: ausência superveniente de interesse da 
Administração. Maiores informações poderão ser obtidas na 
Seção de Licitações, no Paço Municipal sito à Praça São Carlos, 
n. 755 – Centro, CEP: 78.855-000, na cidade de Planalto da 
Serra-MT, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 ás 17:00 horas ou 
pelo e-mail prefeituraps@bol.com.br, ou pelo telefone (66) 
3328-6101. Planalto da Serra-MT, 01 de fevereiro de 2022.

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO - Prefeito

      CONSELHO REGIONAL DE MEDICINADO ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINADO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: EMPRESA FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA-ME 
(ELETRICA
FORÇA)
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021. 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. O valor VALOR:
total de R$ 74.800,00 (Setenta e quatro mil e oitocentos reais) Data da Assinatura: 
26/01/2022. 12 (doze) meses. : VIGÊNCIA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.2.2.1.1.33.90.36.012. : Manutenção e Conservação ELEMENTO DE DESPESA
de Imóveis. 

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 
de setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho 
de 1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 
por intermédio de sua representante legal consoante delegação de 
competência conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua 
Presidente, Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que 
ratificou/homologou os atos praticados pela Comissão Permanente de 
Licitação, na , em favor da empresa cotação Eletrônica nº 02/2021
ESPECTRO ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL
EIRELI, CNPJ sob o nº 33.494.917/0001-49. Vigência: 36 (trinta e seis) meses, 
com início a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 
na forma da lei. Valor total: R$ 14.079,00 (Quatorze mil e setenta e nove reais).

Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 
de setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho 
de 1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 
por intermédio de sua representante legal consoante delegação de 
competência conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua 
Presidente, Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que 
ratificou/homologou os atos praticados pela Comissão Permanente de 
Licitação, em favor da empresa no Pregão Eletrônico nº 04/2021, ORLEANS 
VIAGENS E TURISMO LTDA VIGÊNCIA: , CNPJ sob o nº 21.331.404/0001-38. 
12 (doze) meses, com início a partir da data de assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado na forma da lei. R$ 141.128,91 VALOR TOTAL ESTIMADO:
(cento e quarenta e um mil, cento e vinte e oito reais e noventa e um centavos), 
dos quais serão pagos à Contratada a título de remuneração de agenciamento 
de viagens (RAV), o valor unitário constante de sua proposta consolidada, 
multiplicado pela quantidade de passagens aéreas emitidas no período 
faturado, conforme atendidos os requisitos exigidos no edital do certame. 

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

4ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 
20(Vinte) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo 
Ribeiro Junior Processo Nº 1000516-67.2018.8.11.0041 Valor Da Causa: R$64.689,83 
Espécie: Monitória POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, Inscrito No Cnpj/Mf Sob Nº 
060.746.948/0001-12, Com Sede Social Em Osasco-Sp, Na Cidade De Deus, S/N, Cep 
06029-900. POLO PASSIVO: WELLINSON S SALES ME, estado civil desconhecido, 
endereço eletrônico desconhecido, inscrito no CNPJ sob nº 025.073.486/0001-19, com 
endereço na R A, 5, 1, QD 08, Parque Cuiabá, CEP 78095-330, Cuiabá-MT. FINALIDADE: 
Citação do polo passivo, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte 
autora consistente no valor de R$64.689,83 (sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e 
nove reais e oitenta e três centavos), e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que 
se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a 
eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: O requerente celebrou com o 
requerido Proposta de Abertura de Conta de Depósitos - Pessoa Jurídica. O requerido 
concordou em aderir aos produtos e serviços oferecidos pelo requerente, tais como Limite de 
Cheque Especial e Limite de Crédito Pessoal Pré-aprovado. O Requerido utilizou-se do 
Crédito Pessoal, que deveria ter sido pago em parcelas mensais e consecutivas. O devedor 
deixou de honrar os compromissos assumidos, restando em aberto a quantia cobrada e não 
paga, que, acrescida aos juros e encargos pactuados, soma até 10/01/2018, o total de 
R$64.689,83 (sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e três 
centavos). DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das 
custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou 
para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o 
pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do 
mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 
custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 
termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-
45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 
212 do código de processo civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 
Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Diante da devolução da 
carta de citação (AR) negativa de Id 62477083, defiro o pedido de Id 66029081. Cite-se o 
requerido Wellinson S Sales ME por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo 
Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação 
em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 22 de 
novembro de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 
de Direito Bancário. ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital, 
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 2. 
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, 
do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O 
prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 
186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo isento das custas 
processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado 
no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. 
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
CNPJ nº 06.023.921/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-Grossense de 
Gás - MTGÁS, Sec. César Miranda Lima, convoca os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de 
fevereiro 2022 às 09h, na modalidade hibrida, por videoconferência e presencial, na sede 
da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, situada a Av. República do Líbano, 
nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, cidade de Cuiabá - Mato Grosso, CEP 78048-19, 
para tratar das seguintes ordens do dia:

1ª - Dissolução da sociedade com empresa GNC.
2ª - Pagamento do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) da empresa 
GNC com Gás Natural, pela MTGAS.
3ª - Alteração do percentual do valor percebido pelos Conselheiros de Administração, 
Fiscal e Suplentes.
4ª - Alteração na composição do Conselho de Administração.
Outros assuntos de interesses gerais.

Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, 
Sec. César Miranda Lima

*O link que será oportunamente informado 28/01, 01/02 e 02/02/2022

EDITAL 
ARRECADAÇÃO SINDICAL PATRONAL 

EXERCÍCIO 2022
Pelo presente edital ficam notificados todos os 
estabelecimentos de serviços de saúde no Estado de Mato 
Grosso (laboratórios, clinicas médicas e odontológicas, 
instituições hospitalares e entidades ligadas à área de 
saúde em geral, preconizadas na NR 32, item 32.1.2) 
conforme estabelece a Constituição Federal e Legislação 
Sindical em vigor, a recolherem a CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL PATRONAL exercício 2022, com fundamento na 
Assembleia Geral Extraordinária de 07 de dezembro de 
2017, nos arts. 578 e seguintes da CLT e art. 605, até o 
dia 28 de fevereiro do corrente ano, ao SINDICATO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO 
DE MATO GROSSO - SINDESSMAT, situado na Rua Barão 
de Melgaço, n° 2754, Ed. Work Tower, sala 1301, bairro 
Centro Sul, em Cuiabá/MT, CNPJ sob n° 33.004.698/0001-
72, Código Sindical n° 024.213.87895-7, cujo valor 
deverá ser calculado pela tabela elaborada pela Confederação 
Nacional da Saúde - CNS. A guia para pagamento poderá 
ser emitida pelo telefone (65) 3623-0177. O pagamento 
fora do prazo terá acréscimos conforme preceitua o 
art. 600 da CLT. Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos junto ao SINDESSMAT, pelo fone (65) 3623-0177 ou 
pelo e-mail: financeiro@sindessmat.com.br. Cuiabá, 01 de 
fevereiro de 2022.

Altino José de Souza
Presidente Sindessmat (02/02/2022)

Poder  Judiciário  do  Estado  de  Mato  Grosso -  Comarca  de  Cuiabá -  4ª  Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira
Mendes, s/n, Telefone: (65)  3648-6001/6002 - Fórum de Cuiabá, Centro Político
Administrativo,  Cuiabá/MT - CEP: 78049-905.  Edital  de Citação -  Prazo de 20
Dias. Expedido por Determinação do MM. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro
Junior. Processo nº: 1025275-61.2019.8.11.0041 - Valor da Causa: R$ 20.197,51 -
Espécie:  Busca  e  Apreensão.  Polo  Ativo:  Banco  Daycoval  S/A,  CNPJ
nº 62.232.889/0001-90, com sede na Av. Paulista,  nº 1793,  São Paulo/SP, CEP
01311-200.  Polo  Passivo:  Argemiro  Goncalves,  brasileiro,  solteiro,  autônomo,
portador do  RG nº 02.180.27 SSP/SP e do CPF/MF nº 241.300.791-15,  filiação:
Justina Gonçalves Neto, com endereço residencial na Rua da Saudade, 56, Campo
Verde,  CEP  78060-096,  na  cidade  de  Cuiabá/MT,  endereço  eletrônico:
argemiro.goncalves@gmail.com.  Finalidade:  Citação do  polo passivo  Argemiro
Gonçalves, acima  qualificado,  atualmente  em  lugar  incerto  e  não  sabido,  dos
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir
resumida, para, querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados
como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, conforme
documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo
deste edital. Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 14-061592/18,
celebrado entre as partes no dia 30/11/2018, o Requerente concedeu um crédito ao
Requerido,  no  valor  líquido  de  R$  14.450,00,  que  deveria  ser  pago  em  48
prestações no valor de R$ 631,69, cada uma, cujo vencimento da primeira estava
previsto para o dia 30/12/2018 e da última para o dia 30/11/2022,  destinado à
aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Ford, modelo Fiesta - 5P -
básico, ano fabricação 2009, chassi  9BFZF54P598372979,  placa KAQ-3501, cor
prata  e  renavam nº 123225248.  O  Requerido  deixou  de  pagar  as  prestações
vencidas a partir de 30/12/2018.  Decisão:  Vistos e etc.  1.  Defiro liminarmente o
pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus
boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e
no  desinteresse  demonstrado  pela  parte  ré  na  quitação  do  débito.  Expeça-se
mandado de busca e apreensão do veículo  Marca Ford, Modelo Fiesta - 5P -
Básico -  1.6  8V,  Chassi  9BFZF54P598372979,  Placa  KAQ-3501,  Renavam
123225248,  Cor  Prata,  ano  09/09,  depositando-o  em  mãos  do  requerente,
mediante termo de  compromisso,  sendo vedada a sua retirada desta  Comarca
durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto
circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo,
objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos
tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a
parte  requerida  para  a  purgação  da  mora  no  prazo  de  05  dias  contados  do
cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º
e 2º do artigo 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15
dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3.
Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de
justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia
como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de
Inspeção  nº 0007510-45.2010.2.00.0000  do  Conselho  Nacional  de  Justiça.  6.
Determino que o Sr. Oficial de Justiça que não permita que qualquer pessoa alheia,
ou  que não  pertença ao poder  judiciário,  o  acompanhe  no cumprimento  deste
mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se
requerida e  deferida.  Cuiabá,  14/06/2019.  Juiz  Paulo de Toledo Ribeiro Junior.
Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.  Decisão:  Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 71366719, Defiro o pedido de Id 65376310. Cite-
se o requerido  Argemiro Gonçalves  por edital,  nos  termos  do artigo  256 do
Código de Processo Civil, no prazo de 20 dias. Tendo em vista que no momento não
existem os sítios eletrônicos mencionados  no  artigo 257, II do CPC, autorizo a
publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento
no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão
como intimação. Cuiabá, 07/12/2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular
da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.  Advertência:  O prazo para
responder a ação é de 15 dias, contado a partir de expirado o prazo do presente
edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua
defesa. 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, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá,
12/01/2022.  (Assinado  Digitalmente) -  Técnico(a)  Judiciário(a) -  Autorizado(a)
pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 28/01 e 29/01/22

Condomínio Chapada das Dunas
CNPJ 33.468.830/0001-05

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Na qualidade  de  síndico e representante  legal  do  Condomínio  Chapada das
Dunas, pessoa Jurídica devidamente inscrita no CNPJ de nº 33.468.830/0001-05,
localizado na Rua Antônio Dorileo 250, - Bairro Coophema, Cuiabá/MT CEP 78085-
230, em conformidade com o Artigo nº 1.347 do Código Civil e artigo 12º, C, D da
Convenção do Condomínio, ficam Vossas Senhorias convocados a participarem da
a  Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 08/02/2022, no Salão de
Festas, em 1ª chamada às 19h com a presença de condôminos que representem
mais da metade das frações ideais, ou em  2ª chamada às 19h30 com qualquer
número de presentes, salvo para as questões que exijam quórum específico, para
discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: I - Apresentação e deliberação
da prestação  de  contas  do  período  01/2021  a  12/2021;  II  -  Eleição  corpo
Administrativo, Síndico, Subsíndicos por bloco ou por módulos e membros
Conselho Fiscal/Consultivo (mandato 2 anos). Observações: a) Informamos a
todos os moradores que é Obrigatório o uso de máscaras e distanciamento
mínimo de 1,5 (um metro e meio), e em caso de descumprimento, será solicitado a
retirada do recinto de quem descumprir; b) Os interessados em concorrer ao cargo
deverão obrigatoriamente formalizar  a candidatura informando dados com nome
completo, unidade e cargo que pretendem concorrer até às 17h do dia 04.02.2022
para o endereço eletrônico edital@alternativaadmservicos.com.br com cópia para a
assessoria jurídica lbsadvocacia1@gmail.com, conforme demais requisitos sob pena
de indeferimento da inscrição: 1.1: Para o cargo de Síndico é obrigatório o envio de
currículo, certidões negativas cível e criminal da 1º e 2º Instância na esfera Federal e
Tribunal de Justiça, também certidão da Politec e da Policia Federal, CND das
quotas condominiais, multas, taxa de mudança e uso dos espaços comuns emitida
pela  empresa  Holder  e  Alternativa  Administração  de  Condomínios,  todas  com
expedição mínima de 30 dias. 1.2: NÃO SERÃO ACEITAS CANDIDATURAS FORA
DO  PRAZO  ESTABELECIDO  NESTE  EDITAL,  OU  COM  A  AUSÊNCIA  DE
DOCUMENTAÇÃO  EXIGIDA;  1.3:  Para  o  cargo  de  Subsíndico  é  obrigatório
apresentar  a  CND  das  quotas  condominiais,  emitida  pela  empresa  Holder  e
Alternativa Administração de Condomínios, todas com expedição mínima de 30 dias,
além de ser proprietário e morador.  c) Os candidatos a Síndico terão 05 minutos
para se apresentar; d) Conforme disposto no Código Civil (artigo 1335, III), só
poderá votar e ser  votado o/a condômino/a que estiver  em dia  com suas
obrigações  condominiais.  e) Os  condôminos  que  optarem  por  se  fazer
representar,  deverão  assegurar  que  seus  procuradores  estejam  munidos  com
procuração específica em cumprimento ao artigo 654, §1 C.C, conforme dispõe
o artigo 11º da Convenção, devendo estar com firma reconhecida autenticada por
presença ou por certificado digital homologado pelo governo federal;  f) Somente
será  recebida  procuração  desde  que  enviadas  virtualmente  pelo  remetente
proprietário cadastrado no sistema e obrigatoriamente com antecedência até às 17h
do dia 07.02.2022 para o endereço eletrônico edital@alternativaadmservicos.com.br
com cópia para adm.dunascba@uol.com.br (medida necessária, a fim de realizar o
processo  de  validação  das  procurações  o  mais  rápido  possível,  evitando
aglomerações  e  atraso  no  início  da  assembleia  e  contribuindo  com  a  não
propagação do vírus);  g) Esse edital poderá ser impugnado por qualquer um dos
condôminos,  desde  que  as  impugnações  sejam  enviadas  até  às  17h  do  dia
04.02.2022, para o e-mail da assessoria jurídica do condomínio, Dra Luciane, via e-
mail  lbsadvocacia1@gmail.com c/c  para  edital@alternativaadmservicos.com.br,
sendo que a referida impugnação será lida e deliberada na referida assembleia
objeto da impugnação, a inércia dos condôminos acerca dos termos deste edital,
será  considerada  como aceitação tácita  a  todos  os  itens  aqui  descritos;  h) A
apreciação e votação  é unicamente  e exclusivamente aos assuntos das  pautas
descriminadas neste edital.  i) As decisões da assembleia são soberanas, sendo
impostas inclusive aos não participantes. j) A apresentação de documento válido e
vigente com foto é obrigatória no ato da assinatura da lista de presença, sob pena de
impedimento; k) A votação será realizada por cédula de votação. l) Cada indivíduo é
responsável por suas declarações, inclusive as que possam representar ofensas ou
inverdades  ou  estarem  em  desacordo  com  qualquer  legislação  vigente.
Recomendamos prudência e parcimônia!! PARTICIPEM!! Cuiabá, 01/02/2022. Max
Leander Martins Costa - Síndico do Condomínio Chapada das Dunas. 02/02/22

Jamil Rodrigues da Costa, CPF 080.866.641-04, torna público que 
requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Autorização SEMA-
para Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e 
Nativas) na Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE 
FAZENDA BAIA I, localizada no município de POCONÉ/MT, para a 
atividade de PECÚARIA

Jamil Rodrigues da Costa, CPF080.866.641-04, torna público que 
requereu à -Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Autorização SEMA
para Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e 
Nativas) na Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE 
FAZENDA BAIA II, localizada no município de POCONÉ/MT, para a 
atividade de PECÚARIA.

Jamil Rodrigues da Costa, CPF080.866.641-04, torna público que 
requereu à -Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Autorização SEMA
para Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e 
Nativas) na Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE 
FAZENDA SÃO BENEDITO, localizada no município de POCONÉ/MT, 
para a atividade de PECÚARIA.

Comelli Energetica LTDA 29.289.157/0002-41,CNPJ , torna público que 
requereu a a Secretaria Estadual do Meio Ambiente-SEMA/MT, 
Licença Por Adesão e Compromisso - LAC, para atividade de Picador 
Móvel Florestal, instalados Rodovia MT 299, Fazenda Aruanda, 
município de Itiquira /MT e Coordenadas geográficas Latitude: 17º 18 '0 ' : 
'S / Longitude: 54 º 12 '0 ' 'W.

Comelli Energetica LTDA 29.289.157/0002-41,CNPJ , torna público que 
requereu a a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
Licença Por Adesão e Compromisso - LAC, para atividade de Picador 
Móvel Florestal, instalados à Rodovia Margem MT 100, KM 20 Lado 
Direito, Fazenda Graciosa, município de Alto Araguaia /MT e 
Coordenadas geográficas Latitude: 17º 25 '0 ' 'S/ Longitude: 53 º 15 '0 ' : 
'W.

Comelli Energetica LTDA 29.289.157/0002-41,CNPJ , torna público que 
requereu a a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
Licença Por Adesão e Compromisso - LAC, para atividade de Picador 
Móvel Florestal, instalados à Fazenda Santo André, município de 
Sorriso /MT e DATUM:SIRGAS 2000 - W: -Coordenadas Geográficas: 
55,46978630769160 - S: -13,12664177867810                       (02/02/2022)

RETIFICAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

A Diretoria Executiva do Sindicato dos 
Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado 
de Mato Grosso - SINDESSMAT, representada por seu 
presidente, Dr. Altino José de Souza, com sede e foro na 
cidade de Cuiabá - MT, na Rua Barão de Melgaço, 2754, sala 
1301, Centro Sul, Cep: 78.020-800, inscrito no CNPJ sob o 
número 33.004.698/0001-72, com registro sindical número 
02421387895-7 junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação 
sindical vigente e pelo Estatuto Social vem retificar a data 
e o local de realização da Assembleia Geral, publicada 
no dia 26/01, em razão de novo pico da pandemia, nos 
seguintes termos: convoca todos os representantes de 
estabelecimentos de saúde, para participar da Assembléia 
Geral Extraordinária a ser realizada, de forma on line,
pela ferramento Zoom, no dia 09 de fevereiro de 2022
(4ª feira), às 10:15 horas, em primeira chamada com 
maioria dos associados presentes, e às 10:30 horas, em 
segunda chamada com qualquer número, para deliberação 
sobre alterações nas modalidades de contribuições e 
reajuste da mensalidade associativa. O link para acesso 
a reunião poderá ser solicitado pelo telefone (65) 3623-0177 
ou pelo e-mail: financeiro@sindessmat.com.br. Cuiabá, 01 de 
fevereiro de 2022.

Altino José de Souza
Presidente SINDESSMAT (02/02/2022)

CLASSIDIÁRIO Fone:  2139-8929
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2 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 01 de fevereiro de 2022,

18:25:05

A7 DIÁRIO 02-02-22 pdf
Código do documento d69d509e-28c3-49f7-a908-2285365aa096

Assinaturas
GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA
comercial@diariodecuiaba.com.br
Assinou

Eventos do documento

01 Feb 2022, 18:24:14
Documento d69d509e-28c3-49f7-a908-2285365aa096 criado por GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA
(6ad72be3-da0f-42e4-b24e-632d17dec5c7). Email:comercial@diariodecuiaba.com.br. - DATE_ATOM:
2022-02-01T18:24:14-03:00

01 Feb 2022, 18:24:26
Assinaturas iniciadas por GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA (6ad72be3-da0f-42e4-b24e-632d17dec5c7).
Email: comercial@diariodecuiaba.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-01T18:24:26-03:00

01 Feb 2022, 18:24:44
GUSTAVO ADOLFO CAPILE DE OLIVEIRA Assinou (6ad72be3-da0f-42e4-b24e-632d17dec5c7) - Email:
comercial@diariodecuiaba.com.br - IP: 24.152.35.22 (24.152.35.22 porta: 32506) - Geolocalização: -15.6125428
-56.0237204 - Documento de identificação informado: 405.815.861-15 - DATE_ATOM: 2022-02-01T18:24:44-03:00

Hash do documento original
(SHA256):c9bf66260a4b06df8355df53fdd677a8c0bb807a186b900bdd741193c785ee1b
(SHA512):7537869b736f73a35e3d7d15152b95daf36cf8a063e4cb2bf20848d7982d5444be7e7cce8cf377cb2456bef52801c8fedeadb43eb182b0e991369cf482f95f1f

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



www.diariodecuiaba.com.br
Esta página faz parte da edição impressa e Digital produzida Pelo Jornal Diário de Cuiabá 
com circulação em todo Estado de Mato Grosso. Documento assinado eletronicamente 
com certificado Digital ICP Brasil. 

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

 2139-8929

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br

Cuiabá, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A empresa Transportadora Campo Grande Ltda, CNPJ 
03.255.361/0002-58, situado(a) a Rua Caviana 86 Bairro jardim Ita-
maracá, Campo Grande/MS, CONVOCA todas as pessoas, que lhe 
prestaram serviço no período de 03/1976 a 12/1987, a comparece-
rem à Rua Caviana 86, Bairro Jardim Itamaracá, Campo Grande/
MS, munidos de documentos comprobatórios do vínculo (CTPS, 
PIS/PASEP), para regularização do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS junto à Caixa Econômica Federal.

VOLTASA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 24.149.586/0001-19 torna público 
que requereu junto a SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Rondonópolis-MT), a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para a atividade de Usina de Asfalto, localizada 
na Rua 11 SN – Dist. Ind. Anezio P. Oliveira, no município de Rondonópolis/
MT. Coordenadas: Latitude 16°24’55.4”S e Longitude 54°36’36.3”W.

NUTRIPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECU-
ÁRIOS LTDA, CNPJnº 26.565.325/0001-05, torna público que requereu 
junto à  Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT o pedido 
de Licença Ambiental Simplificada - LAS, para a atividade de fabricação 
de rações para bovinos e equinos, localizado naAvenida Dom Aquino nº 
625, no município de Poconé – MT.

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
CNPJ nº 06.023.921/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
 
O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-Grossense de 
Gás - MTGÁS, Sec. César Miranda Lima, convoca os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de 
fevereiro 2022 às 09h, na modalidade hibrida, por videoconferência e presencial, na sede 
da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, situada a Av. República do Líbano,  
nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, cidade de Cuiabá - Mato Grosso, CEP 78048-19,  
para tratar das seguintes ordens do dia:

1ª - Dissolução da sociedade com empresa GNC.
2ª - Pagamento do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) da empresa 
GNC com Gás Natural, pela MTGAS.
3ª - Alteração do percentual do valor percebido pelos Conselheiros de Administração, 
Fiscal e Suplentes.
4ª - Alteração na composição do Conselho de Administração.
Outros assuntos de interesses gerais.

Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, 
Sec. César Miranda Lima

*O link que será oportunamente informado 28/01, 01/02 e 02/02/2022

4ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 
20(Vinte) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo 
Ribeiro Junior Processo Nº 1000516-67.2018.8.11.0041 Valor Da Causa: R$64.689,83 
Espécie: Monitória POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, Inscrito No Cnpj/Mf Sob Nº 
060.746.948/0001-12, Com Sede Social Em Osasco-Sp, Na Cidade De Deus, S/N, Cep 
06029-900. POLO PASSIVO: WELLINSON S SALES ME, estado civil desconhecido, 
endereço eletrônico desconhecido, inscrito no CNPJ sob nº 025.073.486/0001-19, com 
endereço na R A, 5, 1, QD 08, Parque Cuiabá, CEP 78095-330, Cuiabá-MT. FINALIDADE: 
Citação do polo passivo, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte 
autora consistente no valor de R$64.689,83 (sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e 
nove reais e oitenta e três centavos), e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que 
se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a 
eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: O requerente celebrou com o 
requerido Proposta de Abertura de Conta de Depósitos - Pessoa Jurídica. O requerido 
concordou em aderir aos produtos e serviços oferecidos pelo requerente, tais como Limite de 
Cheque Especial e Limite de Crédito Pessoal Pré-aprovado. O Requerido utilizou-se do 
Crédito Pessoal, que deveria ter sido pago em parcelas mensais e consecutivas. O devedor 
deixou de honrar os compromissos assumidos, restando em aberto a quantia cobrada e não 
paga, que, acrescida aos juros e encargos pactuados, soma até 10/01/2018, o total de 
R$64.689,83 (sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e três 
centavos). DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das 
custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou 
para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o 
pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do 
mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 
custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 
termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-
45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 
212 do código de processo civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 
Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Diante da devolução da 
carta de citação (AR) negativa de Id 62477083, defiro o pedido de Id 66029081. Cite-se o 
requerido Wellinson S Sales ME por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo 
Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação 
em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 22 de 
novembro de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 
de Direito Bancário. ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital, 
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 2. 
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, 
do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O 
prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 
186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo isento das custas 
processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado 
no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. 
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.

Edital  de Citação -  Prazo de  20 Dias -  Expedido por Determinação do  MM. Juiz de direito  Paulo de Toledo Ribeiro Junior.  PROCESSO
nº 1055068-45.2019.8.11.0041. Valor da Causa: R$ 45.503,87. Espécie: Busca e Apreensão. Polo Ativo: Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S.A.,  inscrito no CNPJ sob nº 07.707.650/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno, nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro,
CEP 04.752-901 - São Paulo - SP. POLO PASSIVO:  Naezio Alves dos Santos,  brasileiro, solteiro,  motorista,   filiação: nada consta/Maria
Lurdes Bezerra dos Santos, portador do RG nº 11150335, inscrito no CPF sob o nº 690.996.501-91, residente e domiciliado à R Quarenta e
Sete,  24,  CPA III,  CEP 78058452,  Cuiabá-MT, christianeborralho1@hotmail.com.  Finalidade:  Citação do polo passivo  Naezio Alves dos
Santos,  acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição
inicial a seguir resumida, para, querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte
autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
cujas  instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital.  Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 20029107925,
celebrado entre as partes no dia 15/08/2018, o Requerente concedeu um crédito ao Requerido, no valor líquido de R$ 42.987, que deveria ser
pago em 48 prestações no valor de R$ 1.442,48, cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 16/09/2018 e da última para
o dia 16/08/2022, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca GM - Chevrolet modelo Onix HATCH JOY 1.0 8, ano
fabricação  2018,   chassi  9BGKL48U0JB279060,  placa  QCY5416,   cor  Branca   e  renavam  nº 001162179136.  O  Requerido  não cumpriu  as
obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 16/05/2019. Decisão:  Vistos e etc.  1. Defiro a
emenda a inicial  com a juntada da notificação extrajudicial  ao Id 27649812.  2.  Defiro  liminarmente o pedido,  por entender suficientemente
demonstrado  o   periculum   in  mora   e   o   fumus   boni   iuris,   consubstanciados,   respectivamente,   nos   documentos   acostados   à   inicial   e   no
desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Diante da tentativa de notificação extrajudicial e do instrumento de protesto
acostados aos autos, comprovada a mora da parte requerida. Segue jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
Agravo de Instrumento - Ação de Busca e Apreensão de Veículo Alienado Fiduciariamente - Constituição em Mora pelo Simples Vencimento da
Dívida - Comprovação por Notificação Enviada ao Endereço Contratual - Requisitos Necessários para o Deferimento da Busca e Apreensão do
Veículo   Preenchidos -   Recurso   Desprovido.  É  válida  para  a  comprovação  da  constituição  em  mora  a  notificação  extrajudicial
encaminhada ao  endereço  informado pelo  devedor  quando da  celebração  do  contrato,  pouco importando não ter  ele  recebido
pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou,
ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente - salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do artigo 2º,
§2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do artigo 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número
Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: Agravo de Instrumento (202), Assunto: Alienação Fiduciária,
Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). Joao Ferreira Filho, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se mandado de busca e
apreensão do veículo Marca Chevrolet, Modelo Onix Hatch Joy 1.0 8, Chassi 9BGKL48U0JB279060, Placa QCY5416, Cor Branca, Ano
18/18, Movido à Álcool/Gasolina, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta
Comarca  durante  o  prazo  de  purgação de  mora,   sob  pena  de  desobediência,   lavrando-se   auto   circunstanciado  sobre   o seu  estado  de
conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não,
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados
do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04,
ou apresentar  defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil.  4.  Indefiro por ora o pedido de
arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como
mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de
Justiça. 7. Determino que o Sr. Oficial de Justiça que não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao Poder Judiciário, o
acompanhe no cumprimento deste mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se requerida e deferida.
Cuiabá, 30/01/2020.  Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior  Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.  Decisão:  Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 65641501,  defiro o pedido de Id 66437277.  Cite-se o requerido Naezio Alves dos Santos por edital, nos
termos do artigo  256 do Código de Processo Civil,  no prazo de 20 (vinte)  dias.  Tendo em vista que no momento não existem os sítios
eletrônicos  mencionados  no artigo  257,   II  do CPC,  autorizo  a publicação  do edital  de citação em  jornal  local  de ampla circulação,  com
fundamento no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 09/12/2021. Juiz Paulo
de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. Advertência: O prazo para responder a ação é de 15
dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa.
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, Marlene Silva Ventura digitei. Cuiabá, 10/01/2022. (Assinado Digitalmente)  Técnico(a)
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 03/02 e 04/02/22

SOBASZEK E BASTIANI LTDA CNPJ 29.426.371/0001-
11. Torna-se público que requereu junto a SAMMA/JUINA, 
Renovação da Licença Ambiental Simplificada - LAS, para 
a atividade de Fabricação de Conservas de Palmito no Mu-
nicípio de JUINA-MT. Responsável técnico: Hamilton João 
Liparotti Neto, CREA 1200954440.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROS-
SOCOMARCA DE2ª VARA DE PONTES E LACERDA-
EDITAL DE CITAÇÃOPRAZO DE 30 DIASEXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRAPROCES-
SO n. 0004597-49.2007.8.11.0013 Valor da causa: R$ 
20.973,58ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]-
->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
POLO ATIVO: Nome: HSBC BANK BRASIL S.A. - BAN-
CO MULTIPLOEndereço: Travessa Oliveira Bello, 34 - 2 ou 4 an-
dar, Centro, CURITIBA - PR - CEP: 80020-030POLO PASSIVO: 
Nome: JOAQUIM DIAS DE SOUZAEndereço: Av.Bom Jesus 
894, centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000FINALIDA-
DE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 
atualmente em lugar incerto enão sabido, dos termos da ação que 
lhe é proposta, para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 
efetuar opagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de 
R$ 20.973,58, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃOde tantos bens 
quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 
das custas e doshonorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme 
despacho, petição inicial e documentos vinculadosdisponíveis no Por-
tal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
instruções de acessoseguem descritas no corpo deste mandado; 2. 
Não sendo efetuado o pagamento no referido prazo, proceda-se ose-
nhor Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de 
bens e avaliação, intimando-se namesma oportunidade o executado 
(art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo encontrada a parte Executada, 
dever-seáARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para 
garantia da execução, nos termos do artigo 830 doCPC.DECISÃO: 
Vistos. Considerando que o aviso de recebimento acostado ao id. 
59342833, não foi assinado peloexecutado, PROMOVA-SE sua cita-
ção por edital, nos moldes da decisão de id. 59342833. CUMPRA-SE.
Pontes e Lacerda, 3 de dezembro de 2021. Cláudio Deodato Rodri-
gues Pereira Juiz de DireitoE, para que chegue ao conhecimento de 
todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se 
opresente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na 
forma da Lei. Eu, CRISTOVAN LUCAS OLIVEIRAROCHA, digitei.Pon-
tes e Lacerda - MT , 3 de dezembro de 2021.(Assinado Digitalmente)
Gestor(a) Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

CHAVES E BOZZA LTDA ME, CNPJ 70.430.467/0001-
57, torna público que requereu junto a Coordenadoria de 
Meio Ambiente de Primavera do Leste - SEMA a Licença 
Prévia e Licença de Instalação (ampliação) e Renovação 
de Licença de Operação para a atividade de Laboratórios 
Clínicos, instalado na Avenida Porto Alegre, 1360, Centro, 
Município de Primavera do Leste/MT

TRR CARRETAO PETROLEO LTDA -  TRR CARRETAO - CNPJ: 
19.815.407/0001-03, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da Licença Am-
biental Simplificada - LAS, para atividade de Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos, localizado na R Doutor Rangel Torres, 54, 
Jardim São Luiz da Ponte,  no município de Cáceres/MT.  Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

M R DA SILVA PORTILHO – TRANSPORTADORA  M R  - CNPJ: 
17.449.743/0001-46, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da Licença Am-
biental Simplificada - LAS, para atividade de Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos, localizado na  Av Papa Paulo VI, 273, anexo 
A, Vila Nova,  no município de Arenápolis/MT.  Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

DEJA MINERADORA COMERCIO E EXTRACAO DE MINERIO 
EIRELI, CNPJ: 30.551.684/0001-80, TORNA PUBLICO QUE RE-
QUEREU JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN-
TE-SEMA, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA 
PESQUISA MINERAL POR MEIO DE GUIA DE UTILIZAÇÃO, RE-
LACIONADO AO PROCESSO ANM Nº 866.130/2016, ALVARÁ DE 
PESQUISA COM RELATÓRIO POSITIVO APROVADO. A ÁREA 
A SER LICENCIADA LOCALIZA-SE NA CHACARÁ DE RECREIO 
LAGO AZUL, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT.

MORAES E DEBONA LTDA – DISOX  -   CNPJ: 05.705.849/0001-
84, torna público que requereu a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, o pedido da Licença Ambiental Simplificada 
- LAS, para atividade de Transporte Rodoviário de Produtos Perigo-
sos, localizado na R Trevo, 487, quadra 05 lote 04, Parque Indus-
trial Fabricio Vetorasso Mendes,  no município de Rondonópolis/MT.  
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

ON PETRO – DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - 
CNPJ:09.250.921/0007-72, torna público que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da Licença Am-
biental Simplificada - LAS, para atividade de Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos, localizado na  Av Pedro Paulo de Faria Ju-
nior, 1934, sala 07, Distrito Indusrial,  no município de Cuiabá/MT.  
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

AUTO POSTO FABRIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 
– AUTO POSTO SÃO CRISTOVAO - CNPJ: 37.150.518/0001-11, torna pú-
blico que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o 
pedido da alteração da razão social para J. SOARES TEIXEIRA COMERCIO 
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – AUTO POSTO CONRADO, CNPJ: 
37.150.518/0001-11, para atividade de comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, localizado na Av. Dom Chavier, S/N, lote 01 a 06 e 
24 e 25 Japurana, Zona Rural, no município de Nova Bandeirantes/MT. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DE VÁRZEA GRANDE 
LTDA - EPPTORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE -SEMMA-
DRS/VG A LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE ODONTOLÓGICA 
SITUADA NA AV. COUTO MAGLHÃES, Nº 1439, BAIRRO CENTRO 
VÁRZEA GRANDE - MT.

SOTRAUMA HOSPITAL DE ACIDENTADOS ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA LTDA - CNPJ 03.938.727/0001-02, torna públi-
co que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/
MT, a Renovação da Licença de Operação paraatividades de aten-
dimento hospitalar, localizada àAvenida Dom Aquino Nº 355, Bairro 
Dom Aquino, no município de Cuiabá/MT.Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licen-
ciamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRA NOVA LTDA. 
(COOPERNOVA - Indústria de Rações e Concentrados) CNPJ 
nº 24.702.037/0008-04 torna público que requereu à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente - SEMA, o “Licenciamento Ambiental 
Simplificado - LAS”, para a atividade de “Fabricação de alimentos 
para animais”, localizado na Rodovia BR 163, s/nº, km 987, Indus-
trial II, município de Terra Nova do Norte/MT.

INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA 
LTDA – EPP, CNPJ 05.422.276/0001-81, torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMA-
DES a Licença Ambiental – Modalidade: Renovação Licença de Opera-
ção – LO n°256/2017, processo n°LD495/2017, para atividade médica 
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, 
localizado na Rua Henrique P. Guedes, N°195, Duque de Caxias, município 
de Cuiabá-MT.

DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE 
S/A, CNPJ 15.684.294/0010-86, torna público que requereu 
junto a SEMMA/BG, o Cadastro do seu empreendimento lo-
calizado no Município de Barra do Garças-MT.

Poder  Judiciário  do  Estado  de  Mato  Grosso -  Comarca  de  Cuiabá -  4ª  Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira
Mendes, s/n, Telefone: (65)  3648-6001/6002 - Fórum de Cuiabá, Centro Político
Administrativo,  Cuiabá/MT - CEP: 78049-905.  Edital  de Citação -  Prazo de 20
Dias. Expedido por Determinação do MM. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro
Junior. Processo nº: 1025275-61.2019.8.11.0041 - Valor da Causa: R$ 20.197,51 -
Espécie:  Busca  e  Apreensão.  Polo  Ativo:  Banco  Daycoval  S/A,  CNPJ
nº 62.232.889/0001-90, com sede na Av. Paulista,  nº 1793,  São Paulo/SP, CEP
01311-200.  Polo  Passivo:  Argemiro  Goncalves,  brasileiro,  solteiro,  autônomo,
portador do  RG nº 02.180.27 SSP/SP e do CPF/MF nº 241.300.791-15,  filiação:
Justina Gonçalves Neto, com endereço residencial na Rua da Saudade, 56, Campo
Verde,  CEP  78060-096,  na  cidade  de  Cuiabá/MT,  endereço  eletrônico:
argemiro.goncalves@gmail.com.  Finalidade:  Citação do  polo passivo  Argemiro
Gonçalves, acima  qualificado,  atualmente  em  lugar  incerto  e  não  sabido,  dos
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir
resumida, para, querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados
como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, conforme
documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo
deste edital. Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 14-061592/18,
celebrado entre as partes no dia 30/11/2018, o Requerente concedeu um crédito ao
Requerido,  no  valor  líquido  de  R$  14.450,00,  que  deveria  ser  pago  em  48
prestações no valor de R$ 631,69, cada uma, cujo vencimento da primeira estava
previsto para o dia 30/12/2018 e da última para o dia 30/11/2022,  destinado à
aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Ford, modelo Fiesta - 5P -
básico, ano fabricação 2009, chassi  9BFZF54P598372979,  placa KAQ-3501, cor
prata  e  renavam nº 123225248.  O  Requerido  deixou  de  pagar  as  prestações
vencidas a partir de 30/12/2018.  Decisão:  Vistos e etc.  1.  Defiro liminarmente o
pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus
boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e
no  desinteresse  demonstrado  pela  parte  ré  na  quitação  do  débito.  Expeça-se
mandado de busca e apreensão do veículo  Marca Ford, Modelo Fiesta - 5P -
Básico -  1.6  8V,  Chassi  9BFZF54P598372979,  Placa  KAQ-3501,  Renavam
123225248,  Cor  Prata,  ano  09/09,  depositando-o  em  mãos  do  requerente,
mediante termo de  compromisso,  sendo vedada a sua retirada desta  Comarca
durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto
circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo,
objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos
tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a
parte  requerida  para  a  purgação  da  mora  no  prazo  de  05  dias  contados  do
cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º
e 2º do artigo 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15
dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3.
Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de
justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia
como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de
Inspeção  nº 0007510-45.2010.2.00.0000  do  Conselho  Nacional  de  Justiça.  6.
Determino que o Sr. Oficial de Justiça que não permita que qualquer pessoa alheia,
ou  que não  pertença ao poder  judiciário,  o  acompanhe  no cumprimento  deste
mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se
requerida e  deferida.  Cuiabá,  14/06/2019.  Juiz  Paulo de Toledo Ribeiro Junior.
Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.  Decisão:  Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 71366719, Defiro o pedido de Id 65376310. Cite-
se o requerido  Argemiro Gonçalves  por edital,  nos  termos  do artigo  256 do
Código de Processo Civil, no prazo de 20 dias. Tendo em vista que no momento não
existem os sítios eletrônicos mencionados  no  artigo 257, II do CPC, autorizo a
publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento
no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão
como intimação. Cuiabá, 07/12/2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular
da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.  Advertência:  O prazo para
responder a ação é de 15 dias, contado a partir de expirado o prazo do presente
edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua
defesa. 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, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá,
12/01/2022.  (Assinado  Digitalmente) -  Técnico(a)  Judiciário(a) -  Autorizado(a)
pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 28/01 e 29/01/22

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0001
O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria Sesc 0179/2019, Portaria 
0191/2020 e pela Portaria Sesc 0338/2020, torna público para o 
conhecimento das empresas interessadas que no local, horário e 
data, abaixo indicados, realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, 
com critério de julgamento menor preço por lote, Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de equipamentos de 
ar condicionado, novo e sem uso, do tipo split, serviços de 
desinstalação e instalação de aparelhos de ar condicionado 
com fornecimento de material e mão de obra,  visando atender 
as necessidades das unidades SESC/AR/MT, de acordo com 
a Resolução SESC 1.252/12-CN, de 01 de Agosto de 2012 e em 
obediência aos termos e às condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. DATA E HORÁRIO: dia 17/02/2022 às 09h30min (Horário 
de Brasília), Local: Sessão Pública, por meio de internet, mediante 
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferido para 
o sistema “BBMNET LICITAÇÕES” Página da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, Telefone: 
(65) 3616-7917/3616-7930. VICTORELY SOARES BAHIA - 
PREGOEIRO. CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR 
REGIONAL DO SESC/AR/MT. (03/02/2022)

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SESC 22/0003

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria Sesc 0179/2019, Portaria 0191/2020 e pela 
Portaria Sesc 0338/2020, torna público para o conhecimento das 
empresas interessadas que no local, horário e data, abaixo indicados, 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Registro 
de Preços, tipo Menor Preço, com critério de julgamento menor 
preço por Item, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender 
a Unidade SESC ALTA FLORESTA/MT, de acordo com a Resolução 
SESC 1.252/12-CN, de 01 de Agosto de 2012 e em obediência 
aos termos e às condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
DATA E HORÁRIO: dia 17/02/2022 às 08h00min (Horário Local), 
Local: Sesc Ler Alta Floresta - Rua C3 S/N - Setor C, Bairro Centro,  
CEP 78.580-000, Alta Floresta/Mato Grosso - O Edital completo 
poderá ser obtido através do site: http://www.sescmatogrosso.
com.br/sesc-mato-grosso/licitacoes. Informações Telefone: (65) 
3616-7917 / 3616-7930 - (66) 3521-7211. MARILDA CABRAL DE 
AQUINO - PREGOEIRA. CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO 
- DIRETOR REGIONAL DO SESC/AR/MT. (03/02/2022)

MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO 
DO SUL LTDA (CNPJ: 34.353.654/0001-10 - 
Cuiabá/MT) por meio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – 
SMADES – a Licença Ambiental – Licença de 
Operação, para o empreendimento denominado 
“Citta Dei Fiori”, localizado na AV. IPIRANGA COM 
RUA TRÊS LAGOAS, N° 1907, Bairro  Cidade Alta, 
Cuiabá – MT. 

CENTRAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
LTDA , CNPJ: 13.247.890/0001-82 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 Localização, Licença Prévia e Licença 
de Instalação, para atividade comercial, localizada 
na Av Agrícola Paes de Barros,  Lote A1 
Remanescente, Quadra 01, Bairro: Porto, município 
de Cuiabá –MT.

FALCÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 
inscrita no CPF 07.554.919/0001-76, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio 
ambiente - SEMA/MT, alteração de endereço 
urbano,  no município de Alto Boa Vista (MT).

ENPA-Engenharia e Parceria EIRELI CNPJ 00.818.517/0001-92, 
torna publico que requereu da  a renovação da SMADES /MT
licença de operação provisória n° 00453/2019 para operação da 
atividade de usina de asfalto móvel no município de Cuiabá-MT

Kapa Pavimentação LTDA Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) 17.344.459/0001-05, torna público que requereu  à 
SEMA-Secretaria de Estado do Meio Ambiente – MT, o Licenciamento 
Ambiental Simplificado (LAS) de 01 (uma) Usina de Asfalto Móvel, 
localizada na área urbana no município de Alto Araguaia/MT       (03/02/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Tomada de Preços n.º 01/2022, cujo objeto é a 
Contratação de Empresa Especializada Para Executar Serviços 
de Drenagem Superficial (Meio-Fio e Sarjeta em Concreto) nas 
Ruas Beneficiadas com Pavimentação Asfáltica Em 2021, tudo 
em conformidade com o Projeto Básico e Executivo de 
Engenharia, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária 
Atualizada (Anexo II), e de acordo com as condições 
estabelecidas pela Lei Federal N.º 8.666/93 e Suas Alterações, 
neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
abertura no dia 18/02/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e 
informações poderão ser obt idas,  através do s i te 
w w w . n o v a g u a r i t a . m t . g o v . b r  e  d o  e - m a i l : 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, 02 de 
fevereiro de 2022.

Graciela Schuster - Presidenta da CPL

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.008.521/0001-83

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

2ª Chamada

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
3.268, de 30 de setembro de 1957 em seus artigos 23, 24 e 25, regulamentada 
pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e conforme previsto no Regimento 
Interno Capítulo IV, em seu artigo 5º e seguintes, CONVOCA os 8.168 (oito mil, 
cento e sessenta e oito) médicos ativos, devidamente registrados no Estado de 
Mato Grosso, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL, que realizar-se-á em 
28 de fevereiro de 2022, com a primeira chamada às 19:15 horas e a segunda 
chamada às 19:30 horas, com a presença de qualquer número de médicos, a 
reunião ocorrerá em sua sede com endereço sito à Rua “E”, s/n, Centro Político e 
Administrativo, Cuiabá-MT, para deliberarem sobre: Primeira Ordem do Dia: 
Aprovação da Prestação de Contas CRM-MT referente ao Exercício de 2021.

Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

VACINAÇÃO Mato Grosso vacinou 15.251.763 bovinos e bubalinos 
na segunda etapa de vacinação contra febre aftosa

MT imuniza 99,83% do rebanho 
na segunda etapa de vacinação
MARIANNA PERES
Da Reportagem

Mato Grosso vacinou 15.251.763 
bovinos e bubalinos na segunda eta-
pa de vacinação contra febre aftosa 
e atingiu 99,83% do rebanho a ser 
vacinado no Estado. Nessa etapa, foi 
obrigatória a vacinação de bovinos 
e bubalinos até dois anos de idade, 
exceto nos estabelecimentos rurais 
do Baixo Pantanal Mato-grossense, 
onde a vacinação atingiu todas as 
idades.

“A baixa inadimplência é resul-
tado dos trabalhos de divulgação, 
educação sanitária, fiscalização e 
dedicação dos produtores rurais”, 
apontou o médico veterinário João 
Marcelo Brandini Néspoli, da Co-
ordenadoria de Sanidade Animal 

Da Reportagem

A Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) lançou ontem, um 
novo aplicativo para celular voltado 
ao setor armazenista: o Descontos 
de Armazenagem. O app promete 
auxiliar os produtores rurais do país 
a calcular e identificar previamente 
custos importantes para uma melhor 
negociação da tarifa a ser paga aos 
armazéns contratados na guarda de 
seus produtos.

O aplicativo é gratuito e pode 
ser baixado a partir da Play Store. 
Inicialmente, é direcionado para 
smartphones com sistema Android, 
mas já há planos de disponibilizar 
em breve a versão para IOS. Resulta-
do de uma parceria da Conab com o 
Centro Nacional de Treinamento em 
Armazenagem (Centreinar), o app foi 
desenvolvido de forma colaborativa 
para auxiliar no cálculo dos descontos 
durante o armazenamento de grãos/
cereais, já considerando o grau de 
impureza, umidade e quebra técnica.

“Essa entrega aos produtores que 

do Indea.
Na Zona Livre de Febre Aftosa 

sem Vacinação, localizada na região 
noroeste de Mato Grosso, que com-
preende o município de Rondolân-
dia em sua totalidade e partes dos 
municípios de Comodoro, Juína, 
Aripuanã e Colniza, a vacinação está 
proibida desde 2020.

Conforme a série histórica da 
vacinação de animais jovens nos 
últimos 21 anos, observa-se que 
desde 2007 as etapas envolvendo 
bovinos e bubalinos até dois anos 
de idade têm alcançado índices de 
vacinação superiores a 99%.

No decorrer da etapa, foram 
fiscalizadas as vacinações em 2.492 
estabelecimentos rurais com um 
rebanho de 477.451 bovinos. No 
dia 14 de dezembro, quando os 

utilizam a armazenagem, de um apli-
cativo que mostre de forma simples e 
direta o desconto obtido pela quebra 
do seu produto durante a estocagem, 
certamente vai ampliar a capacida-
de de negociação dos preços pelos 
serviços que eles recebem”, garante 
o presidente da Conab, Guilherme 
Ribeiro. “A disponibilização desta 
ferramenta faz parte, inclusive, de 
um importante propósito na missão 
da Companhia, que é o de prover 
inteligência agropecuária.”

O aplicativo foi idealizado para 
fornecer os resultados necessários 
para o melhor entendimento do usu-
ário, que, inclusive, poderá escolher 
se os resultados do cálculo serão apre-
sentados em toneladas, percentual, ou 
até em reais. Isso é necessário porque o 
produto proveniente da área de culti-
vo, normalmente, apresenta teores de 
impureza e umidade superiores aos 
recomendados para comercialização, 
armazenagem ou processamento.

A ideia da criação do app surgiu 
da vontade da Conab de fornecer 
um suporte maior ao mercado de 

dados foram extraídos, havia um 
total de 4.822 inadimplentes. Com 
a atuação das equipes do Indea, em 
26 de janeiro o número caiu para 
812 casos remanescentes a serem 
resolvidos.

Outro dado importante é que as 
taxas de vacinação e rebanhos nas 
diferentes Unidades Regionais do 
Indea do Estado verifica-se homo-
geneidade na aplicação da vacina. 
Todas com índices superiores a 
99%.  

O Indea e os produtores rurais 
tem se esforçado para que 2022 seja 
o último ano da vacinação contra a 
febre aftosa. A ideia é se conseguir o 
status de Zona Livre da Febre Aftosa 
Sem Vacinação e, com isso, atingir 
mercados mais exigentes e que re-
muneram melhor ao produtor.

armazenagem e proporcionar ampla 
transparência ao setor. “Os clientes 
de armazéns, em especial os produ-
tores rurais, apresentavam constantes 
dúvidas sobre a metodologia dos 
descontos cobrados pelas empresas 
privadas”, explica o superintendente 
de Armazenagem da Conab, Stelito 
Reis. “Agora,  com o App, eles podem 
determinar esse quantitativo de forma 
fácil, rápida e segura.”

A amplitude de atuação do app 
também foi destacada pelo diretor 
de Operações e Abastecimento da 
Companhia, José Trabulo Júnior. 
“Um ponto positivo do aplicativo é 
que ele possibilita uma transparência 
de informações que pode auxiliar 
tanto os grandes produtores quanto 
os pequenos”, ressalta. “Aqueles 
que têm menos acesso à informação 
acabam prejudicados na negociação. 
E essa capacidade de seleção motiva 
tanto o aumento da procura quanto 
a especialização da oferta, uma vez 
que a concorrência pode gerar mais 
desenvolvimento para o setor arma-
zenista.”

AGRO

Conab lança aplicativo que auxilia produtores 
a calcular descontos de armazenagem
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Mais títulos de Super Bowl de um jogador (e time): 7
Mais prêmios de MVP do Super Bowl: 5
Mais jardas aéreas na carreira: 84.520
Mais passes para touchdown na carreira: 624
Mais vitórias na carreira: 243
Mais passes completos na carreira: 7.263

RECORDES DE TOM BRADY
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ESPORTES

tras ligas.
Em 2015, o Barcelona ven-

cedor de Champions League, 
Copa do Rei, Campeonato Es-
panhol, Mundial e Supercopa 
disputou 70 jogos. Foi o maior 
total de um clube europeu 
no recorte analisado, apenas 
uma partida acima da média 
brasileira.

Para fins estatísticos, fo-
ram consideradas as agremia-
ções presentes na primeira di-
visão durante todo o período 
e descartados os eventos dos 
últimos dois anos, em razão 
de distorções geradas pela 
pandemia. Os dados são do 
site Sofascore.]Também não 
é coincidência que seis dos 
dez goleiros e quatro dos dez 
atletas de linha com mais mi-
nutos jogados no planeta em 
2021 atuassem no Brasil, se-
gundo o Centro Internacional 
de Estudos do Esporte (CIES).

O calendário não compor-
ta os dias necessários. Prova 
disso é que a CBF (Confedera-
ção Brasileira de Futebol) não 
suspende suas competições 
nos períodos conhecidos 
como Data Fifa, janelas em 
que os calendários domésti-
cos são interrompidos pelo 
mundo para os confrontos 
entre seleções.

O início da maioria dos 
estaduais em plena noite de 
Eliminatórias para a Copa foi 
representativo. Como tam-
bém foi simbólica a estreia 
antecipada do Palmeiras no 
Paulista devido à participa-
ção no Mundial de Clubes, 
em fevereiro.

As convocações tiraram 
o goleiro Weverton e os za-
gueiros Gustavo Gómez e 
Kuscevic da última semana 
de preparação para o torneio. 
O embarque para Abu Dhabi 
ocorrerá na quarta-feira (2), 
dia seguinte ao duelo entre 
Brasil e Paraguai no Mineirão.

Corinthians, São Paulo, 
Flamengo e Atlético-MG tam-
bém cederam atletas às sele-
ções. Menos mau para os dois 
últimos, pois começaram o 
ano com escalações alterna-
tivas —o calendário da CBF 

CRISTIANO MARTINS E DANIEL 
MARIANI  
Da Folhapress - São Paulo

Um jogo a cada três dias e 
meio. Para disputar até o fim 
todos os títulos da tempora-
da, a exemplo do que fize-
ram recentemente Palmeiras, 
Flamengo e Atlético-MG, os 
clubes brasileiros precisa-
rão novamente se desdobrar 
diante de uma agenda exaus-
tiva em 2022.

Depois dos adiamentos 
provocados pela Covid, a 
novidade deste ano é a tabela 
apertada pela Copa do Mun-
do do Qatar, transferida de 
junho para novembro devido 
ao clima no país-sede. Mas o 
debate em torno da maratona 
de partidas já é muito mais 
antigo.

Análise realizada pela 
Folha com dados de 65 mil 
jogos, disputados de 2014 a 
2019 em 25 países, confirma 
a anomalia do calendário bra-
sileiro e detalha o fenômeno 
observado desde antes da 
pandemia.

Segundo o levantamento, 
um time da elite faz em média 
69 partidas por ano. São 20 
a mais na comparação com 
os representantes das prin-
cipais ligas europeias, ou 22 
em relação aos vizinhos sul-
-americanos.

No centro da discussão 
estão os campeonatos esta-
duais. Sem o mesmo valor 
de outrora para a maioria dos 
grandes clubes, eles ocupam 
16 datas, de janeiro a abril.

Não por mera coincidên-
cia, o levantamento mos-
tra que times da Espanha e 
da Inglaterra —donos dos 
melhores desempenhos nas 
copas europeias— disputam 
respectivamente 15 e 16 due-
los a menos.

Mesmo sem os estaduais, 
esses dois países e a Colôm-
bia seriam os únicos com 
estatísticas equivalentes às do 
Brasil. O time brasileiro com 
menos jogos vai a campo mais 
vezes do que os protagonistas 
de praticamente todas as ou-

FUTEBOL Com calendário inflado por estaduais, equipes do 
Brasil enfrentam gargalos físicos, técnicos e financeiros

reservou apenas 17 dias para 
a pré-temporada.

Bastaria então os clubes 
grandes entrarem nos esta-
duais com reservas ou aspi-
rantes, a exemplo do que faz 
o Athletico-PR há algumas 
temporadas?

Não é bem assim. Com 
a tabela espremida, o Cam-
peonato Brasileiro é dispu-
tado em apenas sete meses, 
enquanto as ligas europeias 
duram entre nove e dez. A 
maratona de dois jogos por 
semana torna-se inevitável 
para os que avançam nas 
competições eliminatórias.

O gargalo é também téc-
nico e financeiro. Para brigar 
em várias frentes, é preciso 
investir em elencos numero-
sos, departamentos médicos 
qualificados e estrutura lo-
gística —voos fretados, por 
exemplo.

“O clube acaba priorizan-
do objetivos. Mas há um lado 
negativo em poupar demais, 
pois o time pode chegar aos 

Times brasileiros jogam 20 partidas 
a mais por ano que europeus

principais torneios em um 
nível inferior de competitivi-
dade”, afirma o preparador 
físico Felipe Rabelo, com 
passagem pelo Athletico-PR 
e hoje no Real Valladolid, da 
Espanha.

Não sobra tempo para os 
treinos, e o cansaço se acu-
mula pelo excesso de viagens. 
“Cobra-se desempenho, mas 
o atleta não tem as condições 
de que precisa. Está sempre 
no limite. E performance não 
é só uma questão física. Se há 
um desgaste, a concentração 
também está enfraquecida”, 
observa Rabelo.

Neste ano, o Palmeiras 
pode disputar até 83 jogos. Se 
chegar a todas as finais, terá 
entrado em campo a cada três 
dias e 13 horas. O Flamengo 
tem 79 partidas no horizonte, 
e o Atlético-MG, 78.

A Fifa estabelece um in-
tervalo de 72 horas entre os 
compromissos. No Brasil, 
porém, o descanso pode ser 
de apenas 66, conforme o 

Regulamento Geral das Com-
petições.

Segundo Daniel Gonçal-
ves, coordenador científico do 
núcleo de saúde do Palmei-
ras, o tempo de recuperação 
de um atleta varia de 48 a 96 
horas, e o máximo deveria ser 
de seis jogos por mês.

“O modelo brasileiro é 
totalmente singular, tam-
bém por nossas dimensões 
continentais e até pelas di-
ferenças climáticas entre as 
regiões. A logística é difícil, 
e o deslocamento, sacrifican-
te. O jogador viaja quando 
deveria estar treinando ou 
dormindo”, diz.

Em vez de um calendário 
mais enxuto, neste ano haverá 
uma etapa a mais de ida e 
volta na Copa do Brasil. Ti-
mes classificados diretamente 
para a fase final poderão 
disputar até 12 duelos pelo 
torneio.

O assunto também é de-
batido na Europa. Copas 
espanholas e inglesas, por 

exemplo, foram reduzidas 
nas últimas décadas, com a 
maioria das decisões de ida 
e volta transformadas em 
duelos únicos.

Semanas antes do en-
contro com o Flamengo no 
Mundial de 2018, o técnico 
do Liverpool, Jürgen Klopp, 
reclamou do desgaste de sua 
equipe. O time inglês dispu-
tou 56 jogos naquele ano. O 
carioca, 74.

Por lá, vale ressaltar, atle-
tas convocados com frequ-
ência também acabam so-
brecarregados. Um exemplo 
é o zagueiro Rúben Dias, 
acionado 71 vezes no ano 
passado por Manchester City 
e Portugal. Mesmo número 
do volante Allan, do Atlético-
-MG, sem participações na 
seleção brasileira.

“Não somos robôs. São 
cada vez mais jogos e menos 
descanso”, criticou o goleiro 
Thibaut Courtois, do Real 
Madrid e da Bélgica, após a 
disputa de terceiro lugar da 
última Liga das Nações.

No Brasil, a discussão se 
mostra muito mais urgente, 
mas se estende há décadas. 
Há quem defenda a extinção 
dos estaduais ou a redução 
do campeonato nacional. 
Nada que pareça perturbar 
a CBF.

Autor de 17 livros sobre a 
história do esporte, o pesqui-
sador Celso Unzelte lembra 
que o estrangulamento dos 
regionais significaria perdas 
financeiras e esportivas ines-
timáveis para o futebol do 
interior, além de desempre-
go em boa parte do ano para 
a maioria dos profissionais.

“Não dá para apenas jo-
gar os estaduais fora. É uma 
questão geográfica, histórica, 
cultural e econômica que 
outros países simplesmente 
não têm. Precisamos cortar na 
carne, porque não está bom 
nem para os times pequenos. 
Mas não é algo que possa ser 
feito na base da canetada. É 
preciso discutir uma reestru-
turação do futebol brasilei-
ro”, pondera.

Da Folhapress - São Paulo

Tom Brady, atleta mais 
vencedor da história do fu-
tebol americano, confirmou 
nesta terça-feira (1º) a sua 
aposentadoria, aos 44 anos.

A trajetória do veterano 
quarterback chega ao fim 
após 22 temporadas na NFL 
e sete títulos do Super Bowl, 
seis pelo New England Pa-
triots e um pelo Tampa Bay 
Buccaneers. É mais do que 
qualquer equipe já venceu 
na história da liga.

A decisão do astro foi 
revelada no último sábado 
(29) por Adam Schefter e Jeff 
Darlington, repórteres da 
ESPN nos Estados Unidos. 
Pouco depois, foi noticiada 
no site da liga de futebol 
americano. Os perfis oficiais 
da entidade nas redes sociais 
publicaram então várias 
homenagens à carreira de 
Brady.

Mas ainda faltava ser 
dito por ele. O atleta não 
gostaria que o assunto fosse 
levantado antes do Super 
Bowl deste ano, do qual não 
participará, e isso levou a in-
formações desencontradas.

“Sem entrar na precisão 
ou imprecisão do que está 
sendo relatado, Tom será 
a única pessoa a expressar 
seus planos com total pre-
cisão”, disse o agente dele, 

Don Yee, em um comunica-
do no sábado. “Ele conhece 
a realidade dos negócios do 
futebol e do planejamento 
de calendário tão bem quan-
to qualquer um, então isso 
deve acontecer em breve.”

No mesmo dia, o pai do 
jogador contestou a notícia 
da aposentadoria e disse 
que essa decisão ainda não 
havia sido tomada. Já a em-
presa TB12, que pertence a 
Brady, publicou um post no 
Twitter no qual listou seus 
feitos e escreveu “obrigado 
por tudo”, mas depois apa-
gou a publicação.

Agora, porém, está sacra-
mentado. “É difícil escrever, 
mas aqui vai: não vou mais 
assumir esse compromisso 
competitivo. Amei minha 
carreira na NFL, e agora 
é hora de concentrar meu 
tempo e energia em outras 
coisas que exigem minha 
atenção”, disse ao longo 
de um texto publicado nas 
redes sociais.

“Se não houver um com-
promisso 100% competitivo, 
você não terá sucesso, e o 
sucesso é o que eu amo tan-
to em nosso jogo”, declarou. 
“Existe um desafio físico, 
mental e emocional todos 
os dias que me permitiu 
maximizar meu potencial. 
E eu tentei o meu melhor 
nos últimos 22 anos. Não 

há atalhos para o sucesso em 
campo ou na vida.”

Escolha de número 199 
na sexta rodada do draft 
(processo de recrutamento 
de calouros) de 2000 pelo 
New England Patriots, Bra-
dy contrariou as perspecti-
vas e terminou por levar a 
equipe a uma dinastia sob o 
comando do técnico Bill Be-
lichick. Sua jornada no time 

de Massachusetts terminou 
em março de 2020, após 
uma divergência sobre o 
tempo de um novo contrato.

O astro então se mudou 
pela primeira vez na carrei-
ra e foi para a Flórida de-
fender o Tampa Bay Bucca-
neers. Havia dúvidas sobre 
seu futuro e capacidade de 
vencer num novo ambiente, 
mas ele conseguiu isso logo 

na temporada de estreia.
Em fevereiro passado, o 

time se tornou o primeiro 
a ganhar o Super Bowl no 
próprio estádio (o local do 
jogo é pré-determinado 
com anos de antecedência), 
diante do Kansas City Chie-
fs de Patrick Mahomes, por 
31 a 9.

Apesar da idade avan-
çada, o atual campeão ter-
minou a última temporada 
regular como líder de jardas 
aéreas (5.316) e passes para 
touchdown (43) e está entre 
os candidatos ao prêmio de 
MVP (melhor jogador), que 
poderá ser o quarto de sua 
carreira. O quarterback já 
ganhou cinco vezes a pre-
miação de MVP do Super 
Bowl, outro recorde.

Seu último jogo foi em 
23 de janeiro, a derrota por 
30 a 27 para o Los Angeles 
Rams na rodada divisional 
dos playoffs. Por pouco ele 
não protagonizou mais uma 
virada histórica, após o time 
estar atrás em 27 a 3.

Os Rams decidirão o Su-

per Bowl no próximo dia 13 
contra o Cincinnati Bengals.

Depois da eliminação, 
Brady disse que conversaria 
com a mulher, a modelo 
brasileira Gisele Bündchen, 
e com os três filhos para 
definir seu futuro na liga.

Em sua publicação nesta 
terça, ele afirmou que Gi-
sele, Jack, Benny e Vivi são 
a sua inspiração e maiores 
conquistas. O americano 
destacou o “altruísmo” de 
Gisele. Disse que a brasilei-
ra é a “esposa mais amorosa 
e solidária”: “Fez de tudo 
pela nossa família para 
permitir que eu me concen-
trasse na minha carreira”.

Por fim, escreveu em 
português: “Te amo, amor 
da minha vida”.

FUTEBOL AMERICANO

Tom Brady confirma aposentadoria da NFL após 22 temporadas e 7 títulos

Tom Brady é o atleta mais vencedor da história do futebol americano

Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, 
que ocorreram falhas na prestação regular do serviço a alguns de seus usuários das seguintes localidades do 
estado do Mato Grosso:

Localidade Início Término Causa
Sorriso 10h36 do dia 01/02/2022 11h45 do dia 01/02/2022 Falhas em equipamentos

Lucas do Rio Verde 10h36 do dia 01/02/2022 12h06 do dia 01/02/2022 Falhas em equipamentos
A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do serviço.
Observação: Todos os horários são de Brasília.
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DOUGLAS MICHELS / ARMAZÉM DE GRÃOS – CPF nº 
736.955.131-87, torna público que requereu junto a Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA, Licença por 
Adesão e Compromisso – LAC do armazém Comil,  locali-
zadanaRodovia BR 080, KM 160, s/n, Bairro Zona Rural no 
município de São José do Xingu – MT. 

JOÃO ROBERTO CARDOSO, CPF: 352.235.531-87, torna 
publico que requereu junto a Secretaria De Estado De Meio 
Ambiente-SEMA, a renovação da licença de operação- LO n° 
325465/2021 do Processo SEMA n° 254503/2021, relacionado 
ao Processo ANM nº 867.138/2017, para atividade de extração 
e beneficiamento de minério de ouro, na Zona Rural Do Muni-
cípio de Cuiabá- MT. 

SPE – Atalaia empreendimentos Imobiliários Ltda– 
CNPJ: 14.207201/0001-79, torna público que reque-
reu junto a SEMA/MT a dispensa de apresentação 
de EIA/RIMA para implantação de loteamentos resi-
denciais em área de 242,1054ha em zona urbana do 
município de Sinop/MT.

GISELE APARECIDA PADILHA 027715551741, CNPJ 
35.409.900/0001-71, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUN-
TO À DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL MUNICIPAL (DELFAM), O LICENCIAMENTO AM-
BIENTAL (LP, LI E LO), PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL, 
LOCALIZADA NA RUA DAS AZALÉIAS, 154 N, MÓDULO 04, EM 
JUÍNA – MT.

FRANCISCO EGÍDIO CAVALCANTE PINHO, 
CPF 159.303.271-49, torna público que requereu 
junto à SEMA/MT, a Licença Prévia para extra-
ção de ouro, em área de 49,85 ha, referente ao-
ProcessoANM 867.659/2021, município deNovo 
Mundo– MT.

PEDREIRA VILA RICA LTDA, CNPJ 
20.131.020/0001-09, torna público que requereu 
junto a SEMA/MT, a Renovação da Licença de 
Operação (LO), para a atividade de extração e be-
neficiamento de rocha granítica, sito na Rodovia 
BR-158, Zona Rural,no município de Vila Rica/MT.

O senhor GILSON DE OLIVEIRA LEMES E SIL-
VA CPF N° 002.109.931-62, torna público que requereu junto à Se-
cretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuia-
bá (SMADES/CBÁ), a Licença de Localização (LL), Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para atividade de CONSTRU-
ÇÃO de SALAS COMERCIAL, Localizada na Rua 13, LOTE 20, Bair-
ro PQ. R. DAS NAÇÕES, QUADRA 11 - Cuiabá-MT - CEP:78056844.  

ROENCOL FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA-ME, CNPJ 
05.959.954/0001-40, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, a Renovação 
da Licença de Operação para a atividade de Fabricação de mó-
veis com predominância de madeira, sito a Rua Leon Feffer,n°129, 
Bairro industrial Leonel Bedin, Sorriso - MT, não determinado ela-
boração (EIA/RIMA).

O Auto Posto Trevão LTDA – EPP Comércio Varejista de Com-
bustíveis para Veículos Automotores, inscrito no CPNJ sob o n.º 
11.058.357/0001-47, tornapúblico que requereu à Secretaria Esta-
dual de Meio Ambiente – SEMA/MT, a Renovação da Licença de 
Operação para atividade de Comércio Varejista de Combustíveis 
para Veículos Automotores, localizada na Rodovia MT-170, S/Nº, 
Km 01, Setor Industrial, município de Juruena-MT, CEP: 78340-000.

SÃO LUCAS CLÍNICA MÉDICA LTDA, estabelecida na Avenida 
Maragogi, S/Nº, Aquarela Hamoa Bairro Planejado, Alta Floresta/
MT, inscrita no CNPJ nº 34.334.891/0001-34, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de Alta Floresta/MT, a Licença Prévia – LP, 
a Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – LO da 
atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas. Maria Fernanda 
Soluções Ambientais. Não foi determinado EIA/RIMA.

JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n° 07.019.841/0001-90, toma público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT a Licença Ambiental Simplificada 
(LAS) para a atividade de Posto de Abastecimento - PA, localizado na 
Fazenda Condor, Rod. BR 364 KM 126, Vila Garça Branca + 30 KM a 
esquerda S/N, Bairro Zona Rural. CEP: 78795-000 - Pedra Preta/MT.

JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, inscrita no CPF sob o n°  
767.782.401-30, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT a Licença Ambiental 
Simplificada (LAS) para a atividade de Obras de irrigação de  cultura 
de banana,  localizado na SITIO SÃO JOSE –Estr. vicinal-3,1 km de 
Juscimeira – MT.

SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME , 
CNPJ: 08.955.966/0001-94 , torna público que requereu junto a Secretaria 
municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença Previa, Licença de 
Instalação da Atividade de Armazéns gerais (emissão de warrants), sito 
AVENIDA JOSÉ OCTAVIANO VALERIO , LOTE N° 06, QUADRA,  CHACARA 
GLOBO RECREIO, RONDONOPOLIS – MT.

RODRIGO ALMEIDA SANTOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 
26.394.303/0001-20, toma público que requereu junto a Secretaria municipal 
de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença Previa, Licença de Instalação e 
Operação para a atividade de Comércio Atacadista, Armazenamento e 
Processamento de Materiais Recicláveis e sucatas Metálicas, localizado na 
AV Arapongas, N 2391- Parque Universitário, Rondonópolis – MT.

MARCELO MARTINELLO CORAZZA, CPF: 731.991.849-87, , torna público 
que requereu junto a Secretaria municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a 
Licença Previa, Licença de Instalação da Atividade de Armazéns gerais, 
com deposito de produto não perigosos Sito a AV PEDRO CAETANO 
RODRIGUES, LOTE 02, QUADRA 08, DISTRITIO INDUSTRIAL AUGUSTO 
BORTOLI RAZIA, Rondonópolis – MT.

ALVORADA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA, CNPJ 
13.347.467/0001-54, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA/MT, a Renovação de Licença de Operação 
– RLO, para atividade de Frigorifico – Abate de bovinos (350 cabeças de 
bovinos), está localizado na EST 1 VICINAL AURORA - COM. SANTISSIMA 
TRINDADE, S/N, Zona Rural, LOTE RURAL 7/B, no município de Alta 
Floresta/MT.

GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 12.226.699/0001-
91 , torna público que requereu junto a Secretaria municipal de Meio Ambiente – SEMMA, 
a Licença Previa, Licença de Instalação e licença de Operação da Atividade de Coleta 
de resíduos não perigosos (Transportadora de Resíduos Urbanos), Transportadoras de 
resíduos - classe II, Limpeza, coleta e transporte de resíduos por veículos “limpa fossa”, 
(3 caminhões), Armazenamento temporário de resíduos não perigosos - classe II e 
Armazenamento temporário de resíduos de construção civil classe A - bota fora, Transporte 
de resíduos - classe I. (3 caminhões) sito AV F, Distrito industrial, Rondonópolis – MT.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROS-
SOCOMARCA DE2ª VARA DE PONTES E LACERDA-
EDITAL DE CITAÇÃOPRAZO DE 30 DIASEXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRAPROCES-
SO n. 0004597-49.2007.8.11.0013 Valor da causa: R$ 
20.973,58ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]-
->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)
POLO ATIVO: Nome: HSBC BANK BRASIL S.A. - BAN-
CO MULTIPLOEndereço: Travessa Oliveira Bello, 34 - 2 ou 4 an-
dar, Centro, CURITIBA - PR - CEP: 80020-030POLO PASSIVO: 
Nome: JOAQUIM DIAS DE SOUZAEndereço: Av.Bom Jesus 
894, centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000FINALIDA-
DE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 
atualmente em lugar incerto enão sabido, dos termos da ação que 
lhe é proposta, para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 
efetuar opagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de 
R$ 20.973,58, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃOde tantos bens 
quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 
das custas e doshonorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme 
despacho, petição inicial e documentos vinculadosdisponíveis no Por-
tal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
instruções de acessoseguem descritas no corpo deste mandado; 2. 
Não sendo efetuado o pagamento no referido prazo, proceda-se ose-
nhor Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de 
bens e avaliação, intimando-se namesma oportunidade o executado 
(art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo encontrada a parte Executada, 
dever-seáARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para 
garantia da execução, nos termos do artigo 830 doCPC.DECISÃO: 
Vistos. Considerando que o aviso de recebimento acostado ao id. 
59342833, não foi assinado peloexecutado, PROMOVA-SE sua cita-
ção por edital, nos moldes da decisão de id. 59342833. CUMPRA-SE.
Pontes e Lacerda, 3 de dezembro de 2021. Cláudio Deodato Rodri-
gues Pereira Juiz de DireitoE, para que chegue ao conhecimento de 
todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se 
opresente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na 
forma da Lei. Eu, CRISTOVAN LUCAS OLIVEIRAROCHA, digitei.Pon-
tes e Lacerda - MT , 3 de dezembro de 2021.(Assinado Digitalmente)
Gestor(a) Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ODUVALDO LOPES FERREIRA, portador do CPF 
261.648.331-91 torna-se público que requereu a Secretaria 
municipal de agricultura e meio ambiente – SAMA/NM a 
alteração da razão social e renovação da licença de 
operação Nº312783/2016, para atividade de avicultura 
recria de matrizes e produção de ovos férteis, localizada na 
rodovia BR163 KM 557 + 6 km a direita, zona rural, no 
município de Nova Mutum – MT.

B.M.B Ind. E Com. De Produtos Recicláveis Ltda ME 
com CNPJ N° 11.116.828/0001-26 e Inscrição estadual 
No. 13.376.876-7, torna público que requereu junto a SEMA 
– MT, a Licença por Adesão e Compromisso para 
desenvolver a atividades de Indústria e Comercio de 
Produtos Recicláveis no Município de VERA/ MT.

SANCHES COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, CNPJ 
30.146.888/0001-36, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - 
LAS, para atividade de SERRARIA SEM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRAS – BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS, no 
município de ARIPUANÃ - MT. Não foi determinado Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA.

Aviso de Licitação Competição Pública nº 01/2022. Objeto: Venda de imóvel de propriedade 
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), localizado no endereço da UNIDADE 
ARMAZENADORA DE ALTA FLORESTA, SITUADA NA RODOVIA MT - 208, Km 145, s/n - CEP: 
78580-000 - Alta Floresta/MT, cujas especificações estão detalhadas no Edital. Abertura das 
propostas: 07/03/2022 às 09:00hs, horário de MT, na Sede da Conab, em Várzea Grande/MT. Edital 
disponível: no site da Conab (https://www.conab.gov.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-atas-de-
registro-de-precos/itemlist/category/319-licitacoes-e-atas-de-registro-de-preco-mt). 

THIAGO DE FRANCA BRITTO
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO COMPETIÇÃO PÚBLICA Nº 01/2022

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

    CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO
CONTRATADO: ORLEANS VIAGENS E TURISMO
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021. 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993.  O VALOR:
valor total estimado de R$ 141.128,91 (Cento e quarenta e um mil e cento e vinte 
e oito reais e noventa e um centavos)  31/01/2022. DATA DA ASSINATURA:
V I G Ê N C I A : D O TA Ç Ã O  O R Ç A M E N T Á R I A 1 2  ( d o z e )  m e s e s .  : 
6.2.2.1.1.33.90.33.001. : Passagens para o país.ELEMENTO DE DESPESA

Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

APLICA PENA DISCIPLINAR DE CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO 

OFICIAL AO MÉDICO DR. EDIGAR FERREIRA REGO CRM-MT Nº 2485

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso, em 

conformidade com o disposto na Lei n° 3.268, de 30 de setembro de 1957, 

tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional 

CRM-MT n° 47/2018, julgado na Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica 

do Conselho Federal de Medicina, torna pública a aplicação da penalidade de 

CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea "c", do 

art. 22 da mencionada Lei, por infração aos artigos do Código de Ética 1º e 87 

Médica - Resolução CFM Nº 1.931/2009 (correspondentes aos artigos  1º e 87

do Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 2.217/2018) ao DR. EDIGAR 

FERREIRA REGO, 2485. inscrito neste Conselho sob o nº 
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

Dra. Lúcia Helena Barboza Sampaio 
Presidente

Edital  de Citação -  Prazo de  20 Dias -  Expedido por Determinação do  MM. Juiz de direito  Paulo de Toledo Ribeiro Junior.  PROCESSO
nº 1055068-45.2019.8.11.0041. Valor da Causa: R$ 45.503,87. Espécie: Busca e Apreensão. Polo Ativo: Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S.A.,  inscrito no CNPJ sob nº 07.707.650/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno, nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro,
CEP 04.752-901 - São Paulo - SP. POLO PASSIVO:  Naezio Alves dos Santos,  brasileiro, solteiro,  motorista,   filiação: nada consta/Maria
Lurdes Bezerra dos Santos, portador do RG nº 11150335, inscrito no CPF sob o nº 690.996.501-91, residente e domiciliado à R Quarenta e
Sete,  24,  CPA III,  CEP 78058452,  Cuiabá-MT, christianeborralho1@hotmail.com.  Finalidade:  Citação do polo passivo  Naezio Alves dos
Santos,  acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição
inicial a seguir resumida, para, querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte
autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
cujas  instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital.  Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 20029107925,
celebrado entre as partes no dia 15/08/2018, o Requerente concedeu um crédito ao Requerido, no valor líquido de R$ 42.987, que deveria ser
pago em 48 prestações no valor de R$ 1.442,48, cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 16/09/2018 e da última para
o dia 16/08/2022, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca GM - Chevrolet modelo Onix HATCH JOY 1.0 8, ano
fabricação  2018,   chassi  9BGKL48U0JB279060,  placa  QCY5416,   cor  Branca   e  renavam  nº 001162179136.  O  Requerido  não cumpriu  as
obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 16/05/2019. Decisão:  Vistos e etc.  1. Defiro a
emenda a inicial  com a juntada da notificação extrajudicial  ao Id 27649812.  2.  Defiro  liminarmente o pedido,  por entender suficientemente
demonstrado  o   periculum   in  mora   e   o   fumus   boni   iuris,   consubstanciados,   respectivamente,   nos   documentos   acostados   à   inicial   e   no
desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Diante da tentativa de notificação extrajudicial e do instrumento de protesto
acostados aos autos, comprovada a mora da parte requerida. Segue jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
Agravo de Instrumento - Ação de Busca e Apreensão de Veículo Alienado Fiduciariamente - Constituição em Mora pelo Simples Vencimento da
Dívida - Comprovação por Notificação Enviada ao Endereço Contratual - Requisitos Necessários para o Deferimento da Busca e Apreensão do
Veículo   Preenchidos -   Recurso   Desprovido.  É  válida  para  a  comprovação  da  constituição  em  mora  a  notificação  extrajudicial
encaminhada ao  endereço  informado pelo  devedor  quando da  celebração  do  contrato,  pouco importando não ter  ele  recebido
pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou,
ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente - salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do artigo 2º,
§2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do artigo 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número
Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: Agravo de Instrumento (202), Assunto: Alienação Fiduciária,
Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). Joao Ferreira Filho, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se mandado de busca e
apreensão do veículo Marca Chevrolet, Modelo Onix Hatch Joy 1.0 8, Chassi 9BGKL48U0JB279060, Placa QCY5416, Cor Branca, Ano
18/18, Movido à Álcool/Gasolina, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta
Comarca  durante  o  prazo  de  purgação de  mora,   sob  pena  de  desobediência,   lavrando-se   auto   circunstanciado  sobre   o seu  estado  de
conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não,
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados
do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04,
ou apresentar  defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil.  4.  Indefiro por ora o pedido de
arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como
mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de
Justiça. 7. Determino que o Sr. Oficial de Justiça que não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao Poder Judiciário, o
acompanhe no cumprimento deste mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se requerida e deferida.
Cuiabá, 30/01/2020.  Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior  Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.  Decisão:  Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 65641501,  defiro o pedido de Id 66437277.  Cite-se o requerido Naezio Alves dos Santos por edital, nos
termos do artigo  256 do Código de Processo Civil,  no prazo de 20 (vinte)  dias.  Tendo em vista que no momento não existem os sítios
eletrônicos  mencionados  no artigo  257,   II  do CPC,  autorizo  a publicação  do edital  de citação em  jornal  local  de ampla circulação,  com
fundamento no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 09/12/2021. Juiz Paulo
de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. Advertência: O prazo para responder a ação é de 15
dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa.
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, Marlene Silva Ventura digitei. Cuiabá, 10/01/2022. (Assinado Digitalmente)  Técnico(a)
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 03/02 e 04/02/22

GRANDO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI – CNPJ 07.610.747/0001-
00, localizado Av.: do Jaú, nº 2059 SW, Quadra 147, Lote 01, bairro Loteamento 
Cidezal II, Sapezal/MT, torna-se público que requereu à Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente - SEMA/MT, a Renovação da Licença de Operação para 
atividade Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes.

LJM Indústria e Comércio de Cerâmicas EIRELI (CNPJ 
09.687.126/0001-50) torna público que requereu à  a SEMA
renovação da LO do processo 235001/2007, extração de areia, 
cascalho e argila, no Sítio São Pedro e outros, Município de Juína/MT

DRÁUZIO ANTONIO MEDEIROS, CPF nº 589.746.878 - 87, torna público que está
requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -
SMADES - Coordenadoria de Licenciamento Ambiental,  licença:  Instalação, para
Movimentação de Terra, Terraplenagem para Nivelamento de Talude na Área de
262.796,24m², Localizado à Avenida Arquimedes Pereira Lima, bairro Santa Cruz,
Cuiabá/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 04/02/22

JJS  CONSTRUTORA  E  INCORPORADORA  LTDA,  torna  público  que  está
requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -
SMADES -  Coordenadoria  de  Licenciamento  Ambiental,  Adequação  Ambiental
(Licenças: Localização, Prévia,  Instalação e Operação), para atividade Edificação
Residencial.  Localizado  à  Rua  Ouro  Fino,  380,  bairro  Jardim  Aclimação -
Cuiabá/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 04/02/22

RM Investimentos e Participações - LTDA, inscrita no CNPJ: 06.201.562/0001-80
torna  público  que  requereu  à  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Urbano - SMADES a Licença Ambiental - Modalidade Licença de
Localização,  Licença  Prévia  e  Licença  de  Instalação para  a  Obra Comercial,
Atividade:  Academia,  localizada no endereço, Rua 02 (atual Rua Diniz Pinto de
Matos), Lote 78 e 79, da Quadra “D”, situado no CPA II - Núcleo Habitacional, Bairro:
Morada da Serra, Cuiabá, MT. 04/02/22

AGRO Conforme o Imea, o milho safrinha deve cobrir área recorde no Estado, passando 
de 6,22 milhões de hectares e ofertando recorde de 39,64 milhões de toneladas

Plantio do milho safrinha registra ritmo 
recorde e projeções seguem positivas

Da Reportagem

Com o avanço na co-
lheita da soja em Mato 
Grosso, a semeadura 
do milho safrinha para 
a safra 2021/22 segue 
ritmo acelerado e iné-
dito para o período. De 
acordo com o levanta-
mento feito pelo Insti-
tuto Mato-grossense de 

Economia Agropecuária 
(Imea), a semeadura do 
cereal apresentou um 
incremento na última 
semana de 16,99 pontos 
percentuais (p.p.) e to-
talizou 26,70% das áreas 
esperadas até a sexta-
-feira (281). 

Com essa evolução, a 
safra passa a ficar 12,44 
p.p. à frente da média 

dos últimos cinco anos 
e 24,57 p.p. à frente da 
safra passada, que neste 
mesmo período contava 
com apenas 2,13% das 
áreas semeadas.

Conforme o Imea, o 
milho safrinha deve co-
brir área recorde no Es-
tado, passando de 6,22 
milhões de hectares e 
ofertando recorde de 

39,64 milhões de tone-
ladas.

Os analistas do Imea 
pontuam que mesmo 
com o avanço, as regi-
ões centro-sul, sudeste 
e oeste ainda estão com 
o foco voltado para a 
semeadura do algodão 
e, segundo informantes, 
a tendência é de que a 
evolução nessas regiões 

ganhe ritmo acelerado a 
partir de fevereiro.

A região médio norte 
– que concentra a maior 
oferta de soja e milho do 
Estado – é a que mais 
avançou desde o iní-
cio da semeadura, fe-
chou janeiro com 37,17% 
da área agricultável já 
coberta, registrando o 
maior avanço semanal 

23,40 p.p.
Com relação às previ-

sões de chuva, o Tempo 
Campo estima acumu-
lados expressivos para 
os próximos sete dias 
em alguns municípios 
produtores, o que é um 
ponto de atenção para os 
trabalhos no campo na 
próxima semana, alerta 
o Imea.
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A “Alpha Construtora Ltda”, nome fantasia “Alpha Construto-
ra”, CNPJ: 08.718.006/0001 - 00, com end. na Av. Ayrton Senna 
da Silva, 200, KM 397,40, Distrito Industrial, Cuiabá-MT, torna-se 
público, que está requerendo da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, Adequação Licença 
Ambiental, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
de Operação, Usina de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente). Resp. Téc. João Bosco de Siqueira (Cel. 65 9. 8414 9095).  

A “Alpha Construtora Ltda ”, CNPJ: 08.718.006/0001 - 00, com end na Av 
Ayrton Senna da Silva, KM 397,40, Distrito Industrial, Cuiabá-MT, torna-
-se público, que esta requerendo da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente - SAMA,  de Sorriso/MT, alteração da Razão Social e 
renovação da Licença de Operação – LO, do Canteiro de Obras, com 
end. nos  Lotes 02 - 05 – A, lugar denominado Valo, próximo do Loteamento 
Rota do Sol, onde está sendo instalado o Residencial Parque dos Poderes, 
Sorrido – MT. Coord. Geog.: Lat 12º 34’ 42,93” S e Long 55º 45’ 37,40” O. 
RT – Eng. Sanitarista João Bosco de Siqueira.

LAERCIO DA SILVA PAIVA ME, inscrito no CNPJ nº 
12.020.505/0001-05, tornapublico que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente doEstado de Mato 
Grosso - SEMA/MT, a renovação da Licença de Operação 
paraextração de pedra, areia e argila, na Fazenda Buriti, 
zona rural domunicípio de Rondonópolis/MT.

LOTEAMENTO JARDIM DOS PIONEIROS LTDA, CNPJ 
42.177.291/0001-38, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, a 
licença prévia e a licença de instalação para a atividade de 
Loteamento de imóveis próprios, sito na Rua Dr. Ari Luiz 
Brandão, s/nº, Jardim dos Pioneiros, Sorriso - MT, não de-
terminado (EIA/RIMA). 

Luiz Figueiredo, inscrito no CPF nº 036.499.171-22, torna 
publico querequereu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente do Estado de MatoGrosso - SEMA/MT, a re-
novação da Licença de Operação para extração deareia, 
cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, na 
FazendaAguaçu Pequeno Figueiredo, zona rural do muni-
cípio de Diamantino/MT.

CLASSIDIÁRIO Fone: 2139-8929
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VEÍCULOS 0-KM Dado da Fenabrave mostram que os emplacamentos de veículos zero 
quilômetro apresentaram retração de 15,48% em janeiro, em Mato Grosso

Mato Grosso começa o ano com 
queda nos emplacamentos de veículos
MARIANNA PERES
Da Reportagem

Dado da Federação 
Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave) mostram 
que os emplacamentos 
de veículos zero qui-
lômetro apresentaram 
retração de 15,48% em 
janeiro, em Mato Grosso, 
quando comparados ao 
mesmo momento do ano 
passado.

Considerando todos 

os segmentos – auto, co-
mercial leve, caminhão, 
ônibus, moto e imple-
mentos rodoviários – as 
concessionárias mato-
-grossenses comerciali-
zaram 6.565 unidades no 
primeiro mês do ano con-
tra 7.767 em igual mês de 
2021. Já em relação a de-
zembro, na comparação 
mensal, a retração é ainda 
maior, chega a 29,64%, 
pois naquele momento o 
saldo de vendas contabi-
lizou 9.330 unidades.

Nesse primeiro balan-
ço do ano, 40% das ven-
das no Estado foram de 
modelos do segmento de 
auto e comerciais leves, o 
maior share do mercado 
local de zero quilômetros, 
somando 2.656 unidades. 
As motos somaram 2.506 
unidades e responderam 
por 38,17% do total de 
comercializações de Mato 
Grosso, em janeiro.

No País, conforme a 
Fenabrave, na compara-
ção com dezembro 2021, 

o saldo nacional aponta 
queda de 31,64%. Já em 
relação janeiro de 2021, 
a baixa foi de 15,79%. “O 
resultado é conjuntural e 
acontece, principalmen-
te, em função dos baixos 
estoques das concessio-
nárias, em dezembro, da 
persistente falta de pro-
dutos – ainda provocada 
pela escassez de insumos 
e componentes - e, tam-
bém, devido à sazonali-
dade do período. Além 
desses fatores, a alta nas 

taxas de juros restringiu 
a aprovação de crédito 
para financiamentos e, 
também, tivemos queda 
na renda do consumidor, 
pelo aumento da inflação, 
em que pese tenhamos 
tido melhora dos níveis 
de emprego no país. Ava-
liando a sazonalidade, 
lembro que, em janeiro, 
a renda familiar fica mais 
comprometida, em função 
dos impostos e gastos com 
matrículas e materiais 
escolares, por exemplo, 

o que acaba afetando a 
decisão de compra do 
consumidor”, explica José 
Maurício Andreta Jr., pre-
sidente da Fenabrave.

Também as fortes chu-
vas, que vêm ocorrendo 
em várias localidades 
do País, assim como o 
aumento do contágio das 
pessoas, pela variante 
Ômicron, têm provocado 
queda na passagem de 
loja, segundo avaliação 
do presidente da enti-
dade.

Edital  de Citação -  Prazo de  20 Dias -  Expedido por Determinação do  MM. Juiz de direito  Paulo de Toledo Ribeiro Junior.  PROCESSO
nº 1055068-45.2019.8.11.0041. Valor da Causa: R$ 45.503,87. Espécie: Busca e Apreensão. Polo Ativo: Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S.A.,  inscrito no CNPJ sob nº 07.707.650/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno, nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro,
CEP 04.752-901 - São Paulo - SP. POLO PASSIVO:  Naezio Alves dos Santos,  brasileiro, solteiro,  motorista,   filiação: nada consta/Maria
Lurdes Bezerra dos Santos, portador do RG nº 11150335, inscrito no CPF sob o nº 690.996.501-91, residente e domiciliado à R Quarenta e
Sete,  24,  CPA III,  CEP 78058452,  Cuiabá-MT, christianeborralho1@hotmail.com.  Finalidade:  Citação do polo passivo  Naezio Alves dos
Santos,  acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição
inicial a seguir resumida, para, querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte
autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
cujas  instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital.  Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 20029107925,
celebrado entre as partes no dia 15/08/2018, o Requerente concedeu um crédito ao Requerido, no valor líquido de R$ 42.987, que deveria ser
pago em 48 prestações no valor de R$ 1.442,48, cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 16/09/2018 e da última para
o dia 16/08/2022, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca GM - Chevrolet modelo Onix HATCH JOY 1.0 8, ano
fabricação  2018,   chassi  9BGKL48U0JB279060,  placa  QCY5416,   cor  Branca   e  renavam  nº 001162179136.  O  Requerido  não cumpriu  as
obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 16/05/2019. Decisão:  Vistos e etc.  1. Defiro a
emenda a inicial  com a juntada da notificação extrajudicial  ao Id 27649812.  2.  Defiro  liminarmente o pedido,  por entender suficientemente
demonstrado  o   periculum   in  mora   e   o   fumus   boni   iuris,   consubstanciados,   respectivamente,   nos   documentos   acostados   à   inicial   e   no
desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Diante da tentativa de notificação extrajudicial e do instrumento de protesto
acostados aos autos, comprovada a mora da parte requerida. Segue jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
Agravo de Instrumento - Ação de Busca e Apreensão de Veículo Alienado Fiduciariamente - Constituição em Mora pelo Simples Vencimento da
Dívida - Comprovação por Notificação Enviada ao Endereço Contratual - Requisitos Necessários para o Deferimento da Busca e Apreensão do
Veículo   Preenchidos -   Recurso   Desprovido.  É  válida  para  a  comprovação  da  constituição  em  mora  a  notificação  extrajudicial
encaminhada ao  endereço  informado pelo  devedor  quando da  celebração  do  contrato,  pouco importando não ter  ele  recebido
pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou,
ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente - salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do artigo 2º,
§2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do artigo 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número
Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: Agravo de Instrumento (202), Assunto: Alienação Fiduciária,
Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). Joao Ferreira Filho, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se mandado de busca e
apreensão do veículo Marca Chevrolet, Modelo Onix Hatch Joy 1.0 8, Chassi 9BGKL48U0JB279060, Placa QCY5416, Cor Branca, Ano
18/18, Movido à Álcool/Gasolina, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta
Comarca  durante  o  prazo  de  purgação de  mora,   sob  pena  de  desobediência,   lavrando-se   auto   circunstanciado  sobre   o seu  estado  de
conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não,
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados
do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04,
ou apresentar  defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil.  4.  Indefiro por ora o pedido de
arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como
mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de
Justiça. 7. Determino que o Sr. Oficial de Justiça que não permita que qualquer pessoa alheia, ou que não pertença ao Poder Judiciário, o
acompanhe no cumprimento deste mandado, principalmente a figura do localizador, com exceção do reforço policial, se requerida e deferida.
Cuiabá, 30/01/2020.  Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior  Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário.  Decisão:  Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 65641501,  defiro o pedido de Id 66437277.  Cite-se o requerido Naezio Alves dos Santos por edital, nos
termos do artigo  256 do Código de Processo Civil,  no prazo de 20 (vinte)  dias.  Tendo em vista que no momento não existem os sítios
eletrônicos  mencionados  no artigo  257,   II  do CPC,  autorizo  a publicação  do edital  de citação em  jornal  local  de ampla circulação,  com
fundamento no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 09/12/2021. Juiz Paulo
de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. Advertência: O prazo para responder a ação é de 15
dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa.
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, Marlene Silva Ventura digitei. Cuiabá, 10/01/2022. (Assinado Digitalmente)  Técnico(a)
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 03/02 e 04/02/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE -  MT 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, por intermédio da Vip 
Gestão e Logística SA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.187.134/0001-75, na condição de 
contratada pública de serviços de recolhimento e custódia em pátios informatizados, de 
veículos automotores apreendidos em razão de infração à Legislação de Trânsito, 
veículos abandonados em vias públicas, que prevejam a aplicação de medidas 
administrativas e ainda a preparação e organização de leilões públicos por leiloeiro 
público oficial do estado de Mato Grosso, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro 
(LEI 9.503/97), Lei 8.987/95 e a Lei Complementar nº 4.162/2016 da Prefeitura de 
Várzea Grande - MT, em conformidade com o Contrato Público nº 072/2018 de 19 junho 
de 2018, em obediência à Lei Federal nº 13.160, de 25/08/2015 e Art. 4º §6° da 
Resolução CONTRAN nº 623/2016, TORNA PÚBLICO que realizará licitação, sob a 
modalidade LEILÃO PÚBLICO TIPO MAIOR LANCE OFERTADO, na modalidade 
ONLINE no site www.vipleiloes.com.br para alienação de veículos automotores retidos, 
removidos ou apreendidos a qualquer título, referentes aos lotes constantes dos 
Anexos, em condições de CONSERVADOS, SUCATAS APROVEITAVEIS e SUCATAS 
APROVEITAVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL, depositados nos Parques de Retenção 
do município e nos pátios terceirizados da empresa VIP Gestão e Logística S.A, há mais 
de 60 (sessenta) dias, conforme condições constantes neste Edital e Anexos, o qual 
será disponibilizado no sítio eletrônico, www.vipleiloes.com.br, tudo em conformidade 
com Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. O leilão será realizado no 
dia 25 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas, no Site da Vip Leilões (www.viplei-
loes.com.br), via login e senha de fácil cadastro para todos. O procedimento do 
leilão será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, inscrito na Junta Comercial 
do Estado do Mato Grosso (JUCEMAT), Sr. ERICO SOBRAL SOARES, CPF: 
043.261.883-08, e assessorada pela Comissão Permanente de Leilão, através de 
seção pública, na modalidade ON-LINE / ELETRÔNICA com participação on-line.

EDITAL DE LEILÃO 0002//2022

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO 
ESTADO DE MATO GROSSO - SINTRAE/MT, por sua Presidenta, Considerando que o 
estado de calamidade provocado pela pandemia provocada pelo corona vírus; Considerando 
que, em razão do isolamento social provocado pelo estado de calamidade social o que 
impede a realização de assembleia presencial da categoria, pelo presente edital convoca os 
trabalhadores, associados ou não, dos estabelecimentos de ensino de nível básico e 
superior, de todas as etapas e modalidades; de pós-médio; de cursos livres e preparatórios; 
de fundações; do Senac, Senai, Sesc e Sesi, do Estado de Mato Grosso, exceto os dos 
municípios de Água Boa, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Garças, Alto Taquari, Araguaiana, 
Araguainha, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Campo Verde, Campinápolis, Cana 
Brava do Norte, Canarana, Cocalinho, Confresa, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, General 
Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Luciara, Nova Brasilândia, Nova 
Xavantina, Novo São Joaquim, Pedra Preta, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Poxoréu, 
Primavera do Leste, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, Rondonópolis, São Félix do 
Araguaia, São José do Povo, São Pedro da Cipa, São Vicente, Tesouro e Torixoréu, que 
pertencem à base territorial de outros sindicatos; para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA  E VIRTUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DO ENSINO SUPERIOR, no dia 
12 de fevereiro de 2022, em primeira convocação, às 9 (nove) horas, e, em segunda 
convocação, às 10 (dez)  horas, por meio virtual, mediante acesso ao aplicativo “Zoom”, 
sendo que o convite que habilita a categoria a dela participar será encaminhado com o link, 
até o dia 11 de fevereiro de 2022 até as 16 (dezesseis) horas, pelo SINTRAE MT à categoria, 
para discutir e deliberar  sobre a seguinte Ordem de Dia: 1. Aprovação de pauta de 
reivindicação, inclusive salarial, para o processo de negociação do ano de 2022, abrangendo 
convenção e acordos coletivos de trabalho; 2. Autorização para o sindicato instaurar dissídio 
coletivo, na eventualidade de serem infrutíferas as negociações entre as partes; 3. Aprovação 
da contribuição confederativa de que trata o Art. 8º, inciso IV da CF; 4. Autorização para a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE e 
Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino dos Estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – FITRAE MTMS participarem das negociações como 
assistente do SINTRAE/MT. IMPORTANTE: Para terem acesso virtual à assembleia, os 
professores e auxiliares administrativos da educação básica e do ensino superior deverão 
informar que pretendem participar, até as 15 (quinze) horas do dia 11 de fevereiro de 2022 
pelo e-mail: secretariasintrae@gmail.com, informando o nome completo, telefone para 
contato, CPF e instituição onde trabalha. Após a confirmação dos dados, será enviado, por e-
mail e/ou telefone, um link, pessoal e intransferível para participação da assembleia. Nara 
Teixeira de Souza, Presidenta do SINTRAE/MT. Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

AVISO DE LEILÃO CUIABA01.22 - VEÍCULOS E SUCATAS
A SEMOB - Secretaria de Mobilidade Urbana, sediada na Rua 13 de Junho, 1289 - 
Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-000, torna público, para conhecimento dos 
interessados que nos dias 22 e 24 de fevereiro de 2022, às 9h00min, realizará 
LEILÃO na forma on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e 
não reclamado por seu proprietário, classificados como conservados, sucatas 
aproveitáveis, sucatas aproveitáveis com motor inservível ou sucatas inservíveis, 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento conforme art. 
328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo 
como leiloeiro o Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, inscrito na Junta Comercial do 
Estado do Mato Grosso sob matrícula JUCEMAT nº 019/2010. Os veículos a serem 
levados a leilão poderão ser verificados no site e/ou visitados www.focoleiloes.com.br 
no pátio da Rodando Legal/SEMOB onde encontram-se acautelados, situado na Rua 
Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina, CEP 78000-000, nos dias 16, 17, 18 e 21 
de março de 2022. O Edital de Leilão contendo as especificações e as condições de 
participação, bem como a relação dos lotes está disponível no site 
www.focoleiloes.com.br.

Ecoplan Mineração LTDA (CNPJ 87.987.863/0001-82), torna público 
que requereu à a LP e LI  de ampliação para inclusão do SEMA 
processo ANM n° 866.232/2017 e uma nova Unidade de 
Beneficiamento Mineral no processo SEMA n° 702849/2009, em área 
localizada na Rod. BR-163/364, km 580,5, Zona Rural, Município de 
Nobres/MT

Votorantim Cimentos S/A (CNPJ 01.637.895/0184-22), torna público 
que requereu à  a Renovação da de ampliação n° 70065/2019 SEMA LI 
para expansão da Cava 1 e Depósito de Estéril 3, abertura das Cavas 2 
e 4, para o empreendimento situado na Fazenda Bela Vista, Zona Rural, 
Município de Cuiabá/MT. Processo SEMA 792878/2010

Madeireira Vale do Matrinchã LTDA Rua Sergipe Esq. , situada à 
C/Rua Rio Grande, S/N°, Quadras 31,32,37 e 38, Distrito de Paranorte, 
Juara-MT, portadora CNPJ Nº 44.298.129/0001-01, torna a público que 
requereu  a , a Alteração de Razão Social e a Renovação da SEMA-MT
Licença de  Operação , para a atividade de SERRARIA COM 
DESDOBRAMENTO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO DE 
MADEIRAS.  Não foi determinado estudo de impacto ambiental

Alain Stephane Riviere Mineração, CNPJ15.264.439/0001-07, torna 
público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA/MT) a Renovação da Licença de Operação (LO) para extração e 
beneficiamento de minérios e rejeitos auríferos em uma área de 
212,83ha, na Chácara Godofredo, no município de Poconé/MT. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental

Mineração Dardanelos, CNPJ 03.686.720/0001-40, torna público que 
requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente  (SEMA/MT) a
Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para ampliação de uma 
área de 51,96ha que dará apoio ao empreendimento na extração e 
beneficiamento de minérios polimetálicos na Serra do Expedito, zona 
rural, município de Aripuanã/MT. Foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental

Wa l l  C e n t e r  C o n s t r u ç ã o  e  A c a b a m e n t o  LT D A - C N P J 
07.140.276/00001-14, torna público que requereu á Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável- 
SEMMADRS/VG, Licença de Localização para Construção de Salão 
Comercial situado na Av. Ulisses Pompeu de Campos, 08, Bairro Centro 
Norte no município de Várzea Grande-MT

Helmes Lopes de Souza. CPF544.557.661-20   localizado no 
Município de Nossa Senhora do Livramento. Torna público que requereu 
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA/MT, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e a Licença de Operação, para a atividade 
de Piscicultura.                                                                 (05/02/2022)

MANOEL DA SILVA NETO, CPF: 019.845.748-09, 
proprietário do imóvel rural denominado Fazenda São 
Paulo, localizada no município de Guiratinga-MT, torna 
público que requereu à SEMA/MT a Autorização de 
Desmate - AD. Não determinado a elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental.

Hidroelétrica Rio Galheiros Ltda. - inscrita no CNPJ: 
08.214.303/0001-19, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA – MT), o 
Licenciamento por Adesão e Compromisso - LAC, para 
Geração de Energia Elétrica de Unidade Fotovoltaica, com 
potência instalada de 4,95 MW, localizada no município de Bom 
Jesus do Araguaia – MT.
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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.
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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

CLASSIDIÁRIO Fone:  2139-8929

Cuiabá, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

CIDADE EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ 
nº 31.940.768/0001-79, torna público que requereu junto à SEMA/
MT a Renovação da Licença de Instalação (LI nº: 71238/2020) do 
Loteamento Empresarial localizado na Rodovia BR-364, Km 872, 
Faz. Soledade, município de Campo Novo do Parecis/MT (Lat.: 
13º41’37,74”S; Long.: 57º53’46,49”O).

EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO – COOMUSERV

CNPJ: 19.681.701/0001-61 – NIRE:5140000977-5
O Presidente da COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - 
COOMUSERV, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os associados, que nesta data são em número 
de 216(duzentos e dezesseis), em condições de votar, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 
19 de fevereiro de 2022, nasede da cooperativa Coomuserv, 
situada na Avenida Brasil nº 1869 W, Bairro Beija Flor, neste 
município de Nova Mutum - MT - CEP; 78.450-000. HORÁRIO: 
às 14hs00 (quatorze horas),em 1ª (primeira) convocaçãocom a 
presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 15hs00 
(quinze horas) em 2ª(segunda) convocaçãocom a presença 
de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 
16hs00 (dezesseis horas) em 3ª (terceira) e última convocação 
com a presença de no mínimo 43 (quarenta e três) cooperados 
com direito a voto para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Prestação de contas dos órgãos da 
Administração, relativo ao exercício de 2021, acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) – Relatório de Gestão;
b) – Balanço Patrimonial;
c) – Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura 
das despesas da sociedade;
d) –  Parecer do Conselho Fiscal.
2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das 
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para 
cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos Obrigatórios;
3) Eleição dos componentes do Conselho de 
Administração e dos componentes do Conselho Fiscal;

Nova Mutum, 07 de fevereiro de 2022

CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA, CNPJ: 
08.756.191/0001-28 torna público que requereu à Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
- SMADESS as Licenças Ambientais– Modalidades daPrevia, Insta-
lação e de Operação para atividade Construção de Edifício Resi-
dencial Multifamiliar  localizada na Av. Senador Metelo, esq. com 
a Av. São Sebastião, Bairro Jardim Independência, Cuiabá –MT.

Várzea Grande Shopping S/A, torna público que reque-
reu da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT 
a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação da Ampliação da Estação de Tratamento de 
esgoto do Várzea Grande Shopping, localizada no municí-
pio Várzea Grande –MT.

Cooperativa de Exploração Mineral para Cerâmica e Setores da 
Construção Civil do Estado de Mato Grosso LTDA – COOPE-
MCER, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº: 04.792.931/0001-20, 
torna público que requereu junto a Secretaria De Estado de Meio 
Ambiente - SEMA, a Renovaçãoda Licença de Operação- L.O. 
para atividade “EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO 
ASSOCIADO”, localizada no município de Cuiabá/MT coordenadas 
geográficas56°6’24,809”W 15°41’48,695”S.NERES Engenharia e 
Meio Ambiente (65) 99996-1842.

Cooperativa de Exploração Mineral para Cerâmica e Se-
tores da Construção Civil do Estado de Mato Grosso 
LTDA – COOPEMCER, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº: 
04.792.931/0001-20, torna público que requereu junto a Secretaria 
De Estado de Meio Ambiente - SEMA, a L.O. Licença de Opera-
ção para atividade “EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO 
ASSOCIADO”,localizada no município de Nossa Senhora do Livra-
mento/MT coordenadas geográficas15°46’34.30”S, 56° 9’6.50”O.
NERES Engenharia e Meio Ambiente (65) 99996-1842.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MATO GROSSO

APLICA PENA DISCIPLINAR DE CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO 

OFICIALAO MÉDICO DR. SILAS VICENTE BARBOSAJUNIOR CRM-MT Nº 4176

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso, em conformidade 

com o disposto na Lei n° 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em vista a decisão 

prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CRM-MT n° 47/2018, julgado na 

Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, 

torna pública a aplicação da penalidade de CENSURA PÚBLICA EM 

PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea "c", do art. 22 da mencionada Lei, por 

infração ao(s) artigo(s) do Código de Ética Médica - Resolução CFM Nº 115

1.931/2009 (correspondente(s) ao(s) artigo(s) do Código de Ética Médica - 114

Resolução CFM nº 2.217/2018) ao , DR. SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR

inscrito neste Conselho sob o nº 4176.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2022.

Dra. Lúcia Helena Barboza Sampaio 
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Curvelândia/MT
comunica às empresas que às 08h00min, do dia 22/02/2022, 
realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial Registro 
de Preço de nº. 005/2022, e receberá os envelopes de (proposta 
e de habilitação) visando futuro e eventual “AQUISIÇÃO DE 
TABLETS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS, MOCHILAS E 
KITS DE APARELHO DE PRESSÃO PARA SER UTILIZADO 
PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS 
DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 
105/2022 - SES – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE”. O 
Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Sede 
da Prefeitura ou através de REQUERIMENTO pelo e-mail: 
l i c i t a c a o @ c u r v e l a n d i a . m t . g o v . b r , o u n o s i t e 
http://www.curvelandia.mt.gov.br maiores informações pelo 
telefone (65) 3273-1275, das 07:00 as 11:00 horas, 13:00 as 
17:00.

EVANDO DE SOUZA VENTUROLLI - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU
A Prefeitura Municipal de Salto do Céu MT, CNJP nº 
15.024.011/0001-89, torna público que requereu junto a SEMA
– Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Licença Ambiental 
por Adesão e Compromisso (LAC) para o programa de 
substituição de pontes de madeira por Aduelas Celular de 
Concreto, nos seguintes pontos:

Usina Elétrica do Prata S. A, CNPJ 05.646.253/0001-50, com 
sede no Rio Prata, km 18,3, Zona Rural, CEP 78810-000, no 
município de Juscimeira –MT. Torna público que requereu à 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA-MT, 
Renovação da Licença de Operação -LO para Linha de 
Transmissão de Energia-Coletora 34,5 KV (10,1km) e outro 
trecho de Linha de Distribuição em 138 KV (11,62 km) + 
Subestação da Linha Coletora em 34,5 KV. Referente a energia 
gerada nas PCHs no Rio Prata.

ATTO AGRÍCOLA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
09.509.017/0003-05, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, a 
Licença por Adesão e Compromisso da atividade de 
Armazéns de Sementes/Grãos situado na Rodovia BR-364, 
KM 93, Fazenda Nossa Senhora Aparecida (Shaparral), 
zona rural do município de Alto Garças-MT.

ATTO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
09.386.750/0001-18, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, a 
Licença por Adesão e Compromisso da atividade de 
Armazém Gerais (emissão de warrants) situada na Rodovia 
BR-364, KM 84,5, Fazenda Rainha da Serra, zona rural do 
município de Alto Garças-MT.

ATTO AGROPECUÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
32.352.816/0001-70, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, a 
Licença por Adesão e Compromisso da atividade do 
Armazém de Grãos situado na Rodovia BR-364, KM 94, 
Fazenda Adriana (Agrocema), zona rural do município de 
Alto Garças-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão 
Presencial n.º 04/2022, cujo objeto é o: CONTRATAÇÃO DE 
E M P R E S A PA R A P R E S TA Ç Ã O D E S E R V I Ç O S 
ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E ASSESSORIA
PARA EDUCAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DA EDUCAÇÃO 
B Á S I C A D A R E D E M U N I C I PA L , O R I E N TA Ç Ã O 
P E D A G Ó G I C A , E E D U C A C I O N A L , AVA L I A Ç Ã O , 
INSTRUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE NOVA GUARITA – MT, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para abertura no dia 21/02/2022, às 08:30 
horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 
01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 as 11:00 
ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido 
para o departamento de Licitações através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 07 de 
Fevereiro de 2022.

YANA MARIA MARCON - PREGOEIRA OFICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE ROLEDO RIBEIRO 
JUNIOR PROCESSO N° 1023993-56.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 120.287,41 
ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, 
instituição financeira de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 60.746.948/0001-12, endereço 
eletrônico 4429.advogados@bradesco.com.br, com sede na Cidade de Deus, s/n, bairro Vila Yara, 
em Osasco-São Paulo, CEP 06.029-900. POLO PASSIVO: TECNICAR REPAROS 
AUTOMOTIVOS LTDA - ME (TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS), pessoa jurídica 
devidamente inscrita sob o CNPJ n° 10.614.086/0001-04, estabelecida à Avenida Fernando 
Correa da Costa, n° 5.378, Box 2, Bairro Vista Alegre em Cuiabá-MT, CEP 78085-700. 
FINALIDADE: Citação do polo passivo, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados como 
verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, conforme documentos 
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: O 
requerente é credor da requerida na importância de R$ 113.792,62 (cento e treze mil, setecentos e 
noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) representado pelos Contratos de Descontos de 
Direitos Creditórios e pelos Borderôs de Desconto, C/C n° 7000, agência 1517, onde a requerida 
efetuou operações de descontos Duplicatas e Notas Promissórias: A) Borderô para Desconto n° 
2015012330743, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, celebrado em 28.07.2015, onde a requerida 
efetuou operações de descontos de duplicatas na importância de R$ 586,32 (quinhentos e oitenta 
e seis reais e trinta e dois centavos), cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de 
crédito, o valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do 
cliente, não se tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. 
Vencimento 11/12/2015, n° do título 27.973, valor R$ 586,32; B) Borderô para desconto n° 
2015015743996, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, celebrado em 14.09.2015, onde a requerida 
efetuou operações de descontos de duplicatas abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa 
modalidade de operação de crédito, o valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só 
vez na conta corrente do cliente, não se tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito 
tomado efetivamente. Vencimento, n° do título, valor, respectivamente, 17/12/2015, 29.354, 
R$525,00; 13/01/2016, 28.730, R$915,00; 14/01/2016, 28.746, R$ 888,65. C) Borderô para 
desconto n° 2015015299485, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, celebrado em 08.09.2015, onde a 
requerida efetuou operações de descontos de duplicatas abaixo relacionado. Cumpre esclarecer 
que nessa modalidade de operação de crédito, o valor dos títulos é creditado antecipadamente e 
de uma só vez na conta corrente do cliente, não se tratando de limite a disposição do proponente e 
sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° do título, valor, respectivamente, 16/12/2015, 
29.317, R$482,00; 24/12/2015, 29.357, R$630,00; 11/01/2016, 28.805, R$590,00. D) Borderô 
para desconto n° 2015015299485, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, celebrado em 08.09.2015, 
onde a requerida efetuou operações de descontos de Nota promissória abaixo relacionado. 
Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o valor dos títulos é creditado 
antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se tratando de limite a 
disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° do título, valor, 
respectivamente 15/12/2015, 29.356, R$ 630,00. E) Borderô para desconto n° 2015014270774, 
C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, celebrado em 24.08.2015, onde a requerida efetuou operações 
de descontos de Duplicata abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de 
operação de crédito, o valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta 
corrente do cliente, não se tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado 
efetivamente. Vencimento, n° do título, valor, respectivamente, 19/12/2015, 29.005, R$405,62; 
22/12/2015, 29.007, R$602,00; 23/12/2015, 28.736, R$534,00; 23/12/2015, 29.006, R$605,00; 
28/12/2015, 28.807, R$601,00; 07/01/2016, 28.723, R$574,00; 09/01/2016, 28.724, R$647,00, 
09/01/2016, 28.728, R$796,00. F) Borderô para desconto n° 2015013608116, C/C n° 7.000-9, 
agência 1.517-2, celebrado em 14.08.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de 
Duplicata abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o 
valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se 
tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° 
do título, valor, respectivamente, 12/12/2015, 27.976, R$573,21; 13/12/2015, 27.971, R$589,00; 
13/12/2015, 27.989, R$797,85; 13/12/2015, 27.984, R$778,54; 13/12/2015, 27.983, R$764,52, 
13/12/2015, 27.986, R$602,34. G) Borderô para desconto n° 2015015621451, C/C n° 7.000-9, 
agência 1.517-2, celebrado em 10.09.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de 
Duplicata abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o 
valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se 
tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° 
do título, valor, respectivamente, 12/01/2016, 28.726, R$715,00; 12/01/2016, 28.727, R$763,00; 
12/01/2016, 28.731, R$975,00. H) Borderô para desconto n° 2015015872928, C/C n° 7.000-9, 
agência 1.517-2, celebrado em 15.09.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de 
Nota Promissória abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de 
crédito, o valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do 
cliente, não se tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. 
Vencimento, n° do título, valor, respectivamente 13/01/2016, 29.004, R$815,00; 13/01/2016, 
28.729, R$896,00; 18/01/2016, 29.002, R$815,00; 19/01/2016, 29.003, R$865,00; 20/01/2016, 
29.000, R$689,00; 23/01/2016; 29.789, R$597,00; 24/01/2016, 29.533, R$604,00; 24/01/2016, 
29.532, R$886,00; 25/01/2016, 29.534, R$701,00; 27/01/2016, 29.535, R$573,00, 27/01/2016, 
29.538, R$615,00; 27/01/2016, 29.790, R$826,00, 28/01/2016, 29.787, R$762,00, 28/01/2016, 
29.791, R$796,00; 29/01/2016, 29.788, R$826,00; 01/02/2016, 29.706, R$506,00; 05/02/2016, 
29.704, R$645,00; 05/02/2016, 29.709, R$771,60; 05/02/2016, 29.707, R$778,00; 06/02/2016, 
29.710, R$605,00. I) Borderô para desconto n° 2015016035860, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, 
celebrado em 16.09.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de Nota Promissória 
abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o valor dos 
títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se tratando 
de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° do título, 
valor, respectivamente, 27/01/2016, 29.818, R$796,32; 28/01/2016, 29.820, R$698,00; 
28/01/2016, 29.817, R$703,00; 28/01/2016, 29.819, R$712,00; 29/01/2016, 29.823, R$625,00; 
29/01/2016, 29.822, R$699,23; 29/01/2016, 29.825, R$703,00; 29/01/2016, 29.821, R$706,00; 
30/01/2016, 29.824, R$668,00; 30/01/2016, 29.827, R$806,00; 31/01/2016, 29.826, R$679,23; 
31/01/2016, 29.828, R$698,32. J) Borderô para desconto n° 2015016147292, C/C n° 7.000-9, 
agência 1.517-2, celebrado em 17.09.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de 
Nota Promissória abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de 
crédito, o valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do 
cliente, não se tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. 
Vencimento, n° do título, valor, respectivamente, 30/01/2016, 29.863, R$ 579,00; 30/01/2016, 
29.867, R$679,00; 31/01/2016, 29.870, R$697,87; 02/02/2016, 29.869, R$608,00; 03/02/2016, 
29.868, R$599,63; 04/02/2016, 29.862, R$826,00; 05/02/2016 29.865 R$679,00; 05/02/2016, 
29.864, R$726,00; 05/02/2016, 29.866, R$815,00; K) Borderô para desconto n° 2015016290840, 
C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, celebrado em 21.09.2015, onde a requerida efetuou operações 
de descontos de Duplicata abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de 
operação de crédito, o valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta 
corrente do cliente, não se tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado 
efetivamente. Vencimento, n° do título, valor, respectivamente, 06/01/2016, 30.029, R$603,00; 
10/01/2016, 30.019, R$536,00; 10/01/2016, 30.018, R$649,00; 16/01/2016, 30.028, R$625,00; 
17/01/2016, 30.024, R$579,00; 18/01/2016, 30.022, R$697,00; 19/01/2016, 30.025, R$567,00; 
21/01/2016, 30.031, R$526,00; 22/01/2016, 30.020, R$516,00; 26/01/2016, 30.021, R$516,00; 
03/02/2016, 30.017, R$694,00; 04/02/2016, 30.014, R$703,00; 06/02/2016, 30.030, R$603,00; 
07/02/2016, 30.016, R$726,00; 07/02/2016, 30.015, R$803,00; 11/02/2016, 30.026, R$612,00; 
16/02/2016, 30.027, R$536,00; L) Borderô para desconto n° 2015016702921, C/C n° 7.000-9, 
agência 1.517-2, celebrado em 24.09.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de 
Duplicata abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o 
valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se 
tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° 
do título, valor, respectivamente, 05/02/2016, 30.107, R$736,00; 06/02/2016, 30.106, R$697,32; 
07/02/2016, 30.105, R$706,00; 08/02/2016, 30.108, R$836,00; 09/02/2016, 30.113, R$772,00; 
09/02/2016, 30.109, R$804,00; 09/02/2016, 30.104, R$806,00; 09/02/2016, 30.110, R$816,00; 
10/02/2016, 30.111, R$679,00; 10/02/2016, 30.114, R$773,00; 11/02/2016, 30.112, R$689,00. M)
Contrato de Desconto de Direitos Creditórios n° 2015017832713, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, 
celebrado em 09.10.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de Nota Promissória 
abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o valor dos 
títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se tratando 
de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° do título, 
valor, respectivamente, 20/02/2016, 30.552, R$867,00; 21/02/2016, 30.554, R$796,32; 
22/02/2016, 30.602, R$516,00; 22/02/2016, 30.606, R$604,00; 23/02/2016, 30.603, R$498,30. N)
Contrato de Desconto de Direitos Creditórios n° 2015019888979, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, 
celebrado em 09.11.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de Nota Promissória 
abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o valor dos 
títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se tratando 
de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° do título, 
valor, respectivamente, 21/02/2016, 30.729, R$648,00; 22/02/2016, 30.809, R$706,00; 
05/03/2016, 31.108, R$648,00; 06/03/2016, 31.106, R$586,00; 07/03/2016, 31.273, R$756,00; 
08/03/2016; 31.275; R$824,00; 09/03/2016, 31.274, R$745,00; 10/03/2016, 31.276, R$779,00; 
12/03/2016, 31.597, R$745,00; 14/03/2016, 31.595, R$706,00; 15/03/2016, 31.596, R$697,85; 
17/03/2016, 31.598, R$711,00. O) Borderô para Descontos n° 2015017385289, C/C n° 7.000-9, 
agência 1.517-2, celebrado em 05.10.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de 
Nota Promissória abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de 
crédito, o valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do 
cliente, não se tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. 
Vencimento, n° do título, valor, respectivamente, 29/01/2016, 30.484, R$579,00; 15/02/2016, 
30.485, R$506,00; 16/02/2016, 30.486, R$815,00; 17/02/2016, 30.480, R$725,00; 17/02/2016, 
30.487, R$843,00; 19/02/2016, 30.482, R$597,00; 19/02/2016, 30.479, R$806,00; 19/02/2016, 
30.483, R$801,00; 19/02/2016, 30.481, R$ 777,00; 20/02/2016, 30.493, R$904,00. P) Borderô 
para Descontos n° 2015017649230, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, celebrado em 07.10.2015, 
onde a requerida efetuou operações de descontos de Nota Promissória abaixo relacionado. 
Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o valor dos títulos é creditado 
antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se tratando de limite a 
disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° do título, valor, 
respectivamente, 23/02/2016, 30.604, R$754,00; 24/02/2016, 30.607, R$596,00; 24/02/2016, 
30.608, R$710,00; 25/02/2016, 30.605, R$504,26. Q) Contrato de Desconto de Direitos 
Creditórios n° 2015018360868, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, celebrado em 19.10.2015, onde 
a requerida efetuou operações de descontos de Nota Promissória abaixo relacionado. Cumpre 
esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o valor dos títulos é creditado 
antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se tratando de limite a 
disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° do título, valor, 
respectivamente, 24/02/2016, 30.727, R$538,00; 25/02/2016, 30.808, R$803,00; 26/02/2016, 
30.730, R$648,00; 04/03/2016, 30.984, R$706,00; 04/03/2016, 30.983, R$729,00. R) Contrato de 
Descontos de Direitos Creditórios n° 2015018655590, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, celebrado 
em 22.10.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de Nota Promissória abaixo 
relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o valor dos títulos 
é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se tratando de 
limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° do título, 
valor, respectivamente 06/03/2016, 31.107, R$604,00; 07/03/2016, 31.046, R$839,00. S)
Contrato de Descontos de Direitos Creditórios n° 2015020565125, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-
2, celebrado em 17.11.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de Nota 
Promissória abaixo relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de 
crédito, o valor dos títulos é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do 
cliente, não se tratando de limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. 
Vencimento, n° do título, valor, respectivamente, 17/03/2016, 31.932, R$725,00; 18/03/2016, 
31.925, R$705,00; 19/03/2016, 31.921, R$679,00; 20/03/2016, 31.922, R$687,00; 21/03/2016, 
31.923, R$703,00; 22/03/2016, 31.924, R$687,00; 23/03/2016, 31.933, R$648,00; 23/03/2016, 
31.883, R$796,32; 23/03/2016, 31.930, R$725,00; 23/03/2016, 31.926, R$689,00; 23/03/2016, 
31.927, R$706,00, 23/03/2016, 31.852, R$803,00; 23/03/2016, 31.928, R$814,00. T) Contrato de 
Descontos de Direitos Creditórios n° 2015020610906, C/C n° 7.000-9, agência 1.517-2, celebrado 
em 18.11.2015, onde a requerida efetuou operações de descontos de Nota Promissória abaixo 
relacionado. Cumpre esclarecer que nessa modalidade de operação de crédito, o valor dos títulos 
é creditado antecipadamente e de uma só vez na conta corrente do cliente, não se tratando de 
limite a disposição do proponente e sim crédito tomado efetivamente. Vencimento, n° título, valor, 
respectivamente, 23/03/2016, 31.853, R$842,00; 24/03/2016, 31.952, R$648,00; 24/03/2016, 
31.951, R$679,00; 19/03/2016, 31.691, R$769,00; 19/03/2016, 31.694, R$796,00; 19/03/2016, 
31.599, R$815,00; 20/03/2016, 31.755, R$688,00; 22/03/2016, 31.759, R$726,00; 22/03/2016, 
31.757, R$763,00; 22/03/2016, 31.760, R$792,00; 22/03/2016, 31.758, R$812,00; 22/03/2016, 
31.695, R$815,00; 22/03/2016, 31.697, R$826,00; 22/03/2016, 31.692, R$845,00; 23/03/2016, 
31.696, R$823,00; 24/03/2016, 31.762, R$712,00; 24/03/2016, 31.761, R$806,00. DECISÃO:
Vistos etc. I - Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 
consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo 
Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 
constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 
Nacional de Justiça. II — Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 
Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 
Cuiabá, 07 de agosto de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada em Direito Bancário. DECISÃO: Vistos etc. Diante da certidão negativa de Id 
59339157, defiro o pedido de Id 68357678. Cite-se o requerido Tecnicar Reparos Automotivos 
Ltda - ME (Tecnicar Reparos Automotivos) por edital, nos termos do art. 256 do Código de 
Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em 
jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 07 de dezembro de 
2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
Bancário ADVERTÊNCIA: O prazo para responder a ação é de 15(quinze) dias, contado a partir 
de expirado o prazo do presente edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador 
especial em sua defesa. 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, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 17 de janeiro de 2022. 
(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
RUA DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, SN, TELEFONE: 

(65) 3648- 6001/6002 - FÓRUM DE CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-905 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE -  MT 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, por intermédio da Vip 
Gestão e Logística SA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.187.134/0001-75, na condição de 
contratada pública de serviços de recolhimento e custódia em pátios informatizados, de 
veículos automotores apreendidos em razão de infração à Legislação de Trânsito, 
veículos abandonados em vias públicas, que prevejam a aplicação de medidas 
administrativas e ainda a preparação e organização de leilões públicos por leiloeiro 
público oficial do estado de Mato Grosso, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro 
(LEI 9.503/97), Lei 8.987/95 e a Lei Complementar nº 4.162/2016 da Prefeitura de 
Várzea Grande - MT, em conformidade com o Contrato Público nº 072/2018 de 19 junho 
de 2018, em obediência à Lei Federal nº 13.160, de 25/08/2015 e Art. 4º §6° da 
Resolução CONTRAN nº 623/2016, TORNA PÚBLICO que realizará licitação, sob a 
modalidade LEILÃO PÚBLICO TIPO MAIOR LANCE OFERTADO, na modalidade 
ONLINE no site www.vipleiloes.com.br para alienação de veículos automotores retidos, 
removidos ou apreendidos a qualquer título, referentes aos lotes constantes dos 
Anexos, em condições de CONSERVADOS, SUCATAS APROVEITAVEIS e SUCATAS 
APROVEITAVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL, depositados nos Parques de Retenção 
do município e nos pátios terceirizados da empresa VIP Gestão e Logística S.A, há mais 
de 60 (sessenta) dias, conforme condições constantes neste Edital e Anexos, o qual 
será disponibilizado no sítio eletrônico, www.vipleiloes.com.br, tudo em conformidade 
com Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94. O leilão será realizado no 
dia 25 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas, no Site da Vip Leilões (www.viplei-
loes.com.br), via login e senha de fácil cadastro para todos. O procedimento do 
leilão será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, inscrito na Junta Comercial 
do Estado do Mato Grosso (JUCEMAT), Sr. ERICO SOBRAL SOARES, CPF: 
043.261.883-08, e assessorada pela Comissão Permanente de Leilão, através de 
seção pública, na modalidade ON-LINE / ELETRÔNICA com participação on-line.

EDITAL DE LEILÃO 0002//2022

                           Edital de convocação de assembléia Extraordinária. 
Aos membros da -Associação dos catadores de material Recicláveis de Várzea Grande,(ASSCAVAG)-
inscrita no CNPJ:10921355/0001-77,endereço rua turquesa,Quadra15,lote01,02,bairro Cidade de Deus 
,Municipio de Várzea Grande –MT.Em conformidade ao estatuto e mais regimento convocamos os associados 
ativos para comparecer na Sede no dia 16/01/2022 às 16:00hs.
Tratar seguintes temas 
Nova diretoria
Assuntos de interesse Geral
Renovação da LO( licença Ambiental)

   (08/02/2022)                                          Presidente da Asscavag                                                

INDÚSTRIA QUIMICA CMT LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
10.717.170/0001-45 torna público que requereu junto a 
SEMA/MT a Licença Ambiental Simplificada (LAS), para 
atividade de Fabricação de produtos de limpeza e polimento, 
na Avenida Júlio Domingos de Campos (LOT C DEUS), n.º 
6969, Santa Isabel, Várzea Grande/MT. NÃO EIA/RIMA

A  PREFEITURAMUNICIPAL FELIZ NATAL MT,  instituição 
de Direito Público, Av. Maravilha , S/N, Bairro Centro, com 
sede na cidade de FELIZ NATAL MT, CEP: 78.885-000, 
inscrita no CNPJ. n.º  01.614.088/0001-02,  torna público o 
pedido de Licença Prévia LP, Licença de Instalação LI para o 
Centro de entretenimento municipal do município de
FELIZ NATAL MT,  junto ao  Secretaria de Meio Ambiente 
do estado de Mato Grosso SEMAMT .

A PREFEITURA MUNICIPAL FELIZ NATAL MT,  
instituição de Direito Público, Av. Maravilha , S/N, Bairro 
Centro, com sede na cidade de FELIZ NATAL MT, CEP: 
78.885-000, inscrita no CNPJ. n.º 01.614.088/0001-02,  
torna público o pedido de Licença Prévia LP, Licença de 
Instalação LI para Recapeamento de estradas urbanas do 
município de FELIZ NATAL MT, junto a Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de Mato Grosso SEMAMT.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SESC 22/0008

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria Sesc 0179/2019, Portaria 0191/2020 e 
pela Portaria Sesc 0338/2020, torna público para o conhecimento 
das empresas interessadas que no local, horário e data, abaixo 
indicados, realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
- REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, com critério 
de julgamento menor preço global, Contratação de empresa 
especializada no PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 
FOSSAS E SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER 
A UNIDADE DO SESC/AR/MT EM RONDONÓPOLIS-MT, de acordo 
com a Resolução SESC 1.252/12-CN, de 01 de Agosto de 2012 e em 
obediência aos termos e às condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. DATA E HORÁRIO: Dia 21/02/2022 às 14h00min (Horário 
Local), Local: SESC Rondonópolis, Residencial Colina Verde, quadra 
197 - B - Bairro: Sagrada Família, CEP: 78.020-700, Rondonópolis/
MT. O Edital completo poderá ser obtido através do site: 
www.sescmt.com.br no menu Licitação. Informações Telefone: (65) 
3616-7917/3616-7930 ou (66) 3411-1450. ALEXANDRE AZAMBUJA 
BERTOLDO - PREGOEIRO. CARLOS ALBERTO TONDATI 
RISSATO - DIRETOR REGIONAL DO SESC/AR/MT. (08/02/2022)

CAIQUE SHIMAZAKI FOSS & CIA LTDA, empresa privada 
inscrita no CNPJ: 09.427.520/0001-50, Inscrição Estadual: 
13.352.677-1, torna público que requereu à Prefeitura 
Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES, a 
Licença Ambiental – Modalidades: Licença de Localização, 
Licença Prévia e Licença de Instalação, para obra de 
instalação de um residencial multifamiliar, localizada na: Rua 
dos Karajás, Lotes 09 e 10, Quadra 23, Bairro Quilombo, 
Cuiabá – MT e Coordenadas: 15°34'50"S e 56°05'49"W

Martini Combustíveis LTDA,CNPJ 24.956.245 / 0001-55, torna público 
que requereu à a Licença de Operação de AMPLIAÇÃO do SEMA/MT
empreendimento , localizado na Rua 01 Nº MARTINI COMBUSTÍVEIS
2581-Setor Norte no município de Água Boa / MT.

ARDAB-Associação de Revenda de Defensivos Agropecuários de 
Água Boa, CNPJ: 05.480.540 / 0001-33com , torna público que requereu  
a a Renovação da L icença de Operação para SEMA/MT
FUNCIONAMENTO POSTO DE do empreendimento denominado
RECEBIMENTO DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS, localizado na 
Rodovia MT 414 S/Nº - km 08, Zona Rural, no município de Água Boa / MT

Residencial Parque Chapada dos Montes , CNPJ nº 21.974.999/0001-40, torna público
que requereu junto à Secretária Municipal de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Outorga de
direito de uso de recursos hídricos para diluição de efluentes doméstico no Rio Coxipó, UPG
P-04 Alto Rio Cuiabá, Bacia Hidrográfica do Paraguai, com a  vazão de 0,00272 m³/s e
concentração  de  DBO5,20 de  60 mg/L,  nas coordenadas 15º37’40”  S e 56º02’28,”W,
localizada na rua dos Bem-Te-Vis, S/N, Bairro Parque Ohara, CEP: 78.080-340, Município
de Cuiabá/MT. 08/02/22

Residencial Parque Chapada dos Montes, CNPJ nº 21.974.999/0001-40, torna público
que requereu junto à Secretária Municipal de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Renovação
de  Licença  de Operação  (LO)  da  Estação  de Tratamento  de  Esgoto  do  Condomínio
Chapada dos Montes, localizada na rua dos Bem-Te-Vis, S/N, Bairro Parque Ohara, CEP:
78.080-340, Município de Cuiabá/MT. 08/02/22
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CLASSIDIÁRIO Fone: 2139-8929

Cuiabá, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

AGROPECUÁRIA 477 S.A, inscrita no CNPJ: 03.648.771/0001-
88, torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - MT (SEMA/MT) a solicitação de LICENÇA AMBIEN-
TAL SIMPLIFICADA - LAS, para atividade de Aberturas de vias 
internas em áreas rurais (com desmate) localizada na Fazenda 
477, Rodovia MT-010 KM 33, Zona Rural, Diamantino – MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 
7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIASEXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE 
SABO MENDES PROCESSO n. 1023602-38.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 
33.978,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: Nome: WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA Endereço: AVENIDA PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR, 2530, DISTRITO 
INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-270 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ EDERSON 
FISCHER - MECNPJ 12.909.959/0001-23 Endereço: Avenida Filinto Muller, 1309, Jardim 
Paraná, NOBRES - MT - CEP: 78135-150 Nome: DEOLINO LEOPOLDINO FONSECA CPF 
503.525.981-15 Endereço: 24, 26, COND ATAIDE MONTEIRO, COSTA VERDE, VÁRZEA 
GRANDE - MT - CEP: 78128-000 Nome: ROSALVO NUNES DE SOUZA CPF 581.094.631-34 
Endereço: DA FEB, 1383, - DE 1277 AO FIM - LADO ÍMPAR, MANGA, VÁRZEA GRANDE 
- MT - CEP: 78115-805 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, acima 
qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros 
os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 
de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O primeiro Requerido 
adquiriu em 19/03/2015, duas Pás Carregadeiras, marca XGMA, pelo valor de R$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), cada uma. O total de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 
reais), seria pago pelo Requerido com uma entrada no valor de R$20.000, (vinte mil reais), e 
o restante em 23 (vinte e três) parcelas mensais de R$20.000,00 (vinte mil reais). Em virtude 
da inadimplência ocorrida, o Requerido optou por devolver a Pá Carregadeira objeto da Nota 
Fiscal 000096, restando rescindido o Contrato de Compra e Venda, Carregadeira, razão pela 
qual a Requerente efetuou o abatimento (indenização) de parte dos valores pagos pelo uso 
da mesma. Quanto à outra Pá Carregadeira Espécie XG935H, Marca XGMA, n. de série 
CXG00935E001D0409, objeto da Nota Fiscal 0001858, o Requerido efetuou o pagamento 
do valor de R$90.222,00 (noventa mil duzentos e vinte e dois reais), restando em aberto o 
valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vindo a tornar-se novamente inadimplente, 
conforme Notificação de cobrança enviada em 26/07/2013 via AR. Posteriormente, o Requerido 
compareceu na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT, e lavrou o Boletim de Ocorrência 
20014.41354, informando que na “data de 03/02/2016, 04 suspeitos teriam levado a pá 
carregadeira sob a alegação de que estariam dando manutenção”. A Requerente é a única 
representante, distribuidora de peças e prestadora de serviços de manutenção autorizada 
no Estado de Mato Grosso da Pá Carregadeira vendida ao Requerido. O Sr. Ailton Bonfim 
Bastos Filho, apresentou um contrato particular de compra e venda que figura como vendedor 
DeolindoLeopoldino Fonseca, que teria adquirido a máquina de Rosalvo Nunes de Souza, que 
a adquiriu de Sérgio Luiz Konrath. Atendendo à solicitação do Sr. Ailton Bonfim Bastos Filho, a 
Requerente informou ao mesmo que o Requerido estava inadimplente, e que havia feito boletim 
de ocorrência noticiando que a Pá Carregadeira havia sido furtada, razão pela qual este efetuou 
a entrega amigável da máquina para a empresa autora. Posteriormente, em virtude do boletim 
de ocorrência, houve a apreensão do bem, que se encontra depositado na Delegacia de Polícia 
de Rosário Oeste/MT. DECISÃO: “(...) Citado por edital, e certificado a não manifestação no 
prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 
como curador especial a Defensora Pública que atua perante esta Vara.” E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital na forma da Lei. Eu, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR, 
digitei.  CUIABÁ, 31 de janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

VIACAO JUINA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 04.017.029/0001-
37, Torna público que requereu  junto  a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente-SEMA/MT (SEMA-MT), o Licenciamento Ambiental 
nas modalidades Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividade de Posto de Abastecimen-
to – Tanque Aerado, Localizado na Av. J.K., nº3624, bairro Setor de 
Serviços em Juína - MT.

ROBISSON EUGENIO DORNER E OUTROS, estabelecido na 
Rodovia MT 220 KM 050, Zona Rural, Fazenda Cascata, Ipiranga 
do Norte/MT, inscrito no CPF nº 602.664.062-20, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso – SEMA/MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – 
LI, Licença de Operação – LO da atividade de: criação de bovinos 
de corte confinados. Maria Fernanda – Soluções Ambientais. Não 
foi determinado EIA/RIMA. 

SPE – Atalaia empreendimentos Imobiliários Ltda– 
CNPJ: 14.207201/0001-79, torna público que re-
quereu junto a SEMA/MT a dispensa de apresenta-
ção de EIA/RIMA para implantação de loteamentos 
residenciais em área de 242,1054ha em zona urba-
na do município de Sinop/MT.

ADERVAL BENTO, pessoa física inscrito no 
CPF n° 025.013.708-99, torna públicoque 
solicitou junto a Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente - SEMA/MT a Licença Florestal - LF, 
em uma área de 953,6551 ha, de seu imóvel 
rural denominadoFAZENDA JADER NORTE, 
cadastrada no SIMCAR sob n° MT202308/2021, 
localizada no município de Juína-MT. Não foi 
solicitado EIA/RIMA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação 
de Mercadorias em Geral de Canarana - MT, em conformidade 
com suas atribuições estatutárias convoca os associados quites com 
suas obrigações sindicais para participarem da assembleia geral 
ordinária a realizar-se em 28.02.2021, às 08:00 horas e uma 
hora após, com a presença de quaisquer números de associados 
presentes, a Avenida Paraná, 63, Centro, (Sede do Sindicato), 
Canarana, MT, para a deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
01) discussão e aprovação das contas e da Previsão Orçamentária 
dos anos de 2018 a 2020; 02) Desconto em folha de pagamento 
para custeio das despesas administrativas da Entidade Sindical; 
03) Assuntos Gerais. Canarana, MT, OS.02.2022 - Domingos 
Rezende de Souza - Presidente. 

Edital nº: 019/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão:
21 de FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS 
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO 
EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 018/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 
21 de FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA 
ATENDER À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 
INCLUINDO LAVAGENS DE TOALHAS DE MESA REDONDA, 
QUADRADA E RETANGULAR NAS CORES BRANCA, 
AZUL-ESCURO, TAPETES E BECAS, DE ACORDO COM AS 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior - Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, advogado inscrito 
na OAB/MT sob o n. 7.683, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA
MOSER, brasileira, advogada inscrita na OAB/MT 6.357, 
FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA, brasileira, advogada inscrita 
na OAB/MT sob o n. 11.015, GIULLEVERSON S. QUINTEIRO 
DE ALMEIDA, brasileiro, advogado inscrito na OAB/MT sob o n. 
12.358, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA, 
brasileira, advogada inscrita na OAB/MT n. 10.070 e LAURA
CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU, brasileira, 
advogada inscrita na OAB/MT 14.270, todos com endereço 
profissional localizado na Rua Diogo Domingos Ferreira, n. 510, 
Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, serve-se da presente para 
NOTIFICAR DELTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, empresa privada, devidamente 
registrada sob o CNPJ n. 07.066.736/0001-01, com Inscrição 
Estadual sob n. 13.289.163-8, com sua sede na Av. Frei 
Coimbra, 60 - Nova Várzea Grande, Várzea Grande – MT de 
que renunciamos, a partir desta data, ao instrumento de 
mandato (procuração) que nos foi outorgado no Processo de 
Revisão de lançamento n. 12313/2008, bem como todos os 
poderes substabelecidos, de acordo com o disposto no artigo 
112, § 1º do CPC/2015 e artigo 5º, § 3º do Regulamento Geral 
previsto na Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994- EOAB, 
informamos que Vossa Senhoria tem o prazo de 10 (dez) dias 
para a constituição de novo patrono.

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, advogado inscrito 
na OAB/MT sob o n. 7.683, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA
MOSER, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 6.357, 
AMANDA DE LUCENA BARRETO, advogada, inscrita na 
OAB/MT sob o n. 9.516, FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA, 
advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 11.015, LUCIANE 
BORDGNON DASILVA, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 
13.282, EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA, 
advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 16.835, LAURA
CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU, advogada, 
inscrita na OAB/MT sob o n. 14.270, GIULLEVERSON S. 
QUINTEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, advogado inscrito na 
OAB/MT sob o n. 12.358, todos com endereço profissional 
localizado na Rua Diogo Domingos Ferreira, n. 510, Bairro 
Bandeirantes, Cuiabá/MT, serve-se da presente para 
NOTIFICAR H.C.R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 
empresa privada, devidamente registrada sob o CNPJ n. 
00.646.801/0001-29, com Inscrição Estadual sob n. 
13.162.682-5,, com sua sede na Rua Joaquim Murtinho, n. 
2280, bairro Porto, Cuiabá-MT de que renunciamos, a partir 
desta data, ao instrumento de mandato (procuração) que nos foi 
outorgado no Processo de Compensação n. 7549/08, bem 
como todos os poderes substabelecidos, de acordo com o 
disposto no artigo 112, do CPC/2015 e artigo 5º, § 3º do 
Regulamento Geral previsto na Lei nº 8.906, de 04 de julho de 
1994- EOAB, informamos que Vossa Senhoria tem o prazo de 
10 (dez) dias para a constituição de novo patrono.

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, advogado inscrito 
na OAB/MT sob o n. 7.683, LAURA CATARINE DUETI 
VILALBA SOUZA DE ABREU, advogada, inscrita na OAB/MT
sob o n. 14.270, todos com endereço profissional localizado na 
Rua Diogo Domingos Ferreira, n. 510, Bairro Bandeirantes, 
Cuiabá/MT, serve-se da presente para NOTIFICAR D. SANTOS 
BARROS EIRELI, empresa privada, devidamente registrada 
sob o CNPJ n. 09.488.987/0001-00, com Inscrição Estadual sob 
n. 13.353.765-0, com sua sede na Rua Comandante Suido n. 78 
Sala 01, bairro Porto, Cuiabá-MT de que renunciamos, a partir 
desta data, ao instrumento de mandato (procuração) que nos foi 
outorgado no Processo de Revisão de lançamento n. 
5168864/2013 e 5168666/2013, bem como todos os poderes 
substabelecidos, de acordo com o disposto no artigo 112, do 
CPC/2015 e artigo 5º, § 3º do Regulamento Geral previsto na Lei 
nº 8.906, de 04 de julho de 1994- EOAB, informamos que Vossa 
Senhoria tem o prazo de 10 (dez) dias para a constituição de 
novo patrono.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 003/2022
PROCESSO Nº 004/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR SRP- nº 003/2022, aberta no dia 31/01/2022 ás 
08:00 horário de Mato Grosso se sagraram vencedoras no 
certame as empresas, GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, 
CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-EPP, 
CNPJ nº 03.449.844/0001-02; TUBARÃO INDUSTRIA
C O M É R C I O D E C O N F E C Ç Õ E S L T D A , C N P J 
nº32.9533.905/0001-72, D & R COMÉRCIO DE BOLSAS E 
ACESSÓRIOS EIRELI, CNPJ nº 09.674.711/0001-16. Valor 
total da licitação R$ 122.759,20.

Cláudia Márcia S. Rodrigues - Pregoeira

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
COMPANHIA FECHADA

CNPJ 04.707.324/0001-15 - NIRE: 51 3 0000 734 7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)

Ficam os Senhores Acionista da Companhia de Saneamento da 
Capital – SANECAP, CONVOCADOS a se reunir em 
Assembleia - Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E), em 
conformidade com as disposições da Lei 6.404/76, Art. 124, 
Art.131, Parágrafo único, Art. 132 e Art. 133, a se realizar na 
sede social da Companhia, rua Vila Maria, nº 235, bairro Baú, 
nesta cidade de Cuiabá - MT, às 09:30 horas, do dia 24 de 
fevereiro de 2022, quinta-feira, para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA. I. 
Tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar 
as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 2021; 
II. Eleger os membros do conselho fiscal. EM ASSEMBLÉIA - 
GERAL EXTRAORDINÁRIA. III. Orçamento da SANECAP, 
exercício 2021; IV. Assuntos Gerais. Cuiabá – MT, 09, 10 e 11 de 
fevereiro de 2022.

VALÉRIA MOREIRA RODER
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO CARLOS SZULCZEWSKI, inscrito no CPF sob nº 
619.483.900-78, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENÇA FLORESTAL - LF, referente à 
FAZENDA SANTA IZABEL, localizada no município de 
JUÍNA- MT.

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, portador do 
CPF 877.763.671-68 torna-se público que requereu a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT a renovação 
da licença de operação Nº320801/2019, para atividade de 
avicultura, localizada na rodovia BR163 KM 550, Fazenda 
Francio II, zona rural, no município de Nova Mutum – MT.

SANDRO LUIS MUNARO, portador do CPF 534.069.669-
34 torna-se público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da licença de 
operação Nº321597/2020, para atividade de avicultura, 
localizada na rodovia BR163 KM 560 + 5 KM, zona rural, no 
município de Nova Mutum – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2022

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão coletor 
com compactador para coleta de lixo, 0 km (zero quilometro) ou 
seminovo com até 1 (um) mil quilômetros de uso – seminovo, no 
mínimo 180CV, ano de fabricação 2020 ou superior, tração 
mínima 4x2, para atender o município de Planalto Da Serra-MT. 
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Planalto da Serra-MT. 
C O N T R ATA D A : M . R C a m i n h õ e s E i r e l i . C N P J : 
10.719.737/0004-65.VIGÊNCIA: 28/01/2022 à 28/07/2022. 
VALOR GLOBAL: R$ 542.000,00.
NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
ATA REGISTRO DE PREÇOS

APrefeitura Municipal de Alto Boa Vista – MT, torna público para 
conhecimento de interessados, que, com base na Lei no 
10.520/2002 e Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, o aviso 
de resultado de Licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL n° 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO, 
para “FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA
AÇÕES DE TRATAMENTO E CONTROLE DE ÁGUA
DISTRIBUIDA PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO 
BOA VISTA/MT, PELO PERÍODO DE 01 ANO”. Vencedores: 
INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA com valor total de R$ 
212.410,00; ADMF COMERCIO DE PRODUTOS E 
TRATAMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS EIRELI com valor total 
de R$ 143.600,00; Alto Boa Vista, 08 de Fevereiro de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro Port. 004/2022

MARCONDES AGROPECUÁRIA CNPJ Nº 32.995.359/0001-32 torna 
público que requereu da Secretaria Estado de Meio Ambiente – SE-
MA-MT, o pedido de Licença de Adesão e Compromisso – LAC para 
o Armazém de Grãos localizadona Fazenda Anta Gorda I, localizado 
na BR 364 KM 285 – São José do Rio Claro – MT, COORDENADAS 
13°48’8,09” S e 57°11’5,97” W - CAR MT 6319/2017. 

MARCONDES AGROPECUÁRIA CNPJ Nº 32.995.359/0001-32 torna 
público que requereu da Secretaria Estado de Meio Ambiente – SEMA-
-MT, o pedido de Licença de Adesão e Compromisso – LAC para o 
Armazém de Grãos localizadona Fazenda Rincão Porã, localizado na 
Estrada Municipal – Diamantino – MT, COORDENADAS 13°44’52,46” S 
e 57°21’10” W - CAR MT27593/2017.  

LICENÇA AMBIENTAL
A empresaJURANICE DE SANTANA MENDES DA SILVA, inscrita no CNPJ 
nº:44.664.512/0001-28, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT - SMA/LRV, a Licença Prévia (LP) e a 
Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO) para a regularização das 
atividades de fabricação de estruturas metálicas e fabricação de esquadrias de 
metal, localizada na Rua Matrinxã, N° 4330 W, Bairro Industrial V, no município de 
Lucas do Rio Verde/MT.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONVOCAÇÃO
A presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas 

da Prefeitura Municipal de Cuiabá – A.A.P.M.C., sito à Rua São Benedito, 
645 Bairro Lixeira, Cuiabá/MT, fazendo uso de prorrogativa prevista no 
Estatuto Social da Entidade, constante nos parágrafos 1º e 2º do art. 
13, vem convocar à todos aposentados e pensionistas associados à 
comparecerem no dia 16 fevereiro 2022 das 14 às 16h para tomar ciência 
da necessidade de rarrificação da ata de eleição e posse realizado 
no dia 15.10.2021 para o triênio 2021 a 2024 nos seguintes pontos: 1)
Eleição fora do prazo; 2)Período vago de 31.03.2020 a 15.10.2021; 3)
Justificativa de ausência de nº de cargos na composição na Diretoria 
da A.A.P.M.C. neste mandato; 4)Correção na citação do comunicado 
de 28.09.21 onde se lê art.47 leiam 40 publicado no D.O de 01.10.2021 
pág.73

Eremita Moraes Viana
Presidente da A.A.P.M.C.

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0002-97, sito a Rua B 
Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, 
solicita o comparecimento do funcionário Everson Sergio Dos Santos Silva, 
portador da CTPS sob o nº 3575819 serie 0050-MT e CPF Nº 062.707.441-30 e 
comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) dias a contar da 
data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho como abandono de 
emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 
VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO. Contrato: B70723004-5. 
DEVEDOR e FIDUCIANTE: RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA
EPP. COOBRIGADO/AVALISTA: RICARDO NUNES DE SOUZA e DAYANE MARIA
ALVES DE SOUZA. BEM: Um imóvel urbano com benfeitorias, AT 18.412,54m², 
situado na Avenida Lourival Lopes (Rua Diretriz), nº 800, km 383 da BR070 AC de 
3.061,27m², localizado no município de Campo Verde/MT, com limites e confrontações 
descritos na matrícula 9.750 do CRI de Campo Verde/MT. Abertura: 14/02/2022. 1º 
Leilão na data de 21/02/2022, pelo valor de avaliação R$ 4.595.811,25 (quatro 
milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e onze reais e vinte e 
cinco centavos), a ser encerrado a partir das 10h00 horário local de Cuiabá/MT, 
11h00 horário de Brasília/DF, e 2º Leilão pelo valor atualizado da dívida na data do 
encerramento em 22/02/2022 às 10h00 horário local/MT, 11h00 horário de 
Brasília/DF. Local do Leilão: Portal e/ou . Em www.superbid.net www.polileiloes.com.br
virtude da pandemia de Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: Poliana 
Mikejevs Calça Lorga. Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações (65) 
4052-9434 – Ramais 8237/8239, pelo portal e/ou www.superbid.net
www.polileiloes.com.br, ou ainda na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202 – Bairro 
Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

ERRATA
A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Rua 13 de Junho, 1289 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-000, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 328 DO CTB, REGULAMENTADOS PELARESOLUÇÃO 
Nº 623 DO CONTRAN, COMUNICA a todos os interessados, que no Aviso de Leilão, 
publicado no jornal DIÁRIO DE CUIABÁ, página A7, do dia 05 de fevereiro de 2022, 
sofrerá as seguintes alterações:
Onde se lê: “para conhecimento dos interessados que nos dias 22 e 24 de 
fevereiro de 2022, às 9h00min, , realizará LEILÃO na forma on-line”.
Ler-se-á: “para conhecimento dos interessados que nos dias 23 e 25 de fevereiro 
de 2022, às 9h00min, , realizará LEILÃO na forma on-line”.

Onde se lê: “Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados no site 
www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando Legal/SEMOB onde 
encontram-se acautelados, situado na Rua Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela 
Marina, CEP 78000-000, nos dias 16, 17, 18 e 21 de março de 2022.”
Ler-se-á: “Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados no site 
www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando Legal/SEMOB onde 
encontram-se acautelados, situado na Rua Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela 
Marina, CEP 78000-000, nos dias 17, 18, 21 e 22 de março de 2022.”

Desta forma, com a publicação da presente ERRATA adita-se e ratificam-se todos os 
demais termos contidos naquele Edital de Leilão anteriormente publicado. 
Cuiabá, 08/02/2022

Energética Águas Da Pedra S.A. - EAPSA -  CNPJ nº:  08.768.414/0001-77   -
NIRE: 51.300.008.637 -  Ata Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em
15/12/2021.  1.  Data,  Hora  e Local:  15/12/2021,  às  10h,  na sede social  da
Companhia, sito em Estrada Rio Branco, S/N, Km 06, Zona Rural, no Município
de Aripuanã/MT, CEP 78.325-000.  2. Convocação:  Dispensada publicação na
forma do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6404/1976.  3. Presenças:  Foi verificada a
presença  dos  acionistas,  representando  a  totalidade  do  capital  social  da
Companhia.  4. Mesa:  Presidente: Marcelo José Cavalcanti Lopes; Secretária:
Lícia Gizelle de Oliveira Silva. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma
sumária, como faculta o Artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 5. Ordem do Dia: (i)
Eleição de Membro Suplente do Conselho de Administração. 6. Deliberações: A
matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada,
sem ressalvas, por unanimidade, (i) a eleição do Sr. Renato de Almeida Rocha,
brasileiro,  casado sob regime de  comunhão parcial de bens, economista,  CI
nº 5406579, expedida pelo MM/RJ, CPF nº 088.419.287-35, com endereço na
Praia do Flamengo, nº 78, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, como Membro
Suplente do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela Acionista
Neoenergia,  para  o  prazo  remanescente  do  mandato,  até  a  realização  da
Assembleia  Geral  Ordinária  de  2022,  em  substituição  do  Sr.  Alex  Sandro
Monteiro Barbosa da Silva, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
bens,  economista,  CI  nº 09763276-4,  expedida  pela  DIC/RJ,  CPF
nº 070.849.637-74, também com endereço na Praia do Flamengo, nº 78, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, que deixa registrado o agradecimento aos demais
membros do Conselho, à administração e aos colaboradores da Companhia . O
conselheiro ora eleito declarara para os devidos fins de direito que não é pessoa
impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos,  ou por crime falimentar,  de prevaricação, peita ou
suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro  nacional,  contra  as  normas de  defesa da  concorrência,  contra  as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os
efeitos  da  condenação nos  termos do  Artigo  1.011,  §1º  do  Código  Civil.  7.
Encerramento: Nada  mais  havendo  a  tratar,  foram  registrados  os
agradecimentos ao Sr. Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva pelos valiosos
serviços  por  eles  prestados à Companhia  e suspensos os  trabalhos  para  a
lavratura  desta ata.  Reaberta a  sessão,  foi  esta  lida,  conferida,  aprovada e
assinada pelo Presidente, pelos Acionistas que representam o quórum legal de
instalação e por mim, que secretariei os trabalhos.  Aripuanã/MT,  15/12/2021.
Mesa:  Marcelo  José Cavalcanti  Lopes -  Presidente,  Lícia  Gizelle  de  Oliveira
Silva - Secretária. Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A., Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A., Neoenergia S.A. JUCEMT  nº 2479745 em
31/01/2022. Autenticação: C89528 FF81B2 B94141 A82651 1F8564 8C3CB9
5ECC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar, informe nº do
protocolo 22/007.515-8 e o código 3Mxf. 09/02/22

Edital de Citação -  O MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, da comarca de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, Dr.ª Yale Sabo Mendes, na forma da Lei, FAZ SABER a todos os
que o presente edital,  virem ou dele tiverem conhecimento,  que nos autos nº  0024333-
51.2016.8.11.0041  que  neste  juízo  corre  seus  trâmites,  o  processo  “Ação  Monitória”
conforme a Lei Federal 13.105/15, especificamente em seu artigo 700, em que é réu Malb
Comércio de Produções de Informática  LTDA,  CNPJ 09.297.747/0001-28, no qual o
autor  (a)  JFL da  Amazonia  Fabricação  de  Componentes  Eletrônicos  LTDA ,  CNPJ
16.742.079/0001-66, pleiteia a cobrança de R$ 25.901,55 oriunda de NFS-e Notas Fiscais
de compra de produtos, inadimplidas. Foram realizadas diversas tentativas para localizar o
réu nos endereços encontrados pelos sistemas conveniados do tribunal e demais meios,
porém, ambos infrutíferos, constatando que o réu está em lugar incerto e não sabido, não
sendo possível citá-lo. Portanto, foi deferida a citação pelo presente edital, para que o réu
compareça em juízo, para realizar o pagamento do débito, ou promover sua defesa, sob
pena de revelia. Edital, para os atos e termos da ação proposta, para que no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, o réu efetue o pagamento no
valor de R$ 25.901,55, que deverá ser atualizado até presente data, a incluir honorários
advocatícios  de  5%;  ou,  ofereça  embargos  em idêntico  prazo.  Não sendo realizado  o
pagamento  ou  contestada  a  ação,  o  réu  será  considerado  revel  e  constituirá  o  título
executivo judicial, nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. 09/02 e 10/02/22

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SESC 22/0004

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria Sesc 0179/2019, Portaria 
0191/2020 e pela Portaria Sesc 0338/2020, torna público para o 
conhecimento das empresas interessadas que no local, horário 
e data, abaixo indicados, realizará licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR 
PREÇO, com critério de julgamento menor preço por Item, 
Contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO 
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA UNIDADE DO SESC RONDONÓPOLIS 
MATO GROSSO, de acordo com a Resolução SESC 1.252/12-CN, 
de 01 de Agosto de 2012 e em obediência aos termos e às condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos.  DATA E HORÁRIO: 
Dia 22/02/2022 às 08h00min (Horário Local), Local: SESC 
Rondonópolis, Residencial Colina Verde, quadra 197 - B - Bairro: 
Sagrada Família, CEP: 78.020-700, Rondonópolis/MT. O Edital 
completo poderá ser obtido através do site: www.sescmt.com.br no 
menu Licitação. Informações Telefone: (65) 3616-7917/3616-7930 ou 
(66) 3411-1450. LUCIANA ORTIZ SILVA - PREGOEIRA. CARLOS 
ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR REGIONAL DO SESC/
AR/MT. (09/02/2022)

Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Amanhecer - COOGAVAM - CNPJ
nº 41.740.241/0001-54 - NIRE 13.870.603-4 - Edital de Convocação 001/2022 -
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária.  A Presidente da Cooperativa dos
Garimpeiros do Vale do Amanhecer - COOGAVAM, no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número
de vinte e cinco (25), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária e Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: Data:
18/02/2022.  Local:  Videoconferência, Mato Grosso. Horário:  Às 18h30min em 1ª
convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 19h
em 2ª convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito
a voto, ou às 19h30min em 3ª e última convocação com a presença de no mínimo
10 cooperados com direito a voto. As presenças dos participantes e votações serão
registradas diretamente  na plataforma CURIA.  Ordem do Dia:  Em Regime de
Assembleia  Geral  Extraordinária:  I -  Rerratificação  das  Deliberações  da
Assembleia Geral de Constituição realizada no dia 16/11/2020. II - Dos Associados.
Em Regime de Assembleia Geral Ordinária: I - Prestação de contas dos órgãos
de  administração,  acompanhada  do  parecer  do  Conselho  Fiscal,  relativas  ao
exercício de 2021 compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial;
c)  Demonstrativo  das  sobras  ou  perdas  decorrentes  da  insuficiência  das
contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; d) Parecer do Conselho
Fiscal.  II  - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. Juruena-MT,
02/02/2022. Marcia Cleia Vilela dos Santos - Presidente. 09/02/22

Maradi Madeiras LTDA,  CNPJ  44.118.018/0001-68,  localizada no município de
Colniza/MT,  torna  público  que  requereu junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio
Ambiente do Estado de Mato Grosso-SEMA/MT, a Licença Previa-LP, Licença de
Instalação - LI  e Licença de Operação - LO, para as atividades de Serraria com
Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras. Não foi determinado o Estudo de
Impacto Ambiental EIA /RIMA. 09/02/22

ENDOGASTRO - SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, inscrita 
no CNPJ 03.977.106/0001-38 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 
de Adequação Ambiental (Licença Prévia, Instalação e 
Operação) para atividades de serviços de complementação 
diagnóstica e terapêuticas não especificadas anteriormente, 
localizada na Av. Miguel Sutil, n° 8000, Santa Rosa Tower, 
Sala 101, Jd. Mariana, no município de Cuiabá–MT.

FUTEBOL Fifa vai restringir número de jogadores emprestados para seis; 
clubes como Palmeiras e Atlético-MG possuem quase 20

Entenda como nova regra 
para empréstimo de jogadores 
deve afetar clubes do Brasil
BRUNO MARINHO
Da Agência Globo - Rio

A Fifa pretende implementar, a 
partir de julho, novas regras para o 
empréstimo de jogadores. A entidade 
vai reduzir gradualmente o número 
de atletas que poderão ser contrata-
dos ou repassados por empréstimo, 
limitando a seis, a partir de julho 
de 2024 — atualmente não existem 
restrições. A mudança valerá, inicial-
mente, nas transferências internacio-
nais. As federações nacionais terão 
três anos para adaptar suas regras à 
norma da Fifa.

A Confederação Brasileira de 
Futebol já estuda como será a imple-
mentação gradual das restrições, que 
incluem também o limite de três jo-
gadores emprestados ou contratados 
por empréstimo entre dois clubes, 
o fim da possibilidade de um clube 
contratar um atleta por empréstimo e 
emprestá-lo para terceiros e também 
a limitação do tempo de empréstimo: 
no mínimo seis meses, no máximo 
um ano.

Está certo que a mudança não ocor-
rerá na atual temporada, mas os clubes 
brasileiros já estão cientes das mudan-
ças e começam a discutir internamente 
o que fazer. Para Eduardo Carlezzo, 
especialista em direito esportivo, o 
impacto maior pode recair sobre clu-
bes menores do país: “A medida pode 
afetar profundamente os clubes de 
menor poder econômico, principal-
mente aqueles que sequer possuem 
um calendário anual de atividades e 
que costumam montar seus elencos 

com atletas emprestados para disputar 
os campeonatos regionais, mediante 
contrato de empréstimo curto”.

Na outra ponta da pirâmide, clu-
bes que são grandes formadores e, 
ao mesmo tempo, compradores, tam-
bém terão de se adaptar. O Palmeiras, 
por exemplo, possui 101 jogadores 
sob contrato profissional, entre o 
elenco de Abel Ferreira e os atletas 
nas categorias de base. Dezenove de-
les estão emprestados a outros clubes. 
Esse número precisará cair para seis.

A restrição deve obrigar os clubes 
a serem mais criteriosos na contrata-
ção de jogadores, buscando reforços 
que gerem expectativa maior de 
que serão aproveitados. A carreira 
de Matheus Fernandes é um bom 
exemplo do que deve acontecer bem 
menos com a nova regra. O volante 
era jogador do Palmeiras em 2019 e, 
mesmo sem destaque, foi comprado 
pelo Barcelona. Não conseguiu jogar 
no Camp Nou e foi emprestado para 
o Valladolid. Rescindiu com o Barça 
e o Palmeiras, mesmo com o jogador 
sem render na primeira passagem, 
assinou em julho passado até 2025. 
Seis meses depois, o emprestou para 
seu clube atual, o Athletico.

A Fifa afirma que, com a mudan-
ça, aumentará a competitividade 
entre os clubes, evitando que os mais 
ricos façam reserva de mercado com 
jogadores, e fará com que a forma-
ção dos mais jovens seja melhor, ao 
evitar que ele fique pulando de clube 
em clube. A exceção à regra será o 
jogador formado pelo clube e que 
tenha até 21 anos — esse poderá ser 

emprestado que não contará para a 
cota de seis.

Entretanto, o efeito pode ser o con-
trário e a restrição limitar o número 
de jogadores nas categorias de base 
dos maiores clubes. E são eles, via 
de regra, os que conseguem oferecer 
melhores condições para o jovem se 
desenvolver.

Rodrigo Caetano, diretor de fu-
tebol do Atlético-MG, acredita que a 
mudança vai gerar mais cautela nos 
clubes grandes na hora de assinar 
contratos com os jogadores da base. 
O primeiro que o jovem assina, aos 
16, geralmente com duração de três 
anos, o máximo permitido, deverá ser 
o último em muitos casos, quando os 
jovens não conseguirem convencer o 
clube do potencial logo de saída.

“O funil vai se apertar, vai ser 
mais difícil ter jogadores médios sain-
do da base dos clubes maiores. Como 
vou mantê-lo no elenco?”, questiona.

O Galo, atual campeão brasileiro 
e da Copa do Brasil, possui 17 joga-
dores emprestados atualmente. Na 
impossibilidade de emprestar tanto, 
Caetano acredita que uma solução 
possível para os clubes seja a criação 
de equipes sub-23. Outra é o caminho 
dos multiclubes — conjunto de clubes 
com um mesmo dono —, com equi-
pes satélites servindo de depositório 
de jogadores de um clube principal.

“A solução não é simples. Não 
posso sumir com o jogador que tem 
contrato. Mas sempre que surgem 
novas regras, o sistema encontra 
maneiras para se adaptar”, acredita 
Caetano.
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AGROPECUÁRIA 477 S.A, inscrita no CNPJ: 03.648.771/0001-
88, torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - MT (SEMA/MT) a solicitação de LICENÇA AMBIEN-
TAL SIMPLIFICADA - LAS, para atividade de Aberturas de vias 
internas em áreas rurais (com desmate) localizada na Fazenda 
477, Rodovia MT-010 KM 33, Zona Rural, Diamantino – MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 
7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIASEXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE 
SABO MENDES PROCESSO n. 1023602-38.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 
33.978,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: Nome: WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA Endereço: AVENIDA PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR, 2530, DISTRITO 
INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-270 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ EDERSON 
FISCHER - MECNPJ 12.909.959/0001-23 Endereço: Avenida Filinto Muller, 1309, Jardim 
Paraná, NOBRES - MT - CEP: 78135-150 Nome: DEOLINO LEOPOLDINO FONSECA CPF 
503.525.981-15 Endereço: 24, 26, COND ATAIDE MONTEIRO, COSTA VERDE, VÁRZEA 
GRANDE - MT - CEP: 78128-000 Nome: ROSALVO NUNES DE SOUZA CPF 581.094.631-34 
Endereço: DA FEB, 1383, - DE 1277 AO FIM - LADO ÍMPAR, MANGA, VÁRZEA GRANDE 
- MT - CEP: 78115-805 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, acima 
qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros 
os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 
de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O primeiro Requerido 
adquiriu em 19/03/2015, duas Pás Carregadeiras, marca XGMA, pelo valor de R$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), cada uma. O total de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 
reais), seria pago pelo Requerido com uma entrada no valor de R$20.000, (vinte mil reais), e 
o restante em 23 (vinte e três) parcelas mensais de R$20.000,00 (vinte mil reais). Em virtude 
da inadimplência ocorrida, o Requerido optou por devolver a Pá Carregadeira objeto da Nota 
Fiscal 000096, restando rescindido o Contrato de Compra e Venda, Carregadeira, razão pela 
qual a Requerente efetuou o abatimento (indenização) de parte dos valores pagos pelo uso 
da mesma. Quanto à outra Pá Carregadeira Espécie XG935H, Marca XGMA, n. de série 
CXG00935E001D0409, objeto da Nota Fiscal 0001858, o Requerido efetuou o pagamento 
do valor de R$90.222,00 (noventa mil duzentos e vinte e dois reais), restando em aberto o 
valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vindo a tornar-se novamente inadimplente, 
conforme Notificação de cobrança enviada em 26/07/2013 via AR. Posteriormente, o Requerido 
compareceu na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT, e lavrou o Boletim de Ocorrência 
20014.41354, informando que na “data de 03/02/2016, 04 suspeitos teriam levado a pá 
carregadeira sob a alegação de que estariam dando manutenção”. A Requerente é a única 
representante, distribuidora de peças e prestadora de serviços de manutenção autorizada 
no Estado de Mato Grosso da Pá Carregadeira vendida ao Requerido. O Sr. Ailton Bonfim 
Bastos Filho, apresentou um contrato particular de compra e venda que figura como vendedor 
DeolindoLeopoldino Fonseca, que teria adquirido a máquina de Rosalvo Nunes de Souza, que 
a adquiriu de Sérgio Luiz Konrath. Atendendo à solicitação do Sr. Ailton Bonfim Bastos Filho, a 
Requerente informou ao mesmo que o Requerido estava inadimplente, e que havia feito boletim 
de ocorrência noticiando que a Pá Carregadeira havia sido furtada, razão pela qual este efetuou 
a entrega amigável da máquina para a empresa autora. Posteriormente, em virtude do boletim 
de ocorrência, houve a apreensão do bem, que se encontra depositado na Delegacia de Polícia 
de Rosário Oeste/MT. DECISÃO: “(...) Citado por edital, e certificado a não manifestação no 
prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 
como curador especial a Defensora Pública que atua perante esta Vara.” E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital na forma da Lei. Eu, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR, 
digitei.  CUIABÁ, 31 de janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

VIACAO JUINA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 04.017.029/0001-
37, Torna público que requereu  junto  a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente-SEMA/MT (SEMA-MT), o Licenciamento Ambiental 
nas modalidades Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividade de Posto de Abastecimen-
to – Tanque Aerado, Localizado na Av. J.K., nº3624, bairro Setor de 
Serviços em Juína - MT.

ROBISSON EUGENIO DORNER E OUTROS, estabelecido na 
Rodovia MT 220 KM 050, Zona Rural, Fazenda Cascata, Ipiranga 
do Norte/MT, inscrito no CPF nº 602.664.062-20, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso – SEMA/MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – 
LI, Licença de Operação – LO da atividade de: criação de bovinos 
de corte confinados. Maria Fernanda – Soluções Ambientais. Não 
foi determinado EIA/RIMA. 

SPE – Atalaia empreendimentos Imobiliários Ltda– 
CNPJ: 14.207201/0001-79, torna público que re-
quereu junto a SEMA/MT a dispensa de apresenta-
ção de EIA/RIMA para implantação de loteamentos 
residenciais em área de 242,1054ha em zona urba-
na do município de Sinop/MT.

ADERVAL BENTO, pessoa física inscrito no 
CPF n° 025.013.708-99, torna públicoque 
solicitou junto a Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente - SEMA/MT a Licença Florestal - LF, 
em uma área de 953,6551 ha, de seu imóvel 
rural denominadoFAZENDA JADER NORTE, 
cadastrada no SIMCAR sob n° MT202308/2021, 
localizada no município de Juína-MT. Não foi 
solicitado EIA/RIMA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação 
de Mercadorias em Geral de Canarana - MT, em conformidade 
com suas atribuições estatutárias convoca os associados quites com 
suas obrigações sindicais para participarem da assembleia geral 
ordinária a realizar-se em 28.02.2021, às 08:00 horas e uma 
hora após, com a presença de quaisquer números de associados 
presentes, a Avenida Paraná, 63, Centro, (Sede do Sindicato), 
Canarana, MT, para a deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
01) discussão e aprovação das contas e da Previsão Orçamentária 
dos anos de 2018 a 2020; 02) Desconto em folha de pagamento 
para custeio das despesas administrativas da Entidade Sindical; 
03) Assuntos Gerais. Canarana, MT, OS.02.2022 - Domingos 
Rezende de Souza - Presidente. 

Edital nº: 019/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão:
21 de FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS 
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO 
EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 018/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 
21 de FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA 
ATENDER À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 
INCLUINDO LAVAGENS DE TOALHAS DE MESA REDONDA, 
QUADRADA E RETANGULAR NAS CORES BRANCA, 
AZUL-ESCURO, TAPETES E BECAS, DE ACORDO COM AS 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior - Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, advogado inscrito 
na OAB/MT sob o n. 7.683, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA
MOSER, brasileira, advogada inscrita na OAB/MT 6.357, 
FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA, brasileira, advogada inscrita 
na OAB/MT sob o n. 11.015, GIULLEVERSON S. QUINTEIRO 
DE ALMEIDA, brasileiro, advogado inscrito na OAB/MT sob o n. 
12.358, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA, 
brasileira, advogada inscrita na OAB/MT n. 10.070 e LAURA
CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU, brasileira, 
advogada inscrita na OAB/MT 14.270, todos com endereço 
profissional localizado na Rua Diogo Domingos Ferreira, n. 510, 
Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, serve-se da presente para 
NOTIFICAR DELTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, empresa privada, devidamente 
registrada sob o CNPJ n. 07.066.736/0001-01, com Inscrição 
Estadual sob n. 13.289.163-8, com sua sede na Av. Frei 
Coimbra, 60 - Nova Várzea Grande, Várzea Grande – MT de 
que renunciamos, a partir desta data, ao instrumento de 
mandato (procuração) que nos foi outorgado no Processo de 
Revisão de lançamento n. 12313/2008, bem como todos os 
poderes substabelecidos, de acordo com o disposto no artigo 
112, § 1º do CPC/2015 e artigo 5º, § 3º do Regulamento Geral 
previsto na Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994- EOAB, 
informamos que Vossa Senhoria tem o prazo de 10 (dez) dias 
para a constituição de novo patrono.

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, advogado inscrito 
na OAB/MT sob o n. 7.683, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA
MOSER, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 6.357, 
AMANDA DE LUCENA BARRETO, advogada, inscrita na 
OAB/MT sob o n. 9.516, FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA, 
advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 11.015, LUCIANE 
BORDGNON DASILVA, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 
13.282, EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA, 
advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 16.835, LAURA
CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU, advogada, 
inscrita na OAB/MT sob o n. 14.270, GIULLEVERSON S. 
QUINTEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, advogado inscrito na 
OAB/MT sob o n. 12.358, todos com endereço profissional 
localizado na Rua Diogo Domingos Ferreira, n. 510, Bairro 
Bandeirantes, Cuiabá/MT, serve-se da presente para 
NOTIFICAR H.C.R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 
empresa privada, devidamente registrada sob o CNPJ n. 
00.646.801/0001-29, com Inscrição Estadual sob n. 
13.162.682-5,, com sua sede na Rua Joaquim Murtinho, n. 
2280, bairro Porto, Cuiabá-MT de que renunciamos, a partir 
desta data, ao instrumento de mandato (procuração) que nos foi 
outorgado no Processo de Compensação n. 7549/08, bem 
como todos os poderes substabelecidos, de acordo com o 
disposto no artigo 112, do CPC/2015 e artigo 5º, § 3º do 
Regulamento Geral previsto na Lei nº 8.906, de 04 de julho de 
1994- EOAB, informamos que Vossa Senhoria tem o prazo de 
10 (dez) dias para a constituição de novo patrono.

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, advogado inscrito 
na OAB/MT sob o n. 7.683, LAURA CATARINE DUETI 
VILALBA SOUZA DE ABREU, advogada, inscrita na OAB/MT
sob o n. 14.270, todos com endereço profissional localizado na 
Rua Diogo Domingos Ferreira, n. 510, Bairro Bandeirantes, 
Cuiabá/MT, serve-se da presente para NOTIFICAR D. SANTOS 
BARROS EIRELI, empresa privada, devidamente registrada 
sob o CNPJ n. 09.488.987/0001-00, com Inscrição Estadual sob 
n. 13.353.765-0, com sua sede na Rua Comandante Suido n. 78 
Sala 01, bairro Porto, Cuiabá-MT de que renunciamos, a partir 
desta data, ao instrumento de mandato (procuração) que nos foi 
outorgado no Processo de Revisão de lançamento n. 
5168864/2013 e 5168666/2013, bem como todos os poderes 
substabelecidos, de acordo com o disposto no artigo 112, do 
CPC/2015 e artigo 5º, § 3º do Regulamento Geral previsto na Lei 
nº 8.906, de 04 de julho de 1994- EOAB, informamos que Vossa 
Senhoria tem o prazo de 10 (dez) dias para a constituição de 
novo patrono.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 003/2022
PROCESSO Nº 004/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR SRP- nº 003/2022, aberta no dia 31/01/2022 ás 
08:00 horário de Mato Grosso se sagraram vencedoras no 
certame as empresas, GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, 
CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-EPP, 
CNPJ nº 03.449.844/0001-02; TUBARÃO INDUSTRIA
C O M É R C I O D E C O N F E C Ç Õ E S L T D A , C N P J 
nº32.9533.905/0001-72, D & R COMÉRCIO DE BOLSAS E 
ACESSÓRIOS EIRELI, CNPJ nº 09.674.711/0001-16. Valor 
total da licitação R$ 122.759,20.

Cláudia Márcia S. Rodrigues - Pregoeira

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
COMPANHIA FECHADA

CNPJ 04.707.324/0001-15 - NIRE: 51 3 0000 734 7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)

Ficam os Senhores Acionista da Companhia de Saneamento da 
Capital – SANECAP, CONVOCADOS a se reunir em 
Assembleia - Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E), em 
conformidade com as disposições da Lei 6.404/76, Art. 124, 
Art.131, Parágrafo único, Art. 132 e Art. 133, a se realizar na 
sede social da Companhia, rua Vila Maria, nº 235, bairro Baú, 
nesta cidade de Cuiabá - MT, às 09:30 horas, do dia 24 de 
fevereiro de 2022, quinta-feira, para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA. I. 
Tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar 
as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 2021; 
II. Eleger os membros do conselho fiscal. EM ASSEMBLÉIA - 
GERAL EXTRAORDINÁRIA. III. Orçamento da SANECAP, 
exercício 2021; IV. Assuntos Gerais. Cuiabá – MT, 09, 10 e 11 de 
fevereiro de 2022.

VALÉRIA MOREIRA RODER
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO CARLOS SZULCZEWSKI, inscrito no CPF sob nº 
619.483.900-78, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENÇA FLORESTAL - LF, referente à 
FAZENDA SANTA IZABEL, localizada no município de 
JUÍNA- MT.

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, portador do 
CPF 877.763.671-68 torna-se público que requereu a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT a renovação 
da licença de operação Nº320801/2019, para atividade de 
avicultura, localizada na rodovia BR163 KM 550, Fazenda 
Francio II, zona rural, no município de Nova Mutum – MT.

SANDRO LUIS MUNARO, portador do CPF 534.069.669-
34 torna-se público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da licença de 
operação Nº321597/2020, para atividade de avicultura, 
localizada na rodovia BR163 KM 560 + 5 KM, zona rural, no 
município de Nova Mutum – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2022

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão coletor 
com compactador para coleta de lixo, 0 km (zero quilometro) ou 
seminovo com até 1 (um) mil quilômetros de uso – seminovo, no 
mínimo 180CV, ano de fabricação 2020 ou superior, tração 
mínima 4x2, para atender o município de Planalto Da Serra-MT. 
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Planalto da Serra-MT. 
C O N T R ATA D A : M . R C a m i n h õ e s E i r e l i . C N P J : 
10.719.737/0004-65.VIGÊNCIA: 28/01/2022 à 28/07/2022. 
VALOR GLOBAL: R$ 542.000,00.
NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
ATA REGISTRO DE PREÇOS

APrefeitura Municipal de Alto Boa Vista – MT, torna público para 
conhecimento de interessados, que, com base na Lei no 
10.520/2002 e Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, o aviso 
de resultado de Licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL n° 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO, 
para “FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA
AÇÕES DE TRATAMENTO E CONTROLE DE ÁGUA
DISTRIBUIDA PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO 
BOA VISTA/MT, PELO PERÍODO DE 01 ANO”. Vencedores: 
INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA com valor total de R$ 
212.410,00; ADMF COMERCIO DE PRODUTOS E 
TRATAMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS EIRELI com valor total 
de R$ 143.600,00; Alto Boa Vista, 08 de Fevereiro de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro Port. 004/2022

MARCONDES AGROPECUÁRIA CNPJ Nº 32.995.359/0001-32 torna 
público que requereu da Secretaria Estado de Meio Ambiente – SE-
MA-MT, o pedido de Licença de Adesão e Compromisso – LAC para 
o Armazém de Grãos localizadona Fazenda Anta Gorda I, localizado 
na BR 364 KM 285 – São José do Rio Claro – MT, COORDENADAS 
13°48’8,09” S e 57°11’5,97” W - CAR MT 6319/2017. 

MARCONDES AGROPECUÁRIA CNPJ Nº 32.995.359/0001-32 torna 
público que requereu da Secretaria Estado de Meio Ambiente – SEMA-
-MT, o pedido de Licença de Adesão e Compromisso – LAC para o 
Armazém de Grãos localizadona Fazenda Rincão Porã, localizado na 
Estrada Municipal – Diamantino – MT, COORDENADAS 13°44’52,46” S 
e 57°21’10” W - CAR MT27593/2017.  

LICENÇA AMBIENTAL
A empresaJURANICE DE SANTANA MENDES DA SILVA, inscrita no CNPJ 
nº:44.664.512/0001-28, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT - SMA/LRV, a Licença Prévia (LP) e a 
Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO) para a regularização das 
atividades de fabricação de estruturas metálicas e fabricação de esquadrias de 
metal, localizada na Rua Matrinxã, N° 4330 W, Bairro Industrial V, no município de 
Lucas do Rio Verde/MT.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONVOCAÇÃO
A presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas 

da Prefeitura Municipal de Cuiabá – A.A.P.M.C., sito à Rua São Benedito, 
645 Bairro Lixeira, Cuiabá/MT, fazendo uso de prorrogativa prevista no 
Estatuto Social da Entidade, constante nos parágrafos 1º e 2º do art. 
13, vem convocar à todos aposentados e pensionistas associados à 
comparecerem no dia 16 fevereiro 2022 das 14 às 16h para tomar ciência 
da necessidade de rarrificação da ata de eleição e posse realizado 
no dia 15.10.2021 para o triênio 2021 a 2024 nos seguintes pontos: 1)
Eleição fora do prazo; 2)Período vago de 31.03.2020 a 15.10.2021; 3)
Justificativa de ausência de nº de cargos na composição na Diretoria 
da A.A.P.M.C. neste mandato; 4)Correção na citação do comunicado 
de 28.09.21 onde se lê art.47 leiam 40 publicado no D.O de 01.10.2021 
pág.73

Eremita Moraes Viana
Presidente da A.A.P.M.C.

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0002-97, sito a Rua B 
Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, 
solicita o comparecimento do funcionário Everson Sergio Dos Santos Silva, 
portador da CTPS sob o nº 3575819 serie 0050-MT e CPF Nº 062.707.441-30 e 
comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) dias a contar da 
data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho como abandono de 
emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 
VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO. Contrato: B70723004-5. 
DEVEDOR e FIDUCIANTE: RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA
EPP. COOBRIGADO/AVALISTA: RICARDO NUNES DE SOUZA e DAYANE MARIA
ALVES DE SOUZA. BEM: Um imóvel urbano com benfeitorias, AT 18.412,54m², 
situado na Avenida Lourival Lopes (Rua Diretriz), nº 800, km 383 da BR070 AC de 
3.061,27m², localizado no município de Campo Verde/MT, com limites e confrontações 
descritos na matrícula 9.750 do CRI de Campo Verde/MT. Abertura: 14/02/2022. 1º 
Leilão na data de 21/02/2022, pelo valor de avaliação R$ 4.595.811,25 (quatro 
milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e onze reais e vinte e 
cinco centavos), a ser encerrado a partir das 10h00 horário local de Cuiabá/MT, 
11h00 horário de Brasília/DF, e 2º Leilão pelo valor atualizado da dívida na data do 
encerramento em 22/02/2022 às 10h00 horário local/MT, 11h00 horário de 
Brasília/DF. Local do Leilão: Portal e/ou . Em www.superbid.net www.polileiloes.com.br
virtude da pandemia de Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: Poliana 
Mikejevs Calça Lorga. Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações (65) 
4052-9434 – Ramais 8237/8239, pelo portal e/ou www.superbid.net
www.polileiloes.com.br, ou ainda na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202 – Bairro 
Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

ERRATA
A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Rua 13 de Junho, 1289 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-000, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 328 DO CTB, REGULAMENTADOS PELARESOLUÇÃO 
Nº 623 DO CONTRAN, COMUNICA a todos os interessados, que no Aviso de Leilão, 
publicado no jornal DIÁRIO DE CUIABÁ, página A7, do dia 05 de fevereiro de 2022, 
sofrerá as seguintes alterações:
Onde se lê: “para conhecimento dos interessados que nos dias 22 e 24 de 
fevereiro de 2022, às 9h00min, , realizará LEILÃO na forma on-line”.
Ler-se-á: “para conhecimento dos interessados que nos dias 23 e 25 de fevereiro 
de 2022, às 9h00min, , realizará LEILÃO na forma on-line”.

Onde se lê: “Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados no site 
www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando Legal/SEMOB onde 
encontram-se acautelados, situado na Rua Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela 
Marina, CEP 78000-000, nos dias 16, 17, 18 e 21 de março de 2022.”
Ler-se-á: “Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados no site 
www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando Legal/SEMOB onde 
encontram-se acautelados, situado na Rua Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela 
Marina, CEP 78000-000, nos dias 17, 18, 21 e 22 de março de 2022.”

Desta forma, com a publicação da presente ERRATA adita-se e ratificam-se todos os 
demais termos contidos naquele Edital de Leilão anteriormente publicado. 
Cuiabá, 08/02/2022

Energética Águas Da Pedra S.A. - EAPSA -  CNPJ nº:  08.768.414/0001-77   -
NIRE: 51.300.008.637 -  Ata Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em
15/12/2021.  1.  Data,  Hora  e Local:  15/12/2021,  às  10h,  na sede social  da
Companhia, sito em Estrada Rio Branco, S/N, Km 06, Zona Rural, no Município
de Aripuanã/MT, CEP 78.325-000.  2. Convocação:  Dispensada publicação na
forma do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6404/1976.  3. Presenças:  Foi verificada a
presença  dos  acionistas,  representando  a  totalidade  do  capital  social  da
Companhia.  4. Mesa:  Presidente: Marcelo José Cavalcanti Lopes; Secretária:
Lícia Gizelle de Oliveira Silva. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma
sumária, como faculta o Artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 5. Ordem do Dia: (i)
Eleição de Membro Suplente do Conselho de Administração. 6. Deliberações: A
matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada,
sem ressalvas, por unanimidade, (i) a eleição do Sr. Renato de Almeida Rocha,
brasileiro,  casado sob regime de  comunhão parcial de bens, economista,  CI
nº 5406579, expedida pelo MM/RJ, CPF nº 088.419.287-35, com endereço na
Praia do Flamengo, nº 78, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, como Membro
Suplente do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela Acionista
Neoenergia,  para  o  prazo  remanescente  do  mandato,  até  a  realização  da
Assembleia  Geral  Ordinária  de  2022,  em  substituição  do  Sr.  Alex  Sandro
Monteiro Barbosa da Silva, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
bens,  economista,  CI  nº 09763276-4,  expedida  pela  DIC/RJ,  CPF
nº 070.849.637-74, também com endereço na Praia do Flamengo, nº 78, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, que deixa registrado o agradecimento aos demais
membros do Conselho, à administração e aos colaboradores da Companhia . O
conselheiro ora eleito declarara para os devidos fins de direito que não é pessoa
impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos,  ou por crime falimentar,  de prevaricação, peita ou
suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro  nacional,  contra  as  normas de  defesa da  concorrência,  contra  as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os
efeitos  da  condenação nos  termos do  Artigo  1.011,  §1º  do  Código  Civil.  7.
Encerramento: Nada  mais  havendo  a  tratar,  foram  registrados  os
agradecimentos ao Sr. Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva pelos valiosos
serviços  por  eles  prestados à Companhia  e suspensos os  trabalhos  para  a
lavratura  desta ata.  Reaberta a  sessão,  foi  esta  lida,  conferida,  aprovada e
assinada pelo Presidente, pelos Acionistas que representam o quórum legal de
instalação e por mim, que secretariei os trabalhos.  Aripuanã/MT,  15/12/2021.
Mesa:  Marcelo  José Cavalcanti  Lopes -  Presidente,  Lícia  Gizelle  de  Oliveira
Silva - Secretária. Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A., Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A., Neoenergia S.A. JUCEMT  nº 2479745 em
31/01/2022. Autenticação: C89528 FF81B2 B94141 A82651 1F8564 8C3CB9
5ECC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar, informe nº do
protocolo 22/007.515-8 e o código 3Mxf. 09/02/22

Edital de Citação -  O MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, da comarca de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, Dr.ª Yale Sabo Mendes, na forma da Lei, FAZ SABER a todos os
que o presente edital,  virem ou dele tiverem conhecimento,  que nos autos nº  0024333-
51.2016.8.11.0041  que  neste  juízo  corre  seus  trâmites,  o  processo  “Ação  Monitória”
conforme a Lei Federal 13.105/15, especificamente em seu artigo 700, em que é réu Malb
Comércio de Produções de Informática  LTDA,  CNPJ 09.297.747/0001-28, no qual o
autor  (a)  JFL da  Amazonia  Fabricação  de  Componentes  Eletrônicos  LTDA ,  CNPJ
16.742.079/0001-66, pleiteia a cobrança de R$ 25.901,55 oriunda de NFS-e Notas Fiscais
de compra de produtos, inadimplidas. Foram realizadas diversas tentativas para localizar o
réu nos endereços encontrados pelos sistemas conveniados do tribunal e demais meios,
porém, ambos infrutíferos, constatando que o réu está em lugar incerto e não sabido, não
sendo possível citá-lo. Portanto, foi deferida a citação pelo presente edital, para que o réu
compareça em juízo, para realizar o pagamento do débito, ou promover sua defesa, sob
pena de revelia. Edital, para os atos e termos da ação proposta, para que no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, o réu efetue o pagamento no
valor de R$ 25.901,55, que deverá ser atualizado até presente data, a incluir honorários
advocatícios  de  5%;  ou,  ofereça  embargos  em idêntico  prazo.  Não sendo realizado  o
pagamento  ou  contestada  a  ação,  o  réu  será  considerado  revel  e  constituirá  o  título
executivo judicial, nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. 09/02 e 10/02/22

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SESC 22/0004

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria Sesc 0179/2019, Portaria 
0191/2020 e pela Portaria Sesc 0338/2020, torna público para o 
conhecimento das empresas interessadas que no local, horário 
e data, abaixo indicados, realizará licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR 
PREÇO, com critério de julgamento menor preço por Item, 
Contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO 
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA UNIDADE DO SESC RONDONÓPOLIS 
MATO GROSSO, de acordo com a Resolução SESC 1.252/12-CN, 
de 01 de Agosto de 2012 e em obediência aos termos e às condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos.  DATA E HORÁRIO: 
Dia 22/02/2022 às 08h00min (Horário Local), Local: SESC 
Rondonópolis, Residencial Colina Verde, quadra 197 - B - Bairro: 
Sagrada Família, CEP: 78.020-700, Rondonópolis/MT. O Edital 
completo poderá ser obtido através do site: www.sescmt.com.br no 
menu Licitação. Informações Telefone: (65) 3616-7917/3616-7930 ou 
(66) 3411-1450. LUCIANA ORTIZ SILVA - PREGOEIRA. CARLOS 
ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR REGIONAL DO SESC/
AR/MT. (09/02/2022)

Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Amanhecer - COOGAVAM - CNPJ
nº 41.740.241/0001-54 - NIRE 13.870.603-4 - Edital de Convocação 001/2022 -
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária.  A Presidente da Cooperativa dos
Garimpeiros do Vale do Amanhecer - COOGAVAM, no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número
de vinte e cinco (25), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária e Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: Data:
18/02/2022.  Local:  Videoconferência, Mato Grosso. Horário:  Às 18h30min em 1ª
convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 19h
em 2ª convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito
a voto, ou às 19h30min em 3ª e última convocação com a presença de no mínimo
10 cooperados com direito a voto. As presenças dos participantes e votações serão
registradas diretamente  na plataforma CURIA.  Ordem do Dia:  Em Regime de
Assembleia  Geral  Extraordinária:  I -  Rerratificação  das  Deliberações  da
Assembleia Geral de Constituição realizada no dia 16/11/2020. II - Dos Associados.
Em Regime de Assembleia Geral Ordinária: I - Prestação de contas dos órgãos
de  administração,  acompanhada  do  parecer  do  Conselho  Fiscal,  relativas  ao
exercício de 2021 compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial;
c)  Demonstrativo  das  sobras  ou  perdas  decorrentes  da  insuficiência  das
contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; d) Parecer do Conselho
Fiscal.  II  - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. Juruena-MT,
02/02/2022. Marcia Cleia Vilela dos Santos - Presidente. 09/02/22

Maradi Madeiras LTDA,  CNPJ  44.118.018/0001-68,  localizada no município de
Colniza/MT,  torna  público  que  requereu junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio
Ambiente do Estado de Mato Grosso-SEMA/MT, a Licença Previa-LP, Licença de
Instalação - LI  e Licença de Operação - LO, para as atividades de Serraria com
Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras. Não foi determinado o Estudo de
Impacto Ambiental EIA /RIMA. 09/02/22

ENDOGASTRO - SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, inscrita 
no CNPJ 03.977.106/0001-38 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 
de Adequação Ambiental (Licença Prévia, Instalação e 
Operação) para atividades de serviços de complementação 
diagnóstica e terapêuticas não especificadas anteriormente, 
localizada na Av. Miguel Sutil, n° 8000, Santa Rosa Tower, 
Sala 101, Jd. Mariana, no município de Cuiabá–MT.

FUTEBOL Fifa vai restringir número de jogadores emprestados para seis; 
clubes como Palmeiras e Atlético-MG possuem quase 20

Entenda como nova regra 
para empréstimo de jogadores 
deve afetar clubes do Brasil
BRUNO MARINHO
Da Agência Globo - Rio

A Fifa pretende implementar, a 
partir de julho, novas regras para o 
empréstimo de jogadores. A entidade 
vai reduzir gradualmente o número 
de atletas que poderão ser contrata-
dos ou repassados por empréstimo, 
limitando a seis, a partir de julho 
de 2024 — atualmente não existem 
restrições. A mudança valerá, inicial-
mente, nas transferências internacio-
nais. As federações nacionais terão 
três anos para adaptar suas regras à 
norma da Fifa.

A Confederação Brasileira de 
Futebol já estuda como será a imple-
mentação gradual das restrições, que 
incluem também o limite de três jo-
gadores emprestados ou contratados 
por empréstimo entre dois clubes, 
o fim da possibilidade de um clube 
contratar um atleta por empréstimo e 
emprestá-lo para terceiros e também 
a limitação do tempo de empréstimo: 
no mínimo seis meses, no máximo 
um ano.

Está certo que a mudança não ocor-
rerá na atual temporada, mas os clubes 
brasileiros já estão cientes das mudan-
ças e começam a discutir internamente 
o que fazer. Para Eduardo Carlezzo, 
especialista em direito esportivo, o 
impacto maior pode recair sobre clu-
bes menores do país: “A medida pode 
afetar profundamente os clubes de 
menor poder econômico, principal-
mente aqueles que sequer possuem 
um calendário anual de atividades e 
que costumam montar seus elencos 

com atletas emprestados para disputar 
os campeonatos regionais, mediante 
contrato de empréstimo curto”.

Na outra ponta da pirâmide, clu-
bes que são grandes formadores e, 
ao mesmo tempo, compradores, tam-
bém terão de se adaptar. O Palmeiras, 
por exemplo, possui 101 jogadores 
sob contrato profissional, entre o 
elenco de Abel Ferreira e os atletas 
nas categorias de base. Dezenove de-
les estão emprestados a outros clubes. 
Esse número precisará cair para seis.

A restrição deve obrigar os clubes 
a serem mais criteriosos na contrata-
ção de jogadores, buscando reforços 
que gerem expectativa maior de 
que serão aproveitados. A carreira 
de Matheus Fernandes é um bom 
exemplo do que deve acontecer bem 
menos com a nova regra. O volante 
era jogador do Palmeiras em 2019 e, 
mesmo sem destaque, foi comprado 
pelo Barcelona. Não conseguiu jogar 
no Camp Nou e foi emprestado para 
o Valladolid. Rescindiu com o Barça 
e o Palmeiras, mesmo com o jogador 
sem render na primeira passagem, 
assinou em julho passado até 2025. 
Seis meses depois, o emprestou para 
seu clube atual, o Athletico.

A Fifa afirma que, com a mudan-
ça, aumentará a competitividade 
entre os clubes, evitando que os mais 
ricos façam reserva de mercado com 
jogadores, e fará com que a forma-
ção dos mais jovens seja melhor, ao 
evitar que ele fique pulando de clube 
em clube. A exceção à regra será o 
jogador formado pelo clube e que 
tenha até 21 anos — esse poderá ser 

emprestado que não contará para a 
cota de seis.

Entretanto, o efeito pode ser o con-
trário e a restrição limitar o número 
de jogadores nas categorias de base 
dos maiores clubes. E são eles, via 
de regra, os que conseguem oferecer 
melhores condições para o jovem se 
desenvolver.

Rodrigo Caetano, diretor de fu-
tebol do Atlético-MG, acredita que a 
mudança vai gerar mais cautela nos 
clubes grandes na hora de assinar 
contratos com os jogadores da base. 
O primeiro que o jovem assina, aos 
16, geralmente com duração de três 
anos, o máximo permitido, deverá ser 
o último em muitos casos, quando os 
jovens não conseguirem convencer o 
clube do potencial logo de saída.

“O funil vai se apertar, vai ser 
mais difícil ter jogadores médios sain-
do da base dos clubes maiores. Como 
vou mantê-lo no elenco?”, questiona.

O Galo, atual campeão brasileiro 
e da Copa do Brasil, possui 17 joga-
dores emprestados atualmente. Na 
impossibilidade de emprestar tanto, 
Caetano acredita que uma solução 
possível para os clubes seja a criação 
de equipes sub-23. Outra é o caminho 
dos multiclubes — conjunto de clubes 
com um mesmo dono —, com equi-
pes satélites servindo de depositório 
de jogadores de um clube principal.

“A solução não é simples. Não 
posso sumir com o jogador que tem 
contrato. Mas sempre que surgem 
novas regras, o sistema encontra 
maneiras para se adaptar”, acredita 
Caetano.
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Nahyan, pressionou a sa-
ída de bola do rival desde 
o início e se estabeleceu 
rapidamente no campo 
de ataque.

Era difícil, no entanto, 
superar o bloqueio mon-
tado por Pitso Mosimane. 
Na prática, o 3-5-2 arma-
do pelo treinador sul-
-africano se transformava 
em um 5-3-2. Os atletas de 
Abel Ferreira giravam a 
bola em busca do espaço, 
que era raro.

O Palmeiras levava 

Da Folhapress - São Paulo

O Palmeiras está perto 
de alcançar aquele que 
é seu grande objetivo. 
A equipe alviverde é fi-
nalista do Mundial, nos 
Emirados Árabes Unidos, 
classificação obtida nesta 
terça-feira (8), com uma 
vitória por 2 a 0 sobre o 
Al Ahly, do Egito.

Foi um bom jogo dos 
comandados de Abel 
Ferreira no estádio Al 
Nahyan, em Abu Dhabi. 
Raphael Veiga e Dudu 
se revezaram nos papéis 
de garçom e artilheiro, 
comandando o triunfo do 
campeão sul-americano 
sobre o campeão africa-
no.

A decisão está marca-
da para sábado (12), tam-
bém em Abu Dhabi, mas 
no estádio Mohammed 
Bin Zayed. O adversário 
será definido nesta quarta 
(9) e sairá do confronto 
entre o inglês Chelsea, 
campeão europeu, e o 
saudita Al Hilal, campeão 
asiático.

Será a chance de o Pal-
meiras alcançar o título 
que persegue há anos. Na 
edição passada, no Qatar, 
o time brasileiro deixou a 
competição sem marcar 
um gol, perdendo para 
o mexicano Tigres na se-
mifinal e para o próprio 
Al Ahly na disputa pelo 
terceiro lugar.

Desta vez, a formação 
alviverde soube se impor 
sobre os africanos. Com 
boa presença de seus tor-
cedores, maioria no Al 

MUNDIAL DE CLUBES Triunfo sobre egípcios dá ao time alviverde 
a chance de buscar seu grande sonho

Palmeiras tira Al Ahly do caminho 
e fica a um passo do título mundial

maior perigo. Chegou a 
balançar a rede, em falha 
feia de Weverton, mas o 
sistema de vídeo apontou 
impedimento de Sherif. 
Aos 35, Ashraf foi expul-
so por entrada dura em 
Rony. Aí, as chances de 
reação acabaram.

O Palmeiras, assim, 
vê próxima taça com que 
tanto sonha. O desem-
penho do clube já é bem 
melhor do que o do ano 
passado, em sua primei-
ra tentativa no formato 

atual do Mundial. Antes, 
em 1999, perdeu o título 
intercontinental para o 
Manchester United.

Os fracassos fizeram 
os torcedores alviverdes 
conviverem com uma 
crescente gozação de 
que não têm um título 
mundial –embora mui-
tos deles considerem o 
triunfo na Copa Rio de 
1951 uma conquista dessa 
grandeza. Agora, estão a 
uma vitória de enterrar as 
provocações.

tiveram de buscar o jogo, 
cederam os espaços que 
não ofereciam anterior-
mente e pagaram o preço.

Aos quatro minutos 
do segundo tempo, Veiga 
achou bonito passe de 
calcanhar para Dudu, que 
avançou com bastante 
liberdade pela direita, 
invadiu a área e acertou 
um chute forte no ângulo 
direito de Ali Latfy.

Só em desvantagem 
de dois gols o Al Ahly 
começou a atacar com 

mais perigo apertando as 
arriscadas saídas de bola 
dos egípcios do que pro-
priamente construindo 
jogadas. E foi assim que o 
gol saiu, aos 39 minutos. 
Após desarme no campo 
de ataque, Dudu deixou 
Raphael Veiga na frente 
do goleiro. Ele não falhou.

Já os africanos tinham 
uma clara aposta nos 
contragolpes, que não 
se materializaram nos 
primeiros 45 minutos. En-
tão, após o intervalo, eles 

Leilão nº 01/2021
O Diretor Geral do IFMT/Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva informa que será realizado, no dia 28 de fevereiro de 
2022, às 09:00 horas (horário local), o Leilão Nº 01/2021 – presencial e on-line, simultaneamente – para venda de bens móveis 
inservíveis (veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, mobiliário em geral, equipamentos de processamento de dados, 
equipamentos de refrigeração, equipamentos de laboratório, máquinas e equipamentos de natureza industrial, aparelhos e 
utensílios domésticos, madeiras, sucatas e semoventes), de propriedade do IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da 
Silva e demais campi do IFMT. A íntegra do edital pode ser obtida no site “http://www.cba.ifmt.edu.br”.

ALCEU APARECIDO CARDOSO
DIRETOR GERAL - IFMT/CAMPUS CUIABÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

MATO GROSSO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

LUCIANO TRINDADE
Da Folhapress - São Paulo

A F1 olhou no retrovisor 
e buscou nas décadas de 70 
e 80 a inspiração para os 
carros da categoria a partir 
da temporada 2022. O cam-
peonato mais extenso da 
história do Mundial, com 
23 corridas, terá início no 
dia 20 de março, no GP do 
Bahrein, e será concluído 
em 20 de novembro, em 
Abu Dhabi.

O novo regulamento —
previsto inicialmente para 
2021, mas adiado por cau-
sa da pandemia— traz de 
volta o conceito do “carro 
asa”. Projetado no formato 
de asas de avião inverti-
das, ele usa elementos do 
“efeito solo”, responsável 
por acelerar o ar que passa 
por baixo do carro para 
que haja mais aderência e 
velocidade.

A ideia é uma evolução 
da tecnologia utilizada pe-
los veículos da categoria até 
1982, quando o “efeito solo” 
foi banido por questões de 
segurança. A preocupação 
se tornou menor com o pas-
sar das décadas justamente 
pela evolução dos itens de 
proteção aos pilotos, como 
o halo.

Não à toa, quando o 
carro conceito foi apresen-
tado, o que mais chamou a 
atenção dos especialistas foi 

o assoalho, desenhado para 
criar mais “downforce” —a 
pressão aerodinâmica que 
mantém os carros presos à 
pista. Nos modelos utiliza-
dos até 2021, os carros per-
diam “downforce” quando 
vinham atrás de um rival.

De acordo com estudos 
da própria F1, a perda era 
de 35% a uma distância de 
20 metros entre os veículos, 
chegando a 46% a 10 me-
tros. Com os novos carros, 
a perda de sustentação ae-
rodinâmica para quem vem 
atrás é de 4% a 20 metros e 
18% a 10 metros, facilitando 
a disputa por posições.

“Desenvolveram esse 
novo carro para podermos 
acompanhar os carros com 
mais proximidade. Eu espe-
ro que seja o melhor carro 
que a F1 já viu”, disse o 
heptacampeão Lewis Ha-
milton, da Mercedes.

“O carro parece muito 
diferente do que estamos 
acostumados. O mais im-
portante é que as corridas 
sejam melhores. Nós temos 
que conseguir acompanhar 
melhor o carro que está 
à nossa frente. Se conse-
guirmos fazer isso, ficarei 
encantado”, afirmou o atual 
campeão, Max Verstappen, 
da Red Bull.

Para o público geral, o 
que mais chama a atenção 
são as novas linhas dos mo-
nopostos que serão guiados 

por Hamilton, Verstappen e 
os demais pilotos do grid. 
A superfície é visivelmen-
te mais simples e possui 
menos apêndices aerodi-
nâmicos, o que gera menos 
turbulência para quem bus-
ca ultrapassagens.

Além disso, a categoria 
terá rodas de 18 polegadas 
em vez das de 13, utilizadas 
no campeonato nas últimas 
décadas. A Pirelli, fornece-
dora oficial da categoria, 
afirma que a mudança bus-
ca uma abordagem mais 
moderna. Além da questão 
estética, o modelo tem uma 
“proximidade tecnológica 
do produto de carro de 
passeio”.

À esquerda, a Alfa Ro-
meo de 2021; à direita, o 
carro conceito da F1 para 
2022

De acordo com a fabri-
cante, a principal mudança 
ocorreu nas paredes laterais 
dos pneus de perfil baixo 
—nomenclatura que indica 
a relação entre a altura e a 
largura, medidas em milí-
metros. Com o perfil baixo, 
o pneu terá menos flexão, 
diminuindo o impacto ae-
rodinâmico.

As rodas terão, também, 
tampas para ajudar no des-
vio de fluxo de ar, o que au-
menta a força descendente 
e contribui para a parte de 
aerodinâmica, além de di-
minuir a turbulência.

Diminuir o ar turbulento 
foi o principal objetivo, ain-
da, da mudança feita no de-
senho da asa dianteira, que 
é bem mais simples do que 
os modelos usados até 2021. 
A ideia do novo nariz do 
carro é gerar “downforce” 
mais consistente quando 
um veículo está logo atrás 
de outro, facilitando uma 
perseguição mais próxima.

O mesmo conceito está 
presente nas asas traseiras, 
projetadas para evitar que 
o carro de trás pegue o ar 
sujo. Graças a uma rampa 
difusora mais íngreme, logo 
abaixo da asa, o ar que sai 
do veículo que está à frente é 
mais limpo, causando menos 
turbulência para o seguinte.

Para Zak Brown, execu-
tivo da McLaren, será uma 
grande surpresa se todas es-
sas mudanças não promo-

verem uma temporada com 
mais pilotos brigando por 
vitórias. “Eu ficarei surpre-
so se houver dominância”, 
disse. Para ele, o pelotão de 
trás será mais homogêneo 
e ficará mais próximo das 
Mercedes e das Red Bulls.

O DRS, sistema que di-
minui o arrasto para au-
mentar chances de ultra-
passagens, permanece nos 
carros mesmo com essas 
mudanças, embora o dese-
jo da F1 seja eliminá-lo no 
futuro. Os motores serão os 
mesmos também, manten-
do a unidade turbo-híbrida 
de 1,6 litro. Já o combustível 
terá um aumento na pro-
porção de biocombustível, 
com 10% de etanol —o re-
gulamento até 2021 previa 
5,75% de etanol.

Como medida de segu-
rança, o chassi dos carros 

foi desenvolvido para ab-
sorver mais energia nos 
impactos dianteiros (48%) 
e traseiros (15%). É uma 
maneira de aumentar a 
proteção aos pilotos em 
caso de batida.

De acordo com a cate-
goria, essa preocupação 
aumentou desde o acidente 
com Romain Grosjean no 
GP do Bahrein de 2020, 
quando o francês bateu for-
temente e escapou do carro 
em chamas.

O regulamento de 2022 
traz ainda uma novidade 
sobre o teto de gastos das 
equipes, menor em relação 
ao ano passado. Agora, as 
escuderias poderão gas-
tar, no máximo, US$ 142 
milhões (R$ 783 milhões) 
na temporada. Em 2021, 
esse valor foi de US$ 145 
milhões (R$ 799 milhões).

FUTEBOL

F1 busca inspiração no passado para ter nova temporada acirrada

Veiga (à esq.) comemora o primeiro gol do Palmeiras contra o Al Ahly no Mundial de Clubes
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CLASSIDIÁRIO Fone: 2139-8929

Cuiabá, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

AGROPECUÁRIA 477 S.A, inscrita no CNPJ: 03.648.771/0001-
88, torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - MT (SEMA/MT) a solicitação de LICENÇA AMBIEN-
TAL SIMPLIFICADA - LAS, para atividade de Aberturas de vias 
internas em áreas rurais (com desmate) localizada na Fazenda 
477, Rodovia MT-010 KM 33, Zona Rural, Diamantino – MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 
7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIASEXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE 
SABO MENDES PROCESSO n. 1023602-38.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 
33.978,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: Nome: WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA Endereço: AVENIDA PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR, 2530, DISTRITO 
INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-270 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ EDERSON 
FISCHER - MECNPJ 12.909.959/0001-23 Endereço: Avenida Filinto Muller, 1309, Jardim 
Paraná, NOBRES - MT - CEP: 78135-150 Nome: DEOLINO LEOPOLDINO FONSECA CPF 
503.525.981-15 Endereço: 24, 26, COND ATAIDE MONTEIRO, COSTA VERDE, VÁRZEA 
GRANDE - MT - CEP: 78128-000 Nome: ROSALVO NUNES DE SOUZA CPF 581.094.631-34 
Endereço: DA FEB, 1383, - DE 1277 AO FIM - LADO ÍMPAR, MANGA, VÁRZEA GRANDE 
- MT - CEP: 78115-805 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, acima 
qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros 
os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 
de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O primeiro Requerido 
adquiriu em 19/03/2015, duas Pás Carregadeiras, marca XGMA, pelo valor de R$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), cada uma. O total de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 
reais), seria pago pelo Requerido com uma entrada no valor de R$20.000, (vinte mil reais), e 
o restante em 23 (vinte e três) parcelas mensais de R$20.000,00 (vinte mil reais). Em virtude 
da inadimplência ocorrida, o Requerido optou por devolver a Pá Carregadeira objeto da Nota 
Fiscal 000096, restando rescindido o Contrato de Compra e Venda, Carregadeira, razão pela 
qual a Requerente efetuou o abatimento (indenização) de parte dos valores pagos pelo uso 
da mesma. Quanto à outra Pá Carregadeira Espécie XG935H, Marca XGMA, n. de série 
CXG00935E001D0409, objeto da Nota Fiscal 0001858, o Requerido efetuou o pagamento 
do valor de R$90.222,00 (noventa mil duzentos e vinte e dois reais), restando em aberto o 
valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vindo a tornar-se novamente inadimplente, 
conforme Notificação de cobrança enviada em 26/07/2013 via AR. Posteriormente, o Requerido 
compareceu na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT, e lavrou o Boletim de Ocorrência 
20014.41354, informando que na “data de 03/02/2016, 04 suspeitos teriam levado a pá 
carregadeira sob a alegação de que estariam dando manutenção”. A Requerente é a única 
representante, distribuidora de peças e prestadora de serviços de manutenção autorizada 
no Estado de Mato Grosso da Pá Carregadeira vendida ao Requerido. O Sr. Ailton Bonfim 
Bastos Filho, apresentou um contrato particular de compra e venda que figura como vendedor 
DeolindoLeopoldino Fonseca, que teria adquirido a máquina de Rosalvo Nunes de Souza, que 
a adquiriu de Sérgio Luiz Konrath. Atendendo à solicitação do Sr. Ailton Bonfim Bastos Filho, a 
Requerente informou ao mesmo que o Requerido estava inadimplente, e que havia feito boletim 
de ocorrência noticiando que a Pá Carregadeira havia sido furtada, razão pela qual este efetuou 
a entrega amigável da máquina para a empresa autora. Posteriormente, em virtude do boletim 
de ocorrência, houve a apreensão do bem, que se encontra depositado na Delegacia de Polícia 
de Rosário Oeste/MT. DECISÃO: “(...) Citado por edital, e certificado a não manifestação no 
prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 
como curador especial a Defensora Pública que atua perante esta Vara.” E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital na forma da Lei. Eu, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR, 
digitei.  CUIABÁ, 31 de janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

VIACAO JUINA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 04.017.029/0001-
37, Torna público que requereu  junto  a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente-SEMA/MT (SEMA-MT), o Licenciamento Ambiental 
nas modalidades Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividade de Posto de Abastecimen-
to – Tanque Aerado, Localizado na Av. J.K., nº3624, bairro Setor de 
Serviços em Juína - MT.

ROBISSON EUGENIO DORNER E OUTROS, estabelecido na 
Rodovia MT 220 KM 050, Zona Rural, Fazenda Cascata, Ipiranga 
do Norte/MT, inscrito no CPF nº 602.664.062-20, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso – SEMA/MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – 
LI, Licença de Operação – LO da atividade de: criação de bovinos 
de corte confinados. Maria Fernanda – Soluções Ambientais. Não 
foi determinado EIA/RIMA. 

SPE – Atalaia empreendimentos Imobiliários Ltda– 
CNPJ: 14.207201/0001-79, torna público que re-
quereu junto a SEMA/MT a dispensa de apresenta-
ção de EIA/RIMA para implantação de loteamentos 
residenciais em área de 242,1054ha em zona urba-
na do município de Sinop/MT.

ADERVAL BENTO, pessoa física inscrito no 
CPF n° 025.013.708-99, torna públicoque 
solicitou junto a Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente - SEMA/MT a Licença Florestal - LF, 
em uma área de 953,6551 ha, de seu imóvel 
rural denominadoFAZENDA JADER NORTE, 
cadastrada no SIMCAR sob n° MT202308/2021, 
localizada no município de Juína-MT. Não foi 
solicitado EIA/RIMA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação 
de Mercadorias em Geral de Canarana - MT, em conformidade 
com suas atribuições estatutárias convoca os associados quites com 
suas obrigações sindicais para participarem da assembleia geral 
ordinária a realizar-se em 28.02.2021, às 08:00 horas e uma 
hora após, com a presença de quaisquer números de associados 
presentes, a Avenida Paraná, 63, Centro, (Sede do Sindicato), 
Canarana, MT, para a deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
01) discussão e aprovação das contas e da Previsão Orçamentária 
dos anos de 2018 a 2020; 02) Desconto em folha de pagamento 
para custeio das despesas administrativas da Entidade Sindical; 
03) Assuntos Gerais. Canarana, MT, OS.02.2022 - Domingos 
Rezende de Souza - Presidente. 

Edital nº: 019/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão:
21 de FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS 
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO 
EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 018/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 
21 de FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA 
ATENDER À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 
INCLUINDO LAVAGENS DE TOALHAS DE MESA REDONDA, 
QUADRADA E RETANGULAR NAS CORES BRANCA, 
AZUL-ESCURO, TAPETES E BECAS, DE ACORDO COM AS 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635. Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior - Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, advogado inscrito 
na OAB/MT sob o n. 7.683, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA
MOSER, brasileira, advogada inscrita na OAB/MT 6.357, 
FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA, brasileira, advogada inscrita 
na OAB/MT sob o n. 11.015, GIULLEVERSON S. QUINTEIRO 
DE ALMEIDA, brasileiro, advogado inscrito na OAB/MT sob o n. 
12.358, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA, 
brasileira, advogada inscrita na OAB/MT n. 10.070 e LAURA
CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU, brasileira, 
advogada inscrita na OAB/MT 14.270, todos com endereço 
profissional localizado na Rua Diogo Domingos Ferreira, n. 510, 
Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, serve-se da presente para 
NOTIFICAR DELTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA, empresa privada, devidamente 
registrada sob o CNPJ n. 07.066.736/0001-01, com Inscrição 
Estadual sob n. 13.289.163-8, com sua sede na Av. Frei 
Coimbra, 60 - Nova Várzea Grande, Várzea Grande – MT de 
que renunciamos, a partir desta data, ao instrumento de 
mandato (procuração) que nos foi outorgado no Processo de 
Revisão de lançamento n. 12313/2008, bem como todos os 
poderes substabelecidos, de acordo com o disposto no artigo 
112, § 1º do CPC/2015 e artigo 5º, § 3º do Regulamento Geral 
previsto na Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994- EOAB, 
informamos que Vossa Senhoria tem o prazo de 10 (dez) dias 
para a constituição de novo patrono.

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, advogado inscrito 
na OAB/MT sob o n. 7.683, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA
MOSER, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 6.357, 
AMANDA DE LUCENA BARRETO, advogada, inscrita na 
OAB/MT sob o n. 9.516, FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA, 
advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 11.015, LUCIANE 
BORDGNON DASILVA, advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 
13.282, EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA, 
advogada, inscrita na OAB/MT sob o n. 16.835, LAURA
CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU, advogada, 
inscrita na OAB/MT sob o n. 14.270, GIULLEVERSON S. 
QUINTEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, advogado inscrito na 
OAB/MT sob o n. 12.358, todos com endereço profissional 
localizado na Rua Diogo Domingos Ferreira, n. 510, Bairro 
Bandeirantes, Cuiabá/MT, serve-se da presente para 
NOTIFICAR H.C.R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 
empresa privada, devidamente registrada sob o CNPJ n. 
00.646.801/0001-29, com Inscrição Estadual sob n. 
13.162.682-5,, com sua sede na Rua Joaquim Murtinho, n. 
2280, bairro Porto, Cuiabá-MT de que renunciamos, a partir 
desta data, ao instrumento de mandato (procuração) que nos foi 
outorgado no Processo de Compensação n. 7549/08, bem 
como todos os poderes substabelecidos, de acordo com o 
disposto no artigo 112, do CPC/2015 e artigo 5º, § 3º do 
Regulamento Geral previsto na Lei nº 8.906, de 04 de julho de 
1994- EOAB, informamos que Vossa Senhoria tem o prazo de 
10 (dez) dias para a constituição de novo patrono.

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, advogado inscrito 
na OAB/MT sob o n. 7.683, LAURA CATARINE DUETI 
VILALBA SOUZA DE ABREU, advogada, inscrita na OAB/MT
sob o n. 14.270, todos com endereço profissional localizado na 
Rua Diogo Domingos Ferreira, n. 510, Bairro Bandeirantes, 
Cuiabá/MT, serve-se da presente para NOTIFICAR D. SANTOS 
BARROS EIRELI, empresa privada, devidamente registrada 
sob o CNPJ n. 09.488.987/0001-00, com Inscrição Estadual sob 
n. 13.353.765-0, com sua sede na Rua Comandante Suido n. 78 
Sala 01, bairro Porto, Cuiabá-MT de que renunciamos, a partir 
desta data, ao instrumento de mandato (procuração) que nos foi 
outorgado no Processo de Revisão de lançamento n. 
5168864/2013 e 5168666/2013, bem como todos os poderes 
substabelecidos, de acordo com o disposto no artigo 112, do 
CPC/2015 e artigo 5º, § 3º do Regulamento Geral previsto na Lei 
nº 8.906, de 04 de julho de 1994- EOAB, informamos que Vossa 
Senhoria tem o prazo de 10 (dez) dias para a constituição de 
novo patrono.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 003/2022
PROCESSO Nº 004/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR SRP- nº 003/2022, aberta no dia 31/01/2022 ás 
08:00 horário de Mato Grosso se sagraram vencedoras no 
certame as empresas, GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, 
CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-EPP, 
CNPJ nº 03.449.844/0001-02; TUBARÃO INDUSTRIA
C O M É R C I O D E C O N F E C Ç Õ E S L T D A , C N P J 
nº32.9533.905/0001-72, D & R COMÉRCIO DE BOLSAS E 
ACESSÓRIOS EIRELI, CNPJ nº 09.674.711/0001-16. Valor 
total da licitação R$ 122.759,20.

Cláudia Márcia S. Rodrigues - Pregoeira

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
COMPANHIA FECHADA

CNPJ 04.707.324/0001-15 - NIRE: 51 3 0000 734 7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)

Ficam os Senhores Acionista da Companhia de Saneamento da 
Capital – SANECAP, CONVOCADOS a se reunir em 
Assembleia - Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E), em 
conformidade com as disposições da Lei 6.404/76, Art. 124, 
Art.131, Parágrafo único, Art. 132 e Art. 133, a se realizar na 
sede social da Companhia, rua Vila Maria, nº 235, bairro Baú, 
nesta cidade de Cuiabá - MT, às 09:30 horas, do dia 24 de 
fevereiro de 2022, quinta-feira, para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA. I. 
Tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar 
as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 2021; 
II. Eleger os membros do conselho fiscal. EM ASSEMBLÉIA - 
GERAL EXTRAORDINÁRIA. III. Orçamento da SANECAP, 
exercício 2021; IV. Assuntos Gerais. Cuiabá – MT, 09, 10 e 11 de 
fevereiro de 2022.

VALÉRIA MOREIRA RODER
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO CARLOS SZULCZEWSKI, inscrito no CPF sob nº 
619.483.900-78, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENÇA FLORESTAL - LF, referente à 
FAZENDA SANTA IZABEL, localizada no município de 
JUÍNA- MT.

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, portador do 
CPF 877.763.671-68 torna-se público que requereu a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT a renovação 
da licença de operação Nº320801/2019, para atividade de 
avicultura, localizada na rodovia BR163 KM 550, Fazenda 
Francio II, zona rural, no município de Nova Mutum – MT.

SANDRO LUIS MUNARO, portador do CPF 534.069.669-
34 torna-se público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da licença de 
operação Nº321597/2020, para atividade de avicultura, 
localizada na rodovia BR163 KM 560 + 5 KM, zona rural, no 
município de Nova Mutum – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2022

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo tipo caminhão coletor 
com compactador para coleta de lixo, 0 km (zero quilometro) ou 
seminovo com até 1 (um) mil quilômetros de uso – seminovo, no 
mínimo 180CV, ano de fabricação 2020 ou superior, tração 
mínima 4x2, para atender o município de Planalto Da Serra-MT. 
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Planalto da Serra-MT. 
C O N T R ATA D A : M . R C a m i n h õ e s E i r e l i . C N P J : 
10.719.737/0004-65.VIGÊNCIA: 28/01/2022 à 28/07/2022. 
VALOR GLOBAL: R$ 542.000,00.
NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
ATA REGISTRO DE PREÇOS

APrefeitura Municipal de Alto Boa Vista – MT, torna público para 
conhecimento de interessados, que, com base na Lei no 
10.520/2002 e Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, o aviso 
de resultado de Licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL n° 001/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO, 
para “FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA
AÇÕES DE TRATAMENTO E CONTROLE DE ÁGUA
DISTRIBUIDA PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO 
BOA VISTA/MT, PELO PERÍODO DE 01 ANO”. Vencedores: 
INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA com valor total de R$ 
212.410,00; ADMF COMERCIO DE PRODUTOS E 
TRATAMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS EIRELI com valor total 
de R$ 143.600,00; Alto Boa Vista, 08 de Fevereiro de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro Port. 004/2022

MARCONDES AGROPECUÁRIA CNPJ Nº 32.995.359/0001-32 torna 
público que requereu da Secretaria Estado de Meio Ambiente – SE-
MA-MT, o pedido de Licença de Adesão e Compromisso – LAC para 
o Armazém de Grãos localizadona Fazenda Anta Gorda I, localizado 
na BR 364 KM 285 – São José do Rio Claro – MT, COORDENADAS 
13°48’8,09” S e 57°11’5,97” W - CAR MT 6319/2017. 

MARCONDES AGROPECUÁRIA CNPJ Nº 32.995.359/0001-32 torna 
público que requereu da Secretaria Estado de Meio Ambiente – SEMA-
-MT, o pedido de Licença de Adesão e Compromisso – LAC para o 
Armazém de Grãos localizadona Fazenda Rincão Porã, localizado na 
Estrada Municipal – Diamantino – MT, COORDENADAS 13°44’52,46” S 
e 57°21’10” W - CAR MT27593/2017.  

LICENÇA AMBIENTAL
A empresaJURANICE DE SANTANA MENDES DA SILVA, inscrita no CNPJ 
nº:44.664.512/0001-28, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT - SMA/LRV, a Licença Prévia (LP) e a 
Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO) para a regularização das 
atividades de fabricação de estruturas metálicas e fabricação de esquadrias de 
metal, localizada na Rua Matrinxã, N° 4330 W, Bairro Industrial V, no município de 
Lucas do Rio Verde/MT.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

CONVOCAÇÃO
A presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas 

da Prefeitura Municipal de Cuiabá – A.A.P.M.C., sito à Rua São Benedito, 
645 Bairro Lixeira, Cuiabá/MT, fazendo uso de prorrogativa prevista no 
Estatuto Social da Entidade, constante nos parágrafos 1º e 2º do art. 
13, vem convocar à todos aposentados e pensionistas associados à 
comparecerem no dia 16 fevereiro 2022 das 14 às 16h para tomar ciência 
da necessidade de rarrificação da ata de eleição e posse realizado 
no dia 15.10.2021 para o triênio 2021 a 2024 nos seguintes pontos: 1)
Eleição fora do prazo; 2)Período vago de 31.03.2020 a 15.10.2021; 3)
Justificativa de ausência de nº de cargos na composição na Diretoria 
da A.A.P.M.C. neste mandato; 4)Correção na citação do comunicado 
de 28.09.21 onde se lê art.47 leiam 40 publicado no D.O de 01.10.2021 
pág.73

Eremita Moraes Viana
Presidente da A.A.P.M.C.

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0002-97, sito a Rua B 
Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, 
solicita o comparecimento do funcionário Everson Sergio Dos Santos Silva, 
portador da CTPS sob o nº 3575819 serie 0050-MT e CPF Nº 062.707.441-30 e 
comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) dias a contar da 
data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho como abandono de 
emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 
VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO. Contrato: B70723004-5. 
DEVEDOR e FIDUCIANTE: RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA
EPP. COOBRIGADO/AVALISTA: RICARDO NUNES DE SOUZA e DAYANE MARIA
ALVES DE SOUZA. BEM: Um imóvel urbano com benfeitorias, AT 18.412,54m², 
situado na Avenida Lourival Lopes (Rua Diretriz), nº 800, km 383 da BR070 AC de 
3.061,27m², localizado no município de Campo Verde/MT, com limites e confrontações 
descritos na matrícula 9.750 do CRI de Campo Verde/MT. Abertura: 14/02/2022. 1º 
Leilão na data de 21/02/2022, pelo valor de avaliação R$ 4.595.811,25 (quatro 
milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e onze reais e vinte e 
cinco centavos), a ser encerrado a partir das 10h00 horário local de Cuiabá/MT, 
11h00 horário de Brasília/DF, e 2º Leilão pelo valor atualizado da dívida na data do 
encerramento em 22/02/2022 às 10h00 horário local/MT, 11h00 horário de 
Brasília/DF. Local do Leilão: Portal e/ou . Em www.superbid.net www.polileiloes.com.br
virtude da pandemia de Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: Poliana 
Mikejevs Calça Lorga. Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações (65) 
4052-9434 – Ramais 8237/8239, pelo portal e/ou www.superbid.net
www.polileiloes.com.br, ou ainda na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202 – Bairro 
Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

ERRATA
A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Rua 13 de Junho, 1289 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-000, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 328 DO CTB, REGULAMENTADOS PELARESOLUÇÃO 
Nº 623 DO CONTRAN, COMUNICA a todos os interessados, que no Aviso de Leilão, 
publicado no jornal DIÁRIO DE CUIABÁ, página A7, do dia 05 de fevereiro de 2022, 
sofrerá as seguintes alterações:
Onde se lê: “para conhecimento dos interessados que nos dias 22 e 24 de 
fevereiro de 2022, às 9h00min, , realizará LEILÃO na forma on-line”.
Ler-se-á: “para conhecimento dos interessados que nos dias 23 e 25 de fevereiro 
de 2022, às 9h00min, , realizará LEILÃO na forma on-line”.

Onde se lê: “Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados no site 
www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando Legal/SEMOB onde 
encontram-se acautelados, situado na Rua Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela 
Marina, CEP 78000-000, nos dias 16, 17, 18 e 21 de março de 2022.”
Ler-se-á: “Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados no site 
www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando Legal/SEMOB onde 
encontram-se acautelados, situado na Rua Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela 
Marina, CEP 78000-000, nos dias 17, 18, 21 e 22 de março de 2022.”

Desta forma, com a publicação da presente ERRATA adita-se e ratificam-se todos os 
demais termos contidos naquele Edital de Leilão anteriormente publicado. 
Cuiabá, 08/02/2022

Energética Águas Da Pedra S.A. - EAPSA -  CNPJ nº:  08.768.414/0001-77   -
NIRE: 51.300.008.637 -  Ata Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em
15/12/2021.  1.  Data,  Hora  e Local:  15/12/2021,  às  10h,  na sede social  da
Companhia, sito em Estrada Rio Branco, S/N, Km 06, Zona Rural, no Município
de Aripuanã/MT, CEP 78.325-000.  2. Convocação:  Dispensada publicação na
forma do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6404/1976.  3. Presenças:  Foi verificada a
presença  dos  acionistas,  representando  a  totalidade  do  capital  social  da
Companhia.  4. Mesa:  Presidente: Marcelo José Cavalcanti Lopes; Secretária:
Lícia Gizelle de Oliveira Silva. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma
sumária, como faculta o Artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 5. Ordem do Dia: (i)
Eleição de Membro Suplente do Conselho de Administração. 6. Deliberações: A
matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada,
sem ressalvas, por unanimidade, (i) a eleição do Sr. Renato de Almeida Rocha,
brasileiro,  casado sob regime de  comunhão parcial de bens, economista,  CI
nº 5406579, expedida pelo MM/RJ, CPF nº 088.419.287-35, com endereço na
Praia do Flamengo, nº 78, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, como Membro
Suplente do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela Acionista
Neoenergia,  para  o  prazo  remanescente  do  mandato,  até  a  realização  da
Assembleia  Geral  Ordinária  de  2022,  em  substituição  do  Sr.  Alex  Sandro
Monteiro Barbosa da Silva, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
bens,  economista,  CI  nº 09763276-4,  expedida  pela  DIC/RJ,  CPF
nº 070.849.637-74, também com endereço na Praia do Flamengo, nº 78, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, que deixa registrado o agradecimento aos demais
membros do Conselho, à administração e aos colaboradores da Companhia . O
conselheiro ora eleito declarara para os devidos fins de direito que não é pessoa
impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos,  ou por crime falimentar,  de prevaricação, peita ou
suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro  nacional,  contra  as  normas de  defesa da  concorrência,  contra  as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os
efeitos  da  condenação nos  termos do  Artigo  1.011,  §1º  do  Código  Civil.  7.
Encerramento: Nada  mais  havendo  a  tratar,  foram  registrados  os
agradecimentos ao Sr. Alex Sandro Monteiro Barbosa da Silva pelos valiosos
serviços  por  eles  prestados à Companhia  e suspensos os  trabalhos  para  a
lavratura  desta ata.  Reaberta a  sessão,  foi  esta  lida,  conferida,  aprovada e
assinada pelo Presidente, pelos Acionistas que representam o quórum legal de
instalação e por mim, que secretariei os trabalhos.  Aripuanã/MT,  15/12/2021.
Mesa:  Marcelo  José Cavalcanti  Lopes -  Presidente,  Lícia  Gizelle  de  Oliveira
Silva - Secretária. Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A., Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A., Neoenergia S.A. JUCEMT  nº 2479745 em
31/01/2022. Autenticação: C89528 FF81B2 B94141 A82651 1F8564 8C3CB9
5ECC. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar, informe nº do
protocolo 22/007.515-8 e o código 3Mxf. 09/02/22

Edital de Citação -  O MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, da comarca de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, Dr.ª Yale Sabo Mendes, na forma da Lei, FAZ SABER a todos os
que o presente edital,  virem ou dele tiverem conhecimento,  que nos autos nº  0024333-
51.2016.8.11.0041  que  neste  juízo  corre  seus  trâmites,  o  processo  “Ação  Monitória”
conforme a Lei Federal 13.105/15, especificamente em seu artigo 700, em que é réu Malb
Comércio de Produções de Informática  LTDA,  CNPJ 09.297.747/0001-28, no qual o
autor  (a)  JFL da  Amazonia  Fabricação  de  Componentes  Eletrônicos  LTDA ,  CNPJ
16.742.079/0001-66, pleiteia a cobrança de R$ 25.901,55 oriunda de NFS-e Notas Fiscais
de compra de produtos, inadimplidas. Foram realizadas diversas tentativas para localizar o
réu nos endereços encontrados pelos sistemas conveniados do tribunal e demais meios,
porém, ambos infrutíferos, constatando que o réu está em lugar incerto e não sabido, não
sendo possível citá-lo. Portanto, foi deferida a citação pelo presente edital, para que o réu
compareça em juízo, para realizar o pagamento do débito, ou promover sua defesa, sob
pena de revelia. Edital, para os atos e termos da ação proposta, para que no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, o réu efetue o pagamento no
valor de R$ 25.901,55, que deverá ser atualizado até presente data, a incluir honorários
advocatícios  de  5%;  ou,  ofereça  embargos  em idêntico  prazo.  Não sendo realizado  o
pagamento  ou  contestada  a  ação,  o  réu  será  considerado  revel  e  constituirá  o  título
executivo judicial, nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. 09/02 e 10/02/22

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SESC 22/0004

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria Sesc 0179/2019, Portaria 
0191/2020 e pela Portaria Sesc 0338/2020, torna público para o 
conhecimento das empresas interessadas que no local, horário 
e data, abaixo indicados, realizará licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR 
PREÇO, com critério de julgamento menor preço por Item, 
Contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO 
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA UNIDADE DO SESC RONDONÓPOLIS 
MATO GROSSO, de acordo com a Resolução SESC 1.252/12-CN, 
de 01 de Agosto de 2012 e em obediência aos termos e às condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos.  DATA E HORÁRIO: 
Dia 22/02/2022 às 08h00min (Horário Local), Local: SESC 
Rondonópolis, Residencial Colina Verde, quadra 197 - B - Bairro: 
Sagrada Família, CEP: 78.020-700, Rondonópolis/MT. O Edital 
completo poderá ser obtido através do site: www.sescmt.com.br no 
menu Licitação. Informações Telefone: (65) 3616-7917/3616-7930 ou 
(66) 3411-1450. LUCIANA ORTIZ SILVA - PREGOEIRA. CARLOS 
ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR REGIONAL DO SESC/
AR/MT. (09/02/2022)

Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Amanhecer - COOGAVAM - CNPJ
nº 41.740.241/0001-54 - NIRE 13.870.603-4 - Edital de Convocação 001/2022 -
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária.  A Presidente da Cooperativa dos
Garimpeiros do Vale do Amanhecer - COOGAVAM, no uso das atribuições que lhe
confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número
de vinte e cinco (25), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária e Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: Data:
18/02/2022.  Local:  Videoconferência, Mato Grosso. Horário:  Às 18h30min em 1ª
convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 19h
em 2ª convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito
a voto, ou às 19h30min em 3ª e última convocação com a presença de no mínimo
10 cooperados com direito a voto. As presenças dos participantes e votações serão
registradas diretamente  na plataforma CURIA.  Ordem do Dia:  Em Regime de
Assembleia  Geral  Extraordinária:  I -  Rerratificação  das  Deliberações  da
Assembleia Geral de Constituição realizada no dia 16/11/2020. II - Dos Associados.
Em Regime de Assembleia Geral Ordinária: I - Prestação de contas dos órgãos
de  administração,  acompanhada  do  parecer  do  Conselho  Fiscal,  relativas  ao
exercício de 2021 compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial;
c)  Demonstrativo  das  sobras  ou  perdas  decorrentes  da  insuficiência  das
contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; d) Parecer do Conselho
Fiscal.  II  - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. Juruena-MT,
02/02/2022. Marcia Cleia Vilela dos Santos - Presidente. 09/02/22

Maradi Madeiras LTDA,  CNPJ  44.118.018/0001-68,  localizada no município de
Colniza/MT,  torna  público  que  requereu junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio
Ambiente do Estado de Mato Grosso-SEMA/MT, a Licença Previa-LP, Licença de
Instalação - LI  e Licença de Operação - LO, para as atividades de Serraria com
Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras. Não foi determinado o Estudo de
Impacto Ambiental EIA /RIMA. 09/02/22

ENDOGASTRO - SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA, inscrita 
no CNPJ 03.977.106/0001-38 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 
de Adequação Ambiental (Licença Prévia, Instalação e 
Operação) para atividades de serviços de complementação 
diagnóstica e terapêuticas não especificadas anteriormente, 
localizada na Av. Miguel Sutil, n° 8000, Santa Rosa Tower, 
Sala 101, Jd. Mariana, no município de Cuiabá–MT.

FUTEBOL Fifa vai restringir número de jogadores emprestados para seis; 
clubes como Palmeiras e Atlético-MG possuem quase 20

Entenda como nova regra 
para empréstimo de jogadores 
deve afetar clubes do Brasil
BRUNO MARINHO
Da Agência Globo - Rio

A Fifa pretende implementar, a 
partir de julho, novas regras para o 
empréstimo de jogadores. A entidade 
vai reduzir gradualmente o número 
de atletas que poderão ser contrata-
dos ou repassados por empréstimo, 
limitando a seis, a partir de julho 
de 2024 — atualmente não existem 
restrições. A mudança valerá, inicial-
mente, nas transferências internacio-
nais. As federações nacionais terão 
três anos para adaptar suas regras à 
norma da Fifa.

A Confederação Brasileira de 
Futebol já estuda como será a imple-
mentação gradual das restrições, que 
incluem também o limite de três jo-
gadores emprestados ou contratados 
por empréstimo entre dois clubes, 
o fim da possibilidade de um clube 
contratar um atleta por empréstimo e 
emprestá-lo para terceiros e também 
a limitação do tempo de empréstimo: 
no mínimo seis meses, no máximo 
um ano.

Está certo que a mudança não ocor-
rerá na atual temporada, mas os clubes 
brasileiros já estão cientes das mudan-
ças e começam a discutir internamente 
o que fazer. Para Eduardo Carlezzo, 
especialista em direito esportivo, o 
impacto maior pode recair sobre clu-
bes menores do país: “A medida pode 
afetar profundamente os clubes de 
menor poder econômico, principal-
mente aqueles que sequer possuem 
um calendário anual de atividades e 
que costumam montar seus elencos 

com atletas emprestados para disputar 
os campeonatos regionais, mediante 
contrato de empréstimo curto”.

Na outra ponta da pirâmide, clu-
bes que são grandes formadores e, 
ao mesmo tempo, compradores, tam-
bém terão de se adaptar. O Palmeiras, 
por exemplo, possui 101 jogadores 
sob contrato profissional, entre o 
elenco de Abel Ferreira e os atletas 
nas categorias de base. Dezenove de-
les estão emprestados a outros clubes. 
Esse número precisará cair para seis.

A restrição deve obrigar os clubes 
a serem mais criteriosos na contrata-
ção de jogadores, buscando reforços 
que gerem expectativa maior de 
que serão aproveitados. A carreira 
de Matheus Fernandes é um bom 
exemplo do que deve acontecer bem 
menos com a nova regra. O volante 
era jogador do Palmeiras em 2019 e, 
mesmo sem destaque, foi comprado 
pelo Barcelona. Não conseguiu jogar 
no Camp Nou e foi emprestado para 
o Valladolid. Rescindiu com o Barça 
e o Palmeiras, mesmo com o jogador 
sem render na primeira passagem, 
assinou em julho passado até 2025. 
Seis meses depois, o emprestou para 
seu clube atual, o Athletico.

A Fifa afirma que, com a mudan-
ça, aumentará a competitividade 
entre os clubes, evitando que os mais 
ricos façam reserva de mercado com 
jogadores, e fará com que a forma-
ção dos mais jovens seja melhor, ao 
evitar que ele fique pulando de clube 
em clube. A exceção à regra será o 
jogador formado pelo clube e que 
tenha até 21 anos — esse poderá ser 

emprestado que não contará para a 
cota de seis.

Entretanto, o efeito pode ser o con-
trário e a restrição limitar o número 
de jogadores nas categorias de base 
dos maiores clubes. E são eles, via 
de regra, os que conseguem oferecer 
melhores condições para o jovem se 
desenvolver.

Rodrigo Caetano, diretor de fu-
tebol do Atlético-MG, acredita que a 
mudança vai gerar mais cautela nos 
clubes grandes na hora de assinar 
contratos com os jogadores da base. 
O primeiro que o jovem assina, aos 
16, geralmente com duração de três 
anos, o máximo permitido, deverá ser 
o último em muitos casos, quando os 
jovens não conseguirem convencer o 
clube do potencial logo de saída.

“O funil vai se apertar, vai ser 
mais difícil ter jogadores médios sain-
do da base dos clubes maiores. Como 
vou mantê-lo no elenco?”, questiona.

O Galo, atual campeão brasileiro 
e da Copa do Brasil, possui 17 joga-
dores emprestados atualmente. Na 
impossibilidade de emprestar tanto, 
Caetano acredita que uma solução 
possível para os clubes seja a criação 
de equipes sub-23. Outra é o caminho 
dos multiclubes — conjunto de clubes 
com um mesmo dono —, com equi-
pes satélites servindo de depositório 
de jogadores de um clube principal.

“A solução não é simples. Não 
posso sumir com o jogador que tem 
contrato. Mas sempre que surgem 
novas regras, o sistema encontra 
maneiras para se adaptar”, acredita 
Caetano.
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vou manter para a minha vida, 
porque é muito gostoso e de-
senvolve aptidões de dança, de 
sensualidade, empoderamento 
e reconhecimento do próprio 
corpo. Fazia tempo que eu não 
me encontrava nesse lugar”, 
destaca.

Outro desafio foi cantar. 
Mesmo fazendo aula de canto 
desde os 8 anos, Ana Hikari 
se diz insegura e conta que 
aumentou as aulas para três 
vezes por semana antes de 
começar a gravar o folhetim. 
“Essa é a minha maneira de 
lidar com os meus medos. Eu 
não sei alguma coisa, mas a 
personagem precisa? Eu vou 
lá e estudo”, relata.

Conhecida por seu trabalho 
como Tina da bem-sucedida 
“Malhação: Viva a Diferença” 
(2017-2018), Ana Hikari se 
prepara para voltar às grava-
ções da segunda temporada de 
“As Five”, série do Globoplay, 
que mostra as cinco amigas 
da extinta novela teen—além 
de Tina, Keyla (Gabriela Med-
vedovski), Benê (Daphne Bo-

E2 - Ilustrado - Cuiabá, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

KARINA MATIAS
Da Folhapress - São Paulo

Poder trabalhar em meio 
à pandemia foi um privilégio, 
diz Ana Hikari, 27, a Vanda de 
“Quanto Mais Vida, Melhor!” 
(Globo). Mas acompanhar 
a trama de casa, sem poder 
interferir em nada, já que o 
folhetim das 19h entrou no ar 
com praticamente todos os ca-
pítulos gravados tem sido uma 
“experiência muito maluca”, 
pondera a atriz.

“Na novela a gente está 
acostumado a receber o retor-
no do público, e a levar esse 
retorno um pouco para as 
cenas. É muito doido, porque 
ao mesmo tempo que você se 
sente um pouco de mãos ata-
das, é divertidíssimo, porque 
há cenas que eu gravei há mais 
de um ano e me surpreendo ao 
ver na TV.”

Se “Quanto Mais Vida” 
estivesse sendo gravada ago-
ra, conforme vai ao ar, Ana 
Hikari afirma que investiria 
mais em um possível romance 
entre Vandinha e Flávia, uma 
das protagonistas da história, 
interpretada por Valentina 
Herszage.

“A galera shippou muito 
a Flávia e a Vanda. Nas pri-
meiras cenas, a Valentina e eu 
trouxemos muito essa coisa 
delas estarem flertando para 
ficar uma relação mais com-
plexa, e não só essa coisa da 
rivalidade feminina”, afirma. 
“De repente, por que não mu-
dar e mostrar que essa disputa 
entre elas não pode ser, sei lá, 
um interesse mútuo?”, sugere.

Na visão dela, a competição 
entre mulheres é algo ultra-
passado na teledramaturgia 
—embora a própria “Quanto 
Mais Vida, Melhor” mostre um 
embate em tom de comédia en-
tre Paula (Giovanna Antonelli) 
e Carmen (Julia Lemmertz).

Ana Hikari lamenta que 
Valentina e ela não tenham 

conseguido manter esse flerte 
entre as personagens ao longo 
da trama. “Se a gente tivesse 
no ar agora, eu, com certeza, 
teria investido mais nisso”, diz.

Para a atriz, os especta-
dores têm demandado mais 
personagens LGBTQIA+ em 
produções da TV. “Foi uma 
coisa que aconteceu natural-
mente entre a Valentina e eu. 
Trouxemos coisas sutis ali da 
relação delas e o público enga-
jou muito. Acho que teria sido 
uma oportunidade bacana”, 
afirma. Segundo ela, o próprio 
diretor Allan Fiterman aven-
tou essa possibilidade.

Se um romance com Flá-
via está descartado, o que o 
público pode esperar para a 
personagem da atriz, que tem 
se mostrado apaixonada por 
Murilo (Jaffar Bambirra)? Do 
casal, ela adianta que só virá 
sofrimento. “Mas eu tenho 
notícias boas: a minha Vandi-
nha vai começar a sair desse 
sofrimento em breve. Acho 
que semana que vem temos 
cenas bem diferentes do que 
a gente está vendo até agora”, 
antecipa.

O autor Mauro Wilson já 
adiantou em outras entrevistas 
que a musicista não vai ficar 
com Murilo, mas com outro 
personagem.

POLE DANCE E ‘AS FIVE’
Fazer parte do elenco de 

“Quanto Mais Vida, Melhor!” 
possibilitou que Ana Hikari 
conhecesse e se apaixonasse 
pelo pole dance. Inicialmente, 
Vandinha não teria cenas na 
modalidade. Foi depois que ela 
começou a praticar a dança por 
conta própria, com as outras 
atrizes da novela, e publicou 
um vídeo nas redes sociais do 
resultado, que diretor e autor 
da novela resolveram incluir a 
atividade no rol de talentos da 
personagem.

“É uma atividade física que 

‘Quanto Mais Vida’: Ana Hikari diz que 
gostaria de ver Flávia e Vanda juntas

do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e pré-candidato 
à Presidência nas eleições de 
outubro.

No Twitter, Hikari postou: 
“Eu vou usar esse vídeo até 
outubro”. Questionada sobre 
o assunto, a atriz dá risada. 
“Eu estou apaixonada neste 
ano de 2022 no número 13. É 
o que eu posso dizer”, afirma.

A atriz conta que ficou 
sabendo que o vídeo foi parar 
em diversos grupos bolsona-
ristas e que ela passou a rece-
ber ataques nas redes. Diante 
da situação, a sua reação foi 
silenciar as suas redes e “viver 
a vida” para deixar o furacão 
passar. “Eu fui fazer as minhas 
coisas, a minha ioga, fui comer 
um lanche, fui conversar com 
os amigos, e deixei a vida 
acontecer ali. Porque não tem 
o que fazer quando a pessoa 
não quer dialogar, ela só quer 
te odiar.”

Em geral, contudo, Ana 
Hikari afirma que gosta de 
usar a sua visibilidade e alcan-
ce de forma positiva. Mesmo 
afirmando estar exausta com 
questões que envolvem ma-
chismo ou racismo, ela diz 
“entender o seu lugar” de 
comunicadora.

“Por isso, toda vez que eu 
estou passando raiva, eu esco-
lho passar alguma informação 
para responder a isso”, afirma 
a atriz, que tem 1,1 milhão de 
seguidores no Instagram e 
outros 140 mil no Twitter. “É 
uma oportunidade de ensinar 
muitas pessoas a não agir des-
sa maneira racista, machista, 
homofóbica. Ainda não me 
afastei das redes, porque vejo 
o quanto isso pode transfor-
mar”, salienta.

“Apesar de receber muita 
mensagem escrota, eu tam-
bém recebo muitas pessoas 
dizendo: ‘nossa, eu não tinha 
pensado nisso’ ou ‘isso é no-
vidade para mim’. Me apego 
a esse lado positivo”, conclui.

zaski), Ellen (Heslaine Vieira), 
Lica (Manoela Aliperti)— vi-
vendo as alegrias e desafios da 
vida adulta.

Para a atriz, há dois aspec-
tos que ajudam a explicar o 
sucesso da série, que é acom-
panhada por uma legião de 
fãs, muitos deles fanáticos. 
Um deles é a identificação que 
as cinco amigas conseguem 
gerar com o público. “São 
personagens verdadeiras e que 
estão fora dos estereótipos e 
padrões”, diz.

O outro ponto, afirma, é 
que os temas discutidos são 
os que as pessoas “querem 
falar”. “Mostra questões de 
pessoas LGBTQIA+, pessoas 
com deficiência, que ainda é 
um assunto extremamente in-
visibilizado. Tudo isso a série 
traz”, salienta.

Questionada se o público se 
chocou com os enredos abor-
dados na primeira temporada 
de “As Five” na comparação 
com “Malhação”, a atriz afirma 
que foi um “choque positivo” 
e que a série do Globoplay 

ocupa um espaço vago entre as 
produções brasileiras que não 
retratam esse universo jovem. 
“Porque a vida do jovem adul-
to é isso: tem sexo, tem drogas. 
Se a gente tratasse com pudor 
essas temáticas, não seria ver-
dadeiro”, diz.

Ela afirma receber mensa-
gens de pessoas comentando 
como é bom ter uma produto 
brasileiro abordando sexo, ví-
cio em pornografia, masturba-
ção feminina. Para a segunda 
temporada, Ana Hikari avisa 
que há muitas surpresas.

REDES SOCIAIS E 
HATERS

Recentemente, a partici-
pação de Hikari e das atrizes 
de “As Five” no Caldeirão 
com Mion viralizou nas redes 
sociais após elas gritarem no 
palco do programa “é 13, é 
13”. O número era o que elas 
precisavam para completar 
200 pontos no quadro “Tem 
ou Não Tem” e ganhar R$ 30 
mil. Mas na internet muitos 
associarem ao número do PT, 

TELEVISÃO  Atriz Ana Hikari afirma que público 
tem demandado mais papéis LGBTQIA+

Carlos Rodrigo Attilio Barbosa Garcia, inscrito no CPF:
691.089.191-00 torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável - SMA-
DESS as Licenças Ambientais - Modalidade de Licença de Localiza-
ção, Licença Prévia e Licença de Instalação para atividade Galpão 
Comercial, localizado na Rua Pres. Afonso Pena, lote 27 quadra 
05 Cohab Vila Real – Despraiado neste município de Cuiabá - MT.

GAECAL INDÚSTRIA DE CALCARIO LTDA- ME
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente SEMA, a renovação da Licença de 
Instalação-LI, para extração de calcário na Rodovia BR-
163, Sitio Serragem, Zona Rural, Município de Nobres, 
Estado de Mato Grosso

A. I. DA HORA CARDOSO TRANSPORTE, CNPJ 08.984.196/0003-
70, torna público que requereu à Prefeitura de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável - SMADESS a Licença Ambiental - Modalidade: 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) - Liberação 
de Implantação e Operação do Prédio Comercial - Edificação Comer-
cial para o desenvolvimento da atividade de Transporte Rodoviário de 
Cargas, Rua Dos Jasmins, Nº 50, Bairro São Francisco, Cuiabá-MT.

FABIANO LEO ROCKENBACH, CPF: 283.323.269-15, 
torna público que requereu junto a SECRETARIA MUNICI-
PAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA/NM 
da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, a Licença Prévia e 
de Instalação (LP e LI) para extração de cascalho na zona 
rural do município de Nova Mutum/MT

PIRAJA LUIZ BASSO, CPF 163.168.600-30, torna público 
que requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA/NM da Prefeitura 
Municipal de Nova Mutum, a Licença Prévia e de Instala-
ção (LP e LI) para extração de cascalho na zona rural do 
município de Nova Mutum/MT. VT Consultoria e Serviços 
Geológicos - Vinicius Caetano A. P. Tocantins.

INPASA AGROINDUSTRIAL S.A. (CNPJ: 29.316.596/0001-15) 
Torna público que requereu da SEMA – Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, a Licença Prévia-LP e Licença de Instalação-
LI para Ampliação da UTE em 40,375 MW (turbina de 
condensação) e 42,3 MW (turbina contrapressão - reserva) na 
atual Planta da Fábrica de Etanol de Milho, localizada na Rodovia 
BR 163, Km 817, s/n, zona rural, Município de Sinop/MT.

MOVEIS E DECORAÇÕES GIANE LTDA cujo o CNPJ nº 01.040.195/0001-
66 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável SMADESS as Licenças Ambientais: 
Licença de Localização (LL); Licença Prévia (LP); Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO), para a atividade econômica, de fabri-
cação de móveis com predominância de madeira. Localizada na Avenida 
Archimedes Pereira Lima nº 3500, no Bairro Santa Cruz no município de 
Cuiabá /MT.

MARCONDES AGROPECUÁRIA CNPJ Nº 32.995.359/0001-32 torna 
público que requereu da Secretaria Estado de Meio Ambiente – SEMA-
MT, o pedido de Licença de Adesão e Compromisso – LAC para o 
Armazém de Grãos localizado na Fazenda Anta Gorda II, localizado 
na BR 364 KM 285 – São José do Rio Claro – MT, COORDENADAS 
13°48’8,09” S e 57°11’5,97” W - CAR MT83124/2017.  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 
7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIASEXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE 
SABO MENDES PROCESSO n. 1023602-38.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 
33.978,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
POLO ATIVO: Nome: WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA Endereço: AVENIDA PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR, 2530, DISTRITO 
INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-270 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ EDERSON 
FISCHER - MECNPJ 12.909.959/0001-23 Endereço: Avenida Filinto Muller, 1309, Jardim 
Paraná, NOBRES - MT - CEP: 78135-150 Nome: DEOLINO LEOPOLDINO FONSECA CPF 
503.525.981-15 Endereço: 24, 26, COND ATAIDE MONTEIRO, COSTA VERDE, VÁRZEA 
GRANDE - MT - CEP: 78128-000 Nome: ROSALVO NUNES DE SOUZA CPF 581.094.631-34 
Endereço: DA FEB, 1383, - DE 1277 AO FIM - LADO ÍMPAR, MANGA, VÁRZEA GRANDE 
- MT - CEP: 78115-805 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, acima 
qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros 
os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 
de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O primeiro Requerido 
adquiriu em 19/03/2015, duas Pás Carregadeiras, marca XGMA, pelo valor de R$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), cada uma. O total de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 
reais), seria pago pelo Requerido com uma entrada no valor de R$20.000, (vinte mil reais), e 
o restante em 23 (vinte e três) parcelas mensais de R$20.000,00 (vinte mil reais). Em virtude 
da inadimplência ocorrida, o Requerido optou por devolver a Pá Carregadeira objeto da Nota 
Fiscal 000096, restando rescindido o Contrato de Compra e Venda, Carregadeira, razão pela 
qual a Requerente efetuou o abatimento (indenização) de parte dos valores pagos pelo uso 
da mesma. Quanto à outra Pá Carregadeira Espécie XG935H, Marca XGMA, n. de série 
CXG00935E001D0409, objeto da Nota Fiscal 0001858, o Requerido efetuou o pagamento 
do valor de R$90.222,00 (noventa mil duzentos e vinte e dois reais), restando em aberto o 
valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vindo a tornar-se novamente inadimplente, 
conforme Notificação de cobrança enviada em 26/07/2013 via AR. Posteriormente, o Requerido 
compareceu na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT, e lavrou o Boletim de Ocorrência 
20014.41354, informando que na “data de 03/02/2016, 04 suspeitos teriam levado a pá 
carregadeira sob a alegação de que estariam dando manutenção”. A Requerente é a única 
representante, distribuidora de peças e prestadora de serviços de manutenção autorizada 
no Estado de Mato Grosso da Pá Carregadeira vendida ao Requerido. O Sr. Ailton Bonfim 
Bastos Filho, apresentou um contrato particular de compra e venda que figura como vendedor 
DeolindoLeopoldino Fonseca, que teria adquirido a máquina de Rosalvo Nunes de Souza, que 
a adquiriu de Sérgio Luiz Konrath. Atendendo à solicitação do Sr. Ailton Bonfim Bastos Filho, a 
Requerente informou ao mesmo que o Requerido estava inadimplente, e que havia feito boletim 
de ocorrência noticiando que a Pá Carregadeira havia sido furtada, razão pela qual este efetuou 
a entrega amigável da máquina para a empresa autora. Posteriormente, em virtude do boletim 
de ocorrência, houve a apreensão do bem, que se encontra depositado na Delegacia de Polícia 
de Rosário Oeste/MT. DECISÃO: “(...) Citado por edital, e certificado a não manifestação no 
prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 
como curador especial a Defensora Pública que atua perante esta Vara.” E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital na forma da Lei. Eu, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR, 
digitei.  CUIABÁ, 31 de janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
COMPANHIA FECHADA

CNPJ 04.707.324/0001-15 - NIRE: 51 3 0000 734 7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)

Ficam os Senhores Acionista da Companhia de Saneamento da 
Capital – SANECAP, CONVOCADOS a se reunir em 
Assembleia - Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E), em 
conformidade com as disposições da Lei 6.404/76, Art. 124, 
Art.131, Parágrafo único, Art. 132 e Art. 133, a se realizar na 
sede social da Companhia, rua Vila Maria, nº 235, bairro Baú, 
nesta cidade de Cuiabá - MT, às 09:30 horas, do dia 24 de 
fevereiro de 2022, quinta-feira, para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA. I. 
Tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar 
as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 2021; 
II. Eleger os membros do conselho fiscal. EM ASSEMBLÉIA - 
GERAL EXTRAORDINÁRIA. III. Orçamento da SANECAP, 
exercício 2021; IV. Assuntos Gerais. Cuiabá – MT, 09, 10 e 11 de 
fevereiro de 2022.

VALÉRIA MOREIRA RODER
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
NIRE 51300013428 - CNPJ Nº 13.563.680/0001-01
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021
DIA, HORA E LOCAL: Em 20 de dezembro de 2021, às 10:00 
horas na sede social da empresa, localizada na Avenida 
Tenente Coronel Duarte, nº 1.777, sala 01, bairro Porto, em 
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78015-501. 
PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. 
MESA: Presidente: Nobuhiro Yoshida; Secretário: Shinya 
Kobayashi. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de 
editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, 
parágrafo 4º, da Lei 6.404 de 15.12.1976. Sendo assim, o Sr. 
Presidente declarou cumpridas todas as exigências legais para 
a realização da Assembleia. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre 
(i) a destituição do Sr. Kazuma Suzuki do cargo de Membro do 
Conselho de Administração e (ii) o pagamento de juros sobre 
capital próprio. Deliberações tomadas por unanimidade: Após 
exame e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, 
foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes matérias, 
iniciando-se pela decisão de lavrar a presente Ata na forma 
sumária, conforme facultado pelo disposto no artigo 130, 
Parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/76: (i) Adestituição do Sr. KAZUMA
SUZUKI, japonês, casado, empresário, residente no exterior, 
portador do passaporte nº TZ1160177, do cargo de Membro do 
Conselho de Administração, neste ato representado por seu 
procurador o Sr. Nobuhiro Yoshida, japonês, casado, 
empresário, portador da Carteira de Identidade RNM nº 
F273734-N e inscrito no CPF/MF sob o nº 244.378.498-33, com 
endereço comercial na Avenida Paulista, 37 – 20º andar, 
conjunto 201, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Bela 
Vista, CEP 01311-902. A Companhia agradece pelos seus 
relevantes serviços prestados. Cada uma das Partes confere 
plena, rasa, integral, irrevogável e irretratável quitação de seus 
direitos e obrigações perante a outra Parte; (ii) O pagamento de 
juros sobre capital próprio aos acionistas da Companhia, nos 
termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, no valor de R$ 
2.722.190,46 (dois milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento 
e noventa reais e quarenta e seis centavos), referentes ao 
período de 01 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. 
Os juros sobre capital próprio, aprovados nesta deliberação, 
serão pagos até 31 de janeiro de 2022. O pagamento de juros 
sobre o capital próprio está sujeito à retenção de imposto de 
renda na fonte, respeitados os critérios e exceções legais. 
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser 
tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os 
trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada 
e assinada pelo Presidente da mesa e Secretário. Cuiabá/MT, 
20 de dezembro de 2021. A presente é cópia fiel da ata original 
lavrada em livro próprio. Presidente da mesa: Nobuhiro 
Yoshida. Secretário: Shinya Kobayashi. Conselheiro 
destituído: P.p.__. Kazuma Suzuki, representado por 
Nobuhiro Yoshida.

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0002-97, sito a Rua B 
Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, 
solicita o comparecimento do funcionário Everson Sergio Dos Santos Silva, 
portador da CTPS sob o nº 3575819 serie 0050-MT e CPF Nº 062.707.441-30 e 
comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) dias a contar da 
data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho como abandono de 
emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 
VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO. Contrato: B70723004-5. 
DEVEDOR e FIDUCIANTE: RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA
EPP. COOBRIGADO/AVALISTA: RICARDO NUNES DE SOUZA e DAYANE MARIA
ALVES DE SOUZA. BEM: Um imóvel urbano com benfeitorias, AT 18.412,54m², 
situado na Avenida Lourival Lopes (Rua Diretriz), nº 800, km 383 da BR070 AC de 
3.061,27m², localizado no município de Campo Verde/MT, com limites e confrontações 
descritos na matrícula 9.750 do CRI de Campo Verde/MT. Abertura: 14/02/2022. 1º 
Leilão na data de 21/02/2022, pelo valor de avaliação R$ 4.595.811,25 (quatro 
milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e onze reais e vinte e 
cinco centavos), a ser encerrado a partir das 10h00 horário local de Cuiabá/MT, 
11h00 horário de Brasília/DF, e 2º Leilão pelo valor atualizado da dívida na data do 
encerramento em 22/02/2022 às 10h00 horário local/MT, 11h00 horário de 
Brasília/DF. Local do Leilão: Portal e/ou . Em www.superbid.net www.polileiloes.com.br
virtude da pandemia de Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: Poliana 
Mikejevs Calça Lorga. Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações (65) 
4052-9434 – Ramais 8237/8239, pelo portal e/ou www.superbid.net
www.polileiloes.com.br, ou ainda na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202 – Bairro 
Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

Edital de Citação -  O MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, da comarca de Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, Dr.ª Yale Sabo Mendes, na forma da Lei, FAZ SABER a todos os
que o presente edital,  virem ou dele tiverem conhecimento,  que nos autos nº  0024333-
51.2016.8.11.0041  que  neste  juízo  corre  seus  trâmites,  o  processo  “Ação  Monitória”
conforme a Lei Federal 13.105/15, especificamente em seu artigo 700, em que é réu Malb
Comércio de Produções de Informática  LTDA,  CNPJ 09.297.747/0001-28, no qual o
autor  (a)  JFL da  Amazonia  Fabricação  de  Componentes  Eletrônicos  LTDA ,  CNPJ
16.742.079/0001-66, pleiteia a cobrança de R$ 25.901,55 oriunda de NFS-e Notas Fiscais
de compra de produtos, inadimplidas. Foram realizadas diversas tentativas para localizar o
réu nos endereços encontrados pelos sistemas conveniados do tribunal e demais meios,
porém, ambos infrutíferos, constatando que o réu está em lugar incerto e não sabido, não
sendo possível citá-lo. Portanto, foi deferida a citação pelo presente edital, para que o réu
compareça em juízo, para realizar o pagamento do débito, ou promover sua defesa, sob
pena de revelia. Edital, para os atos e termos da ação proposta, para que no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, o réu efetue o pagamento no
valor de R$ 25.901,55, que deverá ser atualizado até presente data, a incluir honorários
advocatícios  de  5%;  ou,  ofereça  embargos  em idêntico  prazo.  Não sendo realizado  o
pagamento  ou  contestada  a  ação,  o  réu  será  considerado  revel  e  constituirá  o  título
executivo judicial, nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. 09/02 e 10/02/22

Associação dos Funcionários da Fazenda do 
E s t a d o d e M T ( A F F E M A T ) - C N P J . 
03.216.520/0001-24, torna público que, requereu 
junto a Secretaria de Estado e Meio Ambiente 
SEMA-MT, a renovação da Licença de Operação 
(LO) para atividade de Hotel E Pousadas Em Áreas 
De Interesse Ambiental, situado na Rua corredor 
Projetada, S/N, Bairro Garcez, Município de 
Cáceres-MT. Sendo dispensado de EIA-RIMA.

MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE 
ENGENHARIA S/A – CNPJ 27.093.558/0037-26, 
torna público que, requereu junto Prefeitura 
Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano – SMADES a renovação de licença de 
operação, para atividade ALUGUELDE ANDAIMES, 
situado na Rua D ( LT. IND. ST IND. ÁREAA) Nº 504, 
Bairro Distrito Industrial no município de Cuiabá-MT. 
Sendo dispensado de EIA-RIMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEITORAL N.º 001/2022
Edital de Eleição para Diretoria, Conselho Fiscal e 
Delegados Regionais do Sindicato dos Peritos Oficiais 
Criminais do Estado de Mato Grosso – SINDPECO/MT
O Presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do 
Estado de Mato Grosso (Sindpeco-MT), no uso de suas 
atribuições legais, comunica a todos os membros da 
categoria de Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato 
Grosso interessados, que se encontram abertas às 
inscrições para concorrer às eleições para a escolha da nova 
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Regionais do 
respectivo Sindicato, para um mandato de 02 (dois) anos e 
fica desde já instituída a Comissão Eleitoral com este fim:
* Presidente – Thiago Henrique de Souza Santos;
* Membro    – Thiago Francisco Zys;
* Membro    – Camila Gonzaga de Resende;
1. INSCRIÇÕES: As inscrições das chapas deverão ser 
feitas até o dia 05 de março de 2022, no horário das 09h00 às 
17h00, na sede do Sindpeco-MT, situada a Rua XX, Quadra 
13, Lote 28, Bairro Dom Bosco nesta Capital; 2. 
DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO: A inscrição da 
chapa far-se-á por escrito, contendo nome e cargo a que 
cada membro concorrerá, a saber: Presidente, Vice-
Presidente, Secretário Geral, 1º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º 
Tesoureiro, 03 Membros e 03 Suplentes do Conselho Fiscal 
e um Delegado Regional de cada Pólo onde há instalada 
uma Coordenadoria Regional da POLITEC. Deverá 
também, conter a indicação de 02 (dois) fiscais para 
acompanhamento do escrutínio. O requerimento de 
inscrição deverá conter a assinatura de todos os membros e 
fiscais, acompanhado da declaração de cada um atestando 
a concordância com a indicação ao cargo; 3. REQUISITOS: 
Todos os membros participantes da chapa deverão estar 
quites com a tesouraria do Sindpeco-MT até a data de 05 de 
março de 2022 e filiados nos termos do estatuto; 4. DATA DA
ELEIÇÃO: A eleição será realizada no dia 15 de março de 
2022, das 08h00 às 17h30, em Cuiabá, na sede da 
Coordenadoria de Criminalística local e nas sedes das 
Coordenadorias de Criminalísticas das cidades pólos, 
simultaneamente. 5. DO REGULAMENTO DA ELEIÇÃO: O
regulamento eleitoral será disponibilizado pela Comissão 
Eleitoral a todos os interessados.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.

Antonio Henrique Machado Magalhães
Perito Oficial Criminal

Presidente do Sindpeco-MT

João Broggi Júnior, Inscrito no CPF nº 594.519.801-30, torna público que requereu à
SEMA/MT  as  Licenças  Prévia,  de  Instalação  e  Operação  para  extração  e
beneficiamento  de  minério  de  ouro  no  município  de  Nossa  Senhora  do
Livramento/MT. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental. 10/02/22

ANDREIA GARGIULO MARTINEZ CAMPOS, CNPJ nº 18.752.290/0001-95, torna
público que requereu da SMMA/NM, a (Licença Prévia), (Licença de Instalação) e/ou
(Licença de Operação) para atividade de  Fabricação de artefatos diversos de
madeira (Secadora de Pó de Serra), exceto móveis/MT, localizada na R. Adriana
S/N, no município de Nova Maringá/MT. 10/02/22

Antonio Zanin, CPF 045.780.669-91, sito Rodovia 338, S/N, Zona 
Rural do município de Nova Ubiratã/MT, torna público que requereu à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente- o registro das Licenças SEMA
Prévia, Instalação e Operação, referente a extração de cascalho 

Ana Hikari
Atriz

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br
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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 
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




IMOBILIÁRIA PAIAGUAS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o nº. 
11.009.202/0001-10 torna público que requereu à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES a Renovação da 
Licença Ambiental – Modalidade Licença de Instalação (LI), para 
atividade ”Residencial Multifamiliar”, a ser instalado na Rod. Pal-
miro Paes de Barros, s/n (próximo ao cemitério Pq. Cuiabá), Bairro 
Parque Cuiabá, Cuiabá – MT.

CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA. CNPJ. 
26.382.980/0001-28, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença Prévia (LP), a 
Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO), para o 
empreendimento localizado na rua Torrência das Flores, SN, Bairro 
23 de Setembro em Várzea Grande MT, cuja atividade principal está 
destinada na fabricação de cervejas e chopes.

IRENE FLAVIO PEREIRA, RG n° 10120539-6 SS/MT e CPF n° 
786.834.671-04, torna público que requereu à Prefeitura Municipal 
de Cuiabá/MT, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano – SMADES a Licença Ambiental – Mo-
dalidade: Licença de Localização, Licença Prévia, Licença de Insta-
lação e Licença de Operação, referente ao empreendimento nome-
ado de PISCINAS E CIA, inscrito no CNPJ n° 00.679.116/0001-07, 
localizado Av. Miguel Sutil, n° 4624, Jardim Leblon, Cuiabá – MT.

GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI- CPF 229.895.791-68. Tor-
na-se público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Urbano Sustentável - SMADESS, o pedido 
de Licenciamento Ambiental na modalidade de Localização, Prévia 
e Instalação para atividade comercial , localizado Rua Batista das 
Neves, nº 642 e Rua 24 de Outubro, nº 656, Centro Norte, Cuia-
bá – MT.

ALVES DE BRITO CONSTRUÇÕES EIRELI- CNPJ 
09.045.829/0001-85. Torna-se público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentá-
vel - SMADESS, o pedido de Licenciamento Ambiental na modalida-
de de Localização, Prévia e Instalação para atividade de Condomí-
nio Residencial Multifamiliar, localizado na Lotes 1, 2,3 E 11, 12, E 
13 da Quadra 10, Jardim Comodoro, Coxipó da Ponte, Cuiabá MT.

JOÃO BERTOLI FILHO- CPF 001.943.011-68. Torna-se público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano Sustentável - SMADESS, o pedido de Licencia-
mento Ambiental na modalidade de Localização, Prévia e Instalação 
para atividade de Habitação Multifamiliar Residencial, localizado rua 
Brigadeiro Eduardo Gomes(antiga Travessa sem nome) esq. c/ pro-
longamento da Avenida 8 de Abril, Bairro Popular(antigo Varginha), 
Cuiabá/MT.

CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL. – 
CNPJ: 06.194.352/0001-01. Torna-se público que reque-
reu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano Sustentável - SMADESS, o pedido da 
Licença de Operação (LO), para atividade condominial re-
sidencial, localizado na Rodovia Arquiteto Helder Cândia, 
Km 2,5, Ribeirão do Lipa, 78048-150 – Cuiabá/ MT.

CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS. – CNPJ: 
13.457.753/0001-72. Torna-se público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Urbano Sustentável - SMADESS, o pedido da Licença 
de Operação (LO), para atividade condominial residencial, 
localizado na Rodovia Arquiteto Helder Cândia, Km 3,5, 
Ribeirão do Lipa, 78048-150 – Cuiabá/ MT.

RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0039-04, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA/MT, o pedido da alteração da razão social ,  para 
atividade de comércio atacadista de   combustíveis , loca-
lizado na R N, 130 Parte, Distrito Industrial, no município 
de Cuiabá/MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

AUTO POSTO PONTUAL LTDA - CNPJ: 05.475.689/0001-
24, torna público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação da 
Licença de Operação (LO) , para atividade de comércio 
atacadista de combustíveis, localizado na R Interpenicular, 
4808, Centro, no  município de Matupa/MT. Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental.

A empresa antes N.C DE ALMEIDA COMERCIO -ME, situada à Rua das 
Águias (LOT H. P. Arruda), S/N, Quadra 01, Lote 19, Bairro Cristo Rei, CEP 
78. 118- 690, Várzea Grande -MT, CNPJ Nº 14.190.264/0001-60, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Rural Sustentável - SEMMADRS-VG, a Alteração da razão So-
cial para N.C DE ALMEIDA & CIA LTDA, e também as seguintes licenças 
ambientais, tais como LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO e 
LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO. Para atividades de comércio atacadista 
armazenamento e processamento de materiais recicláveis e sucatas me-
tálicas e Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal.

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO 
NORTE- COACEN, CNPJ: 07.572.351/0004-69, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso – SAMA, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
de Operação para a atividade de pesquisa e desenvolvimento ex-
perimental em ciências físicas e naturais, produção de sementes 
certificadas, exceto de forrageiras para pasto e (ESTAÇÃO DE 
PESQUISA), sito a Rodovia MT 242, Sentido Ipiranga do Norte, KM 
19 + 3,5 km a esquerda, Fazenda Novo Milénio, Zona Rural, Sorriso 
- MT, não determinado (EIA/RIMA).

Cuiabá, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

22/02/2022
TERCA-FEIRA | 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$ 400.000,00

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 | RS •  MT  •  MS

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$ 80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão 
Presencial n.º 05/2022, cujo objeto é o: Registro de Preços para 
futura e eventual Contratação de empresa prestadora de 
serviços Médicos Clínico Geral, em regime de Plantão Sobre 
Aviso para feriados, finais de semana e facultativo de 12 Horas, 
tudo em conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
abertura no dia 25/02/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e 
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 07:00 as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo 
de retirada do edital devidamente preenchido para o 
d e p a r t a m e n t o d e L i c i t a ç õ e s a t r a v é s d o e - m a i l 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 10 de 
Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
COMPANHIA FECHADA

CNPJ 04.707.324/0001-15 - NIRE: 51 3 0000 734 7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)

Ficam os Senhores Acionista da Companhia de Saneamento da 
Capital – SANECAP, CONVOCADOS a se reunir em 
Assembleia - Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E), em 
conformidade com as disposições da Lei 6.404/76, Art. 124, 
Art.131, Parágrafo único, Art. 132 e Art. 133, a se realizar na 
sede social da Companhia, rua Vila Maria, nº 235, bairro Baú, 
nesta cidade de Cuiabá - MT, às 09:30 horas, do dia 24 de 
fevereiro de 2022, quinta-feira, para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA. I. 
Tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar 
as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 2021; 
II. Eleger os membros do conselho fiscal. EM ASSEMBLÉIA - 
GERAL EXTRAORDINÁRIA. III. Orçamento da SANECAP, 
exercício 2021; IV. Assuntos Gerais. Cuiabá – MT, 09, 10 e 11 de 
fevereiro de 2022.

VALÉRIA MOREIRA RODER
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 06/2022, cujo objeto é a: Aquisição de Material 
para iluminação de Campo de Futebol nas comunidades do 
município de Nova Guarita- MT, em atendimento ao Termo de 
Convênio nº 0331/2021, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e 
alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para Abertura da Sessão no dia 24/02/2022 
às 08:30horas (horár io de Mato Grosso) no s i te 
www.licitanet.com.br. Cópias do edital e maiores informações 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. 
dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no 
horário das 07:00 hs as 11:00 ou através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a 
d i s p o s i ç ã o d o s i n t e r e s s a d o s n o s s i t e s 
www.novaguarita.mt.gov.br e www.licitanet.com.br. Nova 
Guarita – MT, em 10 de Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

G. J. G. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ: 
0 8 . 6 6 7 . 4 2 3 / 0 0 0 2 - 5 2 ) , E N D E R E Ç O : A V D O S 
TRABALHADORES, N° 4895, BAIRRO JARDIM TRÊS 
LAGOAS, CUIABÁ -MT, CEP: 78.058-688, REQUEREU A
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE SEMA-MT, O 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PARA ATIVIDADE Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pe lo presen te ed i ta l , S INDICATO DOS REPRESENTANTES, 
R E P R E S E N TA N T E S - V E N D E D O R E S , P R O PA G A N D I S TA S , 
PROPAGANDISTAS-VENDEDORES, VENDEDORES, PROMOTORES DE 
VENDAS, INSPETORES, CHEFES E GERENTES DA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINPROFARMA, com 
registro no CNPJ: 05.996.881.-0001-66, por seu representante legal e com 
fulcro no art. 8°, III, da CF, convoca os trabalhadores associados ou não, da 
categoria dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos, com abrangência em todo estado de Mato Grosso, 
para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se realizará no dia 19 
de fevereiro de 2.022, às 08:30 horas, na Rua: Barão de Melgaço, n° 2.754 – 12° 
andar – sala: 1203 - Centro Sul - Cuiabá – MT CEP: 78.025-300, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e deliberação sobre a pauta de 
reivindicações a ser apresentada ao Sindicato representativo da respectiva 
categoria econômica. b) Discussão e deliberação sobre autorização de 
desconto e recolhimento da Contribuição Sindical, nos termos do art. 578 e 
seguintes da CLT c/c art. 8°, III e IV da CF; c) Outorga de poderes à entidade, por 
seus representantes legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, 
requerer realização de mesa redonda junto ao MTE, constituir comissão de 
negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio 
coletivo junto ao Tribunal competente, em todos esses itens, assistido pela 
Federação Interestadual dos Propagandistas. Não havendo número suficiente 
de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, no horário 
supramencionado, a mesma se realizará 30 minutos após a primeira chamada 
no mesmo dia e local.  Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.

Soraia Mendes Castro Ferreira

Presidente SINPROFARMA

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0002-97, sito a Rua B 
Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, 
solicita o comparecimento do funcionário Everson Sergio Dos Santos Silva, 
portador da CTPS sob o nº 3575819 serie 0050-MT e CPF Nº 062.707.441-30 e 
comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) dias a contar da 
data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho como abandono de 
emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 
VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO. Contrato: B70723004-5. 
DEVEDOR e FIDUCIANTE: RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA
EPP. COOBRIGADO/AVALISTA: RICARDO NUNES DE SOUZA e DAYANE MARIA
ALVES DE SOUZA. BEM: Um imóvel urbano com benfeitorias, AT 18.412,54m², 
situado na Avenida Lourival Lopes (Rua Diretriz), nº 800, km 383 da BR070 AC de 
3.061,27m², localizado no município de Campo Verde/MT, com limites e confrontações 
descritos na matrícula 9.750 do CRI de Campo Verde/MT. Abertura: 14/02/2022. 1º 
Leilão na data de 21/02/2022, pelo valor de avaliação R$ 4.595.811,25 (quatro 
milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e onze reais e vinte e 
cinco centavos), a ser encerrado a partir das 10h00 horário local de Cuiabá/MT, 
11h00 horário de Brasília/DF, e 2º Leilão pelo valor atualizado da dívida na data do 
encerramento em 22/02/2022 às 10h00 horário local/MT, 11h00 horário de 
Brasília/DF. Local do Leilão: Portal e/ou . Em www.superbid.net www.polileiloes.com.br
virtude da pandemia de Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: Poliana 
Mikejevs Calça Lorga. Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações (65) 
4052-9434 – Ramais 8237/8239, pelo portal e/ou www.superbid.net
www.polileiloes.com.br, ou ainda na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202 – Bairro 
Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

ERRATA
A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Rua 13 de Junho, 1289 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 
78020-000, NOS TERMOS DO ARTIGO 328 DO CTB, REGULAMENTADOS 
PELA RESOLUÇÃO Nº 623 DO CONTRAN, COMUNICA a todos os 
interessados, que na Errata do Aviso de Leilão, publicado no jornal DIÁRIO DE 
CUIABÁ, página A7, do dia 09 de fevereiro de 2022, sofrerá as seguintes 
alterações:

Onde se lê: “para conhecimento dos interessados que nos dias 23 e 25 de 
fevereiro de 2022, às 9h00min, , realizará LEILÃO na forma on-line”.

Ler-se-á: “para conhecimento dos interessados que nos dias s 25 de 
fevereiro e 04 de março de 2022, às 9h00min, , realizará LEILÃO na forma 
on-line”.

Onde se lê: “Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados 
no site www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando 
Legal/SEMOB onde encontram-se acautelados, situado na Rua Beira Rio, 
S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina, CEP 78000-000, nos dias 17, 18, 21 e 22 
de março de 2022.”

Ler-se-á: “Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados no 
site www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando 
Legal/SEMOB onde encontram-se acautelados, situado na Rua Beira Rio, 
S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina, CEP 78000-000, nos dias 21, 22, 23 e 24 
de fevereiro de 2022.”

Desta forma, com a publicação da presente ERRATA adita-se e ratificam-se 
todos os demais termos contidos naquele Edital de Leilão anteriormente 
publicado. 

Cuiabá, 10/02/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ADiretoria Executiva do Sindicato dos Estabelecimentos 
de Serviço de Saúde do Estado de Mato Grosso - 
SINDESSMAT, representada por seu presidente Dr. Altino 
José de Souza, com sede e foro na cidade de Cuiabá/MT, 
na Rua Barão de Melgaço, 2754, sala 1301, Centro Sul, 
inscrito no CNPJ sob o número 33.004.698/0001-72, com 
registro sindical número 02421387895-7 junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela legislação sindical vigente e pelo Estatuto 
Social, convoca todos os representantes de estabelecimentos 
de serviços de saúde sediados em Alto Araguaia, Alto Garças, 
Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, 
Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Ponte 
Branca, Poxoréo, Primavera do Leste, Rondonópolis, São 
José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro para participar 
da Assembléia Geral a ser realizada no dia 17 de fevereiro 
de 2022 (5ª feira), às 10h20, em formato online, por 
meio da ferramenta ZOOM, em primeira chamada com 
maioria dos associados presentes, e às 10h30, em segunda 
chamada com qualquer número, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte pauta: 1. Análise da proposta do Sindicato 
dos empregados SITESSRON para a Convenção Coletiva 
de Trabalho - CCT 2022; 2. Elaboração de contraproposta; 
3. Eleição da Comissão de negociação. O link para acesso a 
reunião poderá ser solicitado pelo telefone (65) 3623-0177 
ou pelo e-mail: financeiro@sindessmat.com.br. Cuiabá, 10 de 
fevereiro de 2022.

Altino José de Souza
Presidente SINDESSMAT (11/02/2022)

AUTO POSTO TIGRAO LTDA, inscrita no CNPJ 
20.499.184/0001-93, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Estado de Meio ambiente - SEMA/MT, 
RLO Renovação de Licença de Operação, no 
município de Porto Alegre do Norte (MT).

PETRO BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA, inscrita no CNPJ 43.503.935/0001-01, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Estado de 
Meio ambiente - SEMA/MT, LP LI Licença Previa e de 
Instalação, no município de Confresa (MT).

NORTECAL MINERADORA LTDA., com CNPJ: 
20.083.452/0001-91 torna público que requereu a 
Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) 
relacionado ao processo ANM n° 867.637/2021, junto à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA/MT, 
para Ext ração e Benefic iamento de Rocha 
“CALCÁRIO” em uma área de 1,62 hectares, 
localizado zona rural, Fazenda São José, área situada 
no município Paranatinga/MT, com ponto central na 
área sob° a coordenada geográfico SIRGAS 2000 
(Lat:-14°34'53,64''S / Long:-54°20'31,21''O).

Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e do Município de Cacoal/RO - SICOOB Central Rondon - Assembleia
Geral Ordinária - Edital de Convocação. A Presidente da Central das Cooperativas
de Crédito dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Município de
Cacoal/RO -  Sicoob  Central  Rondon,  CNPJ  nº 00.106.180/0001-90,  NIRE:
5140000276-2, sito à Rua I, nº 185, Bairro: Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78.048-487, no
uso  das  atribuições  que  lhe  confere  o Estatuto  Social,  convoca as  Cooperativas
Singulares Filiadas, que nesta data são em número de 8 em condições de votar nas
pessoas de seus representantes Estatutários, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária que realizar-se-á de forma Semipresencial na sua sede administrativa sito à
Rua I, nº 185, Bairro: Alvorada, CEP: 78.048-487, nesta Capital, no dia 21/03/2022, às
07h, com a presença de 2/3 das associadas; em segunda convocação, às 08h, com a
presença de metade mais 1 das associadas; em terceira e última convocação, às 9h,
com a presença de, no mínimo, 3 cooperativas associadas, para deliberar sobre a
seguinte:  Ordem do Dia: 1.  Prestação de contas relativo ao exercício de 2021;  2.
Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021; 3. Fixação dos honorários e
gratificação anual para a Presidente, honorários dos Vice-presidentes e da Cédula de
Presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal  e valor de teto
global,  benefícios  e  gratificação  anual  para  a  Diretoria  Executiva;  4.  Eleição  do
conselho fiscal;  5.  Eleição do conselho de  administração;  6.  Outros assuntos  de
interesse social. Cuiabá/MT, 09/02/2022. As condições e prazo para candidatura estão
aderentes a regulação vigente, o prazo de registro das candidaturas inicia-se no dia
10/02/2022 e termina no dia 28/02/2022. O horário para recebimento dos registros das
candidaturas será das 08h às 17h, no endereço do Sicoob Central Rondon ou no e-
mail 2008.normas@sicoob.com.br. O Horário da votação será conforme o andamento
da  Ordem do  Dia  da  AGO  e  demais  informações estão  disponíveis  no  site  da
cooperativa  https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralrondon/  assim  como  nas
dependências físicas  da  Central  e  esclarecimentos  adicionais podem  ser  obtidos
através  do  e-mail  2008.normas@sicoob.com.br.  Aifa  Naomi  Uehara  de  Paula -
Presidente. 11/02/22CARLOS CAIRO MONTEMEZZO, portador do 

CPF 706959709-68, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA/MT, a OUTORGA de direito de uso dos 
recursos hídricos para a Central Geradora 
Hidrelétrica – ALEGRE, com potência instalada de 
2,0 MW, situada na zona rural do município de 
Nova Maringá – MT. 

BRAVO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 01.759.112/0009-40, torna público 
que requereu a SEMA/MT, a LO para ampliação de dois armazéns, sito a 
Rua Projetada, nº 150, Distrito Industrial, Município de Cuiabá/MT.

GGF Fazendas LTDA, CNPJ12.995.806/0002-27, torna público que 
requereu a secretária, de estado de meio ambiente- , a SEMA/MT
renovação da licença de Instalação para extração de cascalho e m área de 
16,24, localizada na zona rural do municipio de Sorriso-MT          (11/02/2022)

AFL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA,  CNPJ nº 43.426.262/0001-25,  torna
público que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Sema/MT, o
pedido de licença florestal - LF para o projeto de exploração florestal Pef/Ad, para
propriedade denominada Fazenda Matas de  São José, localizada na cidade de
Tabaporã/MT. Simcar: MT214862/2022. 11/02/22

O Messias Máximo Maciel Rodrigues Ltda. CNPJ nº 41.359.678/0001-16, torna público
que  requereu  a  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Rural
Sustentável SEMMADRS/VG a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença
de Operação (LO) para atividade de Serralheria, situado na Rua do Livramento, nº 110 -
Bairro Centro Sul no município de Várzea Grande/MT. 11/02/22

F1 Escuderia é a primeira da categoria a 
apresentar veículo com regulamento atualizado

Red Bull apresenta novo carro para 
a defesa do título de Max Verstappen
Da Folhapress - São Paulo

A Red Bull apresentou 
nesta quarta-feira (9) o RB18, 
novo carro da escuderia para 
a disputa da temporada 2022 
da F1. O veículo do atual cam-
peão Max Verstappen e de 
seu companheiro de equipe, 
Sergio Perez, é o primeiro a 
ser revelado ao público após 
as grandes mudanças no regu-
lamento na categoria.

O design aerodinâmico 

dos carros a partir deste ano 
promete permitir aos pilotos 
andar mais perto dos concor-
rentes na pista, o que deve 
aumentar o número de ultra-
passagens. Para isso, as mu-
danças foram pensadas para 
diminuir o efeito da turbu-
lência gerada pelos veículos.

O novo regulamento —
previsto inicialmente para 
2021, mas adiado por causa da 
pandemia— traz de volta tam-
bém o conceito do “carro asa”. 

Projetado no formato de asas 
de avião invertidas, ele usa 
elementos do “efeito solo”, 
responsável por acelerar o ar 
que passa por baixo do carro 
para que haja mais aderência 
e velocidade. 

A superfície do chassi é 
visivelmente mais simples e 
possui menos apêndices aero-
dinâmicos, o que gera menos 
turbulência para quem busca 
ultrapassagens. Além disso, 
a categoria terá rodas de 18 

polegadas em vez das de 13, 
utilizadas no campeonato nas 
últimas décadas.

As rodas terão, também, 
tampas para ajudar no desvio 
de fluxo de ar, o que aumenta 
a força descendente e contribui 
para a parte de aerodinâmica, 
além de diminuir a turbulên-
cia.

“Não sabemos o que espe-
rar, então estou animado para 
ver como o carro se comporta 
na pista pela primeira vez”, 

disse Verstappen. “Precisare-
mos de algum tempo para nos 
acostumarmos com o carro, 
não é como se você simples-
mente entrasse e fosse uma 
atualização do ano passado.”

Já o mexicano Perez afir-
mou que espera mais equilíbrio 
nesta temporada. “Todos nós 
no grid estamos começando 
do zero nesta temporada, então 
será um ano emocionante.”

Apesar do título de Vers-
tappen em 2021, a Red Bull 

perdeu o Mundial de Cons-
trutores para a Mercedes. 
A equipe do heptacampeão 
Lewis Hamilton somou 613,5 
pontos contra 585,5 do time do 
piloto holandês.

A temporada da F1 em 
2022 começa no dia 20 de 
março, com o GP de Sakhir, 
no Bahrein. Antes, os pilotos 
passam por duas sessões de 
pré-temporada. A primeira 
delas em Barcelona, entre 23 
e 25 de fevereiro.
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




IMOBILIÁRIA PAIAGUAS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o nº. 
11.009.202/0001-10 torna público que requereu à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES a Renovação da 
Licença Ambiental – Modalidade Licença de Instalação (LI), para 
atividade ”Residencial Multifamiliar”, a ser instalado na Rod. Pal-
miro Paes de Barros, s/n (próximo ao cemitério Pq. Cuiabá), Bairro 
Parque Cuiabá, Cuiabá – MT.

CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA. CNPJ. 
26.382.980/0001-28, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença Prévia (LP), a 
Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO), para o 
empreendimento localizado na rua Torrência das Flores, SN, Bairro 
23 de Setembro em Várzea Grande MT, cuja atividade principal está 
destinada na fabricação de cervejas e chopes.

IRENE FLAVIO PEREIRA, RG n° 10120539-6 SS/MT e CPF n° 
786.834.671-04, torna público que requereu à Prefeitura Municipal 
de Cuiabá/MT, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano – SMADES a Licença Ambiental – Mo-
dalidade: Licença de Localização, Licença Prévia, Licença de Insta-
lação e Licença de Operação, referente ao empreendimento nome-
ado de PISCINAS E CIA, inscrito no CNPJ n° 00.679.116/0001-07, 
localizado Av. Miguel Sutil, n° 4624, Jardim Leblon, Cuiabá – MT.

GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI- CPF 229.895.791-68. Tor-
na-se público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Urbano Sustentável - SMADESS, o pedido 
de Licenciamento Ambiental na modalidade de Localização, Prévia 
e Instalação para atividade comercial , localizado Rua Batista das 
Neves, nº 642 e Rua 24 de Outubro, nº 656, Centro Norte, Cuia-
bá – MT.

ALVES DE BRITO CONSTRUÇÕES EIRELI- CNPJ 
09.045.829/0001-85. Torna-se público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentá-
vel - SMADESS, o pedido de Licenciamento Ambiental na modalida-
de de Localização, Prévia e Instalação para atividade de Condomí-
nio Residencial Multifamiliar, localizado na Lotes 1, 2,3 E 11, 12, E 
13 da Quadra 10, Jardim Comodoro, Coxipó da Ponte, Cuiabá MT.

JOÃO BERTOLI FILHO- CPF 001.943.011-68. Torna-se público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano Sustentável - SMADESS, o pedido de Licencia-
mento Ambiental na modalidade de Localização, Prévia e Instalação 
para atividade de Habitação Multifamiliar Residencial, localizado rua 
Brigadeiro Eduardo Gomes(antiga Travessa sem nome) esq. c/ pro-
longamento da Avenida 8 de Abril, Bairro Popular(antigo Varginha), 
Cuiabá/MT.

CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL. – 
CNPJ: 06.194.352/0001-01. Torna-se público que reque-
reu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano Sustentável - SMADESS, o pedido da 
Licença de Operação (LO), para atividade condominial re-
sidencial, localizado na Rodovia Arquiteto Helder Cândia, 
Km 2,5, Ribeirão do Lipa, 78048-150 – Cuiabá/ MT.

CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS. – CNPJ: 
13.457.753/0001-72. Torna-se público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Urbano Sustentável - SMADESS, o pedido da Licença 
de Operação (LO), para atividade condominial residencial, 
localizado na Rodovia Arquiteto Helder Cândia, Km 3,5, 
Ribeirão do Lipa, 78048-150 – Cuiabá/ MT.

RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0039-04, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA/MT, o pedido da alteração da razão social ,  para 
atividade de comércio atacadista de   combustíveis , loca-
lizado na R N, 130 Parte, Distrito Industrial, no município 
de Cuiabá/MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

AUTO POSTO PONTUAL LTDA - CNPJ: 05.475.689/0001-
24, torna público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação da 
Licença de Operação (LO) , para atividade de comércio 
atacadista de combustíveis, localizado na R Interpenicular, 
4808, Centro, no  município de Matupa/MT. Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental.

A empresa antes N.C DE ALMEIDA COMERCIO -ME, situada à Rua das 
Águias (LOT H. P. Arruda), S/N, Quadra 01, Lote 19, Bairro Cristo Rei, CEP 
78. 118- 690, Várzea Grande -MT, CNPJ Nº 14.190.264/0001-60, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Rural Sustentável - SEMMADRS-VG, a Alteração da razão So-
cial para N.C DE ALMEIDA & CIA LTDA, e também as seguintes licenças 
ambientais, tais como LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO e 
LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO. Para atividades de comércio atacadista 
armazenamento e processamento de materiais recicláveis e sucatas me-
tálicas e Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal.

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO 
NORTE- COACEN, CNPJ: 07.572.351/0004-69, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso – SAMA, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
de Operação para a atividade de pesquisa e desenvolvimento ex-
perimental em ciências físicas e naturais, produção de sementes 
certificadas, exceto de forrageiras para pasto e (ESTAÇÃO DE 
PESQUISA), sito a Rodovia MT 242, Sentido Ipiranga do Norte, KM 
19 + 3,5 km a esquerda, Fazenda Novo Milénio, Zona Rural, Sorriso 
- MT, não determinado (EIA/RIMA).

Cuiabá, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

22/02/2022
TERCA-FEIRA | 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$ 400.000,00

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 | RS •  MT  •  MS

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$ 80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão 
Presencial n.º 05/2022, cujo objeto é o: Registro de Preços para 
futura e eventual Contratação de empresa prestadora de 
serviços Médicos Clínico Geral, em regime de Plantão Sobre 
Aviso para feriados, finais de semana e facultativo de 12 Horas, 
tudo em conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos termos 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para 
abertura no dia 25/02/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e 
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 07:00 as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo 
de retirada do edital devidamente preenchido para o 
d e p a r t a m e n t o d e L i c i t a ç õ e s a t r a v é s d o e - m a i l 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 10 de 
Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
COMPANHIA FECHADA

CNPJ 04.707.324/0001-15 - NIRE: 51 3 0000 734 7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA (AGO/E)

Ficam os Senhores Acionista da Companhia de Saneamento da 
Capital – SANECAP, CONVOCADOS a se reunir em 
Assembleia - Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/E), em 
conformidade com as disposições da Lei 6.404/76, Art. 124, 
Art.131, Parágrafo único, Art. 132 e Art. 133, a se realizar na 
sede social da Companhia, rua Vila Maria, nº 235, bairro Baú, 
nesta cidade de Cuiabá - MT, às 09:30 horas, do dia 24 de 
fevereiro de 2022, quinta-feira, para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLÉIA - GERAL ORDINÁRIA. I. 
Tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar 
as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 2021; 
II. Eleger os membros do conselho fiscal. EM ASSEMBLÉIA - 
GERAL EXTRAORDINÁRIA. III. Orçamento da SANECAP, 
exercício 2021; IV. Assuntos Gerais. Cuiabá – MT, 09, 10 e 11 de 
fevereiro de 2022.

VALÉRIA MOREIRA RODER
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 06/2022, cujo objeto é a: Aquisição de Material 
para iluminação de Campo de Futebol nas comunidades do 
município de Nova Guarita- MT, em atendimento ao Termo de 
Convênio nº 0331/2021, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital e nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e 
alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para Abertura da Sessão no dia 24/02/2022 
às 08:30horas (horár io de Mato Grosso) no s i te 
www.licitanet.com.br. Cópias do edital e maiores informações 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. 
dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no 
horário das 07:00 hs as 11:00 ou através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a 
d i s p o s i ç ã o d o s i n t e r e s s a d o s n o s s i t e s 
www.novaguarita.mt.gov.br e www.licitanet.com.br. Nova 
Guarita – MT, em 10 de Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

G. J. G. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ: 
0 8 . 6 6 7 . 4 2 3 / 0 0 0 2 - 5 2 ) , E N D E R E Ç O : A V D O S 
TRABALHADORES, N° 4895, BAIRRO JARDIM TRÊS 
LAGOAS, CUIABÁ -MT, CEP: 78.058-688, REQUEREU A
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE SEMA-MT, O 
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PARA ATIVIDADE Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pe lo presen te ed i ta l , S INDICATO DOS REPRESENTANTES, 
R E P R E S E N TA N T E S - V E N D E D O R E S , P R O PA G A N D I S TA S , 
PROPAGANDISTAS-VENDEDORES, VENDEDORES, PROMOTORES DE 
VENDAS, INSPETORES, CHEFES E GERENTES DA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINPROFARMA, com 
registro no CNPJ: 05.996.881.-0001-66, por seu representante legal e com 
fulcro no art. 8°, III, da CF, convoca os trabalhadores associados ou não, da 
categoria dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de 
Produtos Farmacêuticos, com abrangência em todo estado de Mato Grosso, 
para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se realizará no dia 19 
de fevereiro de 2.022, às 08:30 horas, na Rua: Barão de Melgaço, n° 2.754 – 12° 
andar – sala: 1203 - Centro Sul - Cuiabá – MT CEP: 78.025-300, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e deliberação sobre a pauta de 
reivindicações a ser apresentada ao Sindicato representativo da respectiva 
categoria econômica. b) Discussão e deliberação sobre autorização de 
desconto e recolhimento da Contribuição Sindical, nos termos do art. 578 e 
seguintes da CLT c/c art. 8°, III e IV da CF; c) Outorga de poderes à entidade, por 
seus representantes legais, para negociação coletiva, celebrar acordos, 
requerer realização de mesa redonda junto ao MTE, constituir comissão de 
negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio 
coletivo junto ao Tribunal competente, em todos esses itens, assistido pela 
Federação Interestadual dos Propagandistas. Não havendo número suficiente 
de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, no horário 
supramencionado, a mesma se realizará 30 minutos após a primeira chamada 
no mesmo dia e local.  Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.

Soraia Mendes Castro Ferreira

Presidente SINPROFARMA

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0002-97, sito a Rua B 
Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, 
solicita o comparecimento do funcionário Everson Sergio Dos Santos Silva, 
portador da CTPS sob o nº 3575819 serie 0050-MT e CPF Nº 062.707.441-30 e 
comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) dias a contar da 
data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho como abandono de 
emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 
VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO. Contrato: B70723004-5. 
DEVEDOR e FIDUCIANTE: RIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA
EPP. COOBRIGADO/AVALISTA: RICARDO NUNES DE SOUZA e DAYANE MARIA
ALVES DE SOUZA. BEM: Um imóvel urbano com benfeitorias, AT 18.412,54m², 
situado na Avenida Lourival Lopes (Rua Diretriz), nº 800, km 383 da BR070 AC de 
3.061,27m², localizado no município de Campo Verde/MT, com limites e confrontações 
descritos na matrícula 9.750 do CRI de Campo Verde/MT. Abertura: 14/02/2022. 1º 
Leilão na data de 21/02/2022, pelo valor de avaliação R$ 4.595.811,25 (quatro 
milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e onze reais e vinte e 
cinco centavos), a ser encerrado a partir das 10h00 horário local de Cuiabá/MT, 
11h00 horário de Brasília/DF, e 2º Leilão pelo valor atualizado da dívida na data do 
encerramento em 22/02/2022 às 10h00 horário local/MT, 11h00 horário de 
Brasília/DF. Local do Leilão: Portal e/ou . Em www.superbid.net www.polileiloes.com.br
virtude da pandemia de Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: Poliana 
Mikejevs Calça Lorga. Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações (65) 
4052-9434 – Ramais 8237/8239, pelo portal e/ou www.superbid.net
www.polileiloes.com.br, ou ainda na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202 – Bairro 
Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

ERRATA
A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB, pessoa jurídica de 
direito público, com sede na Rua 13 de Junho, 1289 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 
78020-000, NOS TERMOS DO ARTIGO 328 DO CTB, REGULAMENTADOS 
PELA RESOLUÇÃO Nº 623 DO CONTRAN, COMUNICA a todos os 
interessados, que na Errata do Aviso de Leilão, publicado no jornal DIÁRIO DE 
CUIABÁ, página A7, do dia 09 de fevereiro de 2022, sofrerá as seguintes 
alterações:

Onde se lê: “para conhecimento dos interessados que nos dias 23 e 25 de 
fevereiro de 2022, às 9h00min, , realizará LEILÃO na forma on-line”.

Ler-se-á: “para conhecimento dos interessados que nos dias s 25 de 
fevereiro e 04 de março de 2022, às 9h00min, , realizará LEILÃO na forma 
on-line”.

Onde se lê: “Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados 
no site www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando 
Legal/SEMOB onde encontram-se acautelados, situado na Rua Beira Rio, 
S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina, CEP 78000-000, nos dias 17, 18, 21 e 22 
de março de 2022.”

Ler-se-á: “Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados no 
site www.focoleiloes.com.br e/ou visitados no pátio da Rodando 
Legal/SEMOB onde encontram-se acautelados, situado na Rua Beira Rio, 
S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina, CEP 78000-000, nos dias 21, 22, 23 e 24 
de fevereiro de 2022.”

Desta forma, com a publicação da presente ERRATA adita-se e ratificam-se 
todos os demais termos contidos naquele Edital de Leilão anteriormente 
publicado. 

Cuiabá, 10/02/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ADiretoria Executiva do Sindicato dos Estabelecimentos 
de Serviço de Saúde do Estado de Mato Grosso - 
SINDESSMAT, representada por seu presidente Dr. Altino 
José de Souza, com sede e foro na cidade de Cuiabá/MT, 
na Rua Barão de Melgaço, 2754, sala 1301, Centro Sul, 
inscrito no CNPJ sob o número 33.004.698/0001-72, com 
registro sindical número 02421387895-7 junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela legislação sindical vigente e pelo Estatuto 
Social, convoca todos os representantes de estabelecimentos 
de serviços de saúde sediados em Alto Araguaia, Alto Garças, 
Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, 
Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Ponte 
Branca, Poxoréo, Primavera do Leste, Rondonópolis, São 
José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro para participar 
da Assembléia Geral a ser realizada no dia 17 de fevereiro 
de 2022 (5ª feira), às 10h20, em formato online, por 
meio da ferramenta ZOOM, em primeira chamada com 
maioria dos associados presentes, e às 10h30, em segunda 
chamada com qualquer número, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte pauta: 1. Análise da proposta do Sindicato 
dos empregados SITESSRON para a Convenção Coletiva 
de Trabalho - CCT 2022; 2. Elaboração de contraproposta; 
3. Eleição da Comissão de negociação. O link para acesso a 
reunião poderá ser solicitado pelo telefone (65) 3623-0177 
ou pelo e-mail: financeiro@sindessmat.com.br. Cuiabá, 10 de 
fevereiro de 2022.

Altino José de Souza
Presidente SINDESSMAT (11/02/2022)

AUTO POSTO TIGRAO LTDA, inscrita no CNPJ 
20.499.184/0001-93, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Estado de Meio ambiente - SEMA/MT, 
RLO Renovação de Licença de Operação, no 
município de Porto Alegre do Norte (MT).

PETRO BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
LTDA, inscrita no CNPJ 43.503.935/0001-01, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Estado de 
Meio ambiente - SEMA/MT, LP LI Licença Previa e de 
Instalação, no município de Confresa (MT).

NORTECAL MINERADORA LTDA., com CNPJ: 
20.083.452/0001-91 torna público que requereu a 
Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) 
relacionado ao processo ANM n° 867.637/2021, junto à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA/MT, 
para Ext ração e Benefic iamento de Rocha 
“CALCÁRIO” em uma área de 1,62 hectares, 
localizado zona rural, Fazenda São José, área situada 
no município Paranatinga/MT, com ponto central na 
área sob° a coordenada geográfico SIRGAS 2000 
(Lat:-14°34'53,64''S / Long:-54°20'31,21''O).

Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e do Município de Cacoal/RO - SICOOB Central Rondon - Assembleia
Geral Ordinária - Edital de Convocação. A Presidente da Central das Cooperativas
de Crédito dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Município de
Cacoal/RO -  Sicoob  Central  Rondon,  CNPJ  nº 00.106.180/0001-90,  NIRE:
5140000276-2, sito à Rua I, nº 185, Bairro: Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78.048-487, no
uso  das  atribuições  que  lhe  confere  o Estatuto  Social,  convoca as  Cooperativas
Singulares Filiadas, que nesta data são em número de 8 em condições de votar nas
pessoas de seus representantes Estatutários, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária que realizar-se-á de forma Semipresencial na sua sede administrativa sito à
Rua I, nº 185, Bairro: Alvorada, CEP: 78.048-487, nesta Capital, no dia 21/03/2022, às
07h, com a presença de 2/3 das associadas; em segunda convocação, às 08h, com a
presença de metade mais 1 das associadas; em terceira e última convocação, às 9h,
com a presença de, no mínimo, 3 cooperativas associadas, para deliberar sobre a
seguinte:  Ordem do Dia: 1.  Prestação de contas relativo ao exercício de 2021;  2.
Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021; 3. Fixação dos honorários e
gratificação anual para a Presidente, honorários dos Vice-presidentes e da Cédula de
Presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal  e valor de teto
global,  benefícios  e  gratificação  anual  para  a  Diretoria  Executiva;  4.  Eleição  do
conselho fiscal;  5.  Eleição do conselho de  administração;  6.  Outros assuntos  de
interesse social. Cuiabá/MT, 09/02/2022. As condições e prazo para candidatura estão
aderentes a regulação vigente, o prazo de registro das candidaturas inicia-se no dia
10/02/2022 e termina no dia 28/02/2022. O horário para recebimento dos registros das
candidaturas será das 08h às 17h, no endereço do Sicoob Central Rondon ou no e-
mail 2008.normas@sicoob.com.br. O Horário da votação será conforme o andamento
da  Ordem do  Dia  da  AGO  e  demais  informações estão  disponíveis  no  site  da
cooperativa  https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralrondon/  assim  como  nas
dependências físicas  da  Central  e  esclarecimentos  adicionais podem  ser  obtidos
através  do  e-mail  2008.normas@sicoob.com.br.  Aifa  Naomi  Uehara  de  Paula -
Presidente. 11/02/22CARLOS CAIRO MONTEMEZZO, portador do 

CPF 706959709-68, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA/MT, a OUTORGA de direito de uso dos 
recursos hídricos para a Central Geradora 
Hidrelétrica – ALEGRE, com potência instalada de 
2,0 MW, situada na zona rural do município de 
Nova Maringá – MT. 

BRAVO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 01.759.112/0009-40, torna público 
que requereu a SEMA/MT, a LO para ampliação de dois armazéns, sito a 
Rua Projetada, nº 150, Distrito Industrial, Município de Cuiabá/MT.

GGF Fazendas LTDA, CNPJ12.995.806/0002-27, torna público que 
requereu a secretária, de estado de meio ambiente- , a SEMA/MT
renovação da licença de Instalação para extração de cascalho e m área de 
16,24, localizada na zona rural do municipio de Sorriso-MT          (11/02/2022)

AFL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA,  CNPJ nº 43.426.262/0001-25,  torna
público que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Sema/MT, o
pedido de licença florestal - LF para o projeto de exploração florestal Pef/Ad, para
propriedade denominada Fazenda Matas de  São José, localizada na cidade de
Tabaporã/MT. Simcar: MT214862/2022. 11/02/22

O Messias Máximo Maciel Rodrigues Ltda. CNPJ nº 41.359.678/0001-16, torna público
que  requereu  a  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Rural
Sustentável SEMMADRS/VG a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença
de Operação (LO) para atividade de Serralheria, situado na Rua do Livramento, nº 110 -
Bairro Centro Sul no município de Várzea Grande/MT. 11/02/22

F1 Escuderia é a primeira da categoria a 
apresentar veículo com regulamento atualizado

Red Bull apresenta novo carro para 
a defesa do título de Max Verstappen
Da Folhapress - São Paulo

A Red Bull apresentou 
nesta quarta-feira (9) o RB18, 
novo carro da escuderia para 
a disputa da temporada 2022 
da F1. O veículo do atual cam-
peão Max Verstappen e de 
seu companheiro de equipe, 
Sergio Perez, é o primeiro a 
ser revelado ao público após 
as grandes mudanças no regu-
lamento na categoria.

O design aerodinâmico 

dos carros a partir deste ano 
promete permitir aos pilotos 
andar mais perto dos concor-
rentes na pista, o que deve 
aumentar o número de ultra-
passagens. Para isso, as mu-
danças foram pensadas para 
diminuir o efeito da turbu-
lência gerada pelos veículos.

O novo regulamento —
previsto inicialmente para 
2021, mas adiado por causa da 
pandemia— traz de volta tam-
bém o conceito do “carro asa”. 

Projetado no formato de asas 
de avião invertidas, ele usa 
elementos do “efeito solo”, 
responsável por acelerar o ar 
que passa por baixo do carro 
para que haja mais aderência 
e velocidade. 

A superfície do chassi é 
visivelmente mais simples e 
possui menos apêndices aero-
dinâmicos, o que gera menos 
turbulência para quem busca 
ultrapassagens. Além disso, 
a categoria terá rodas de 18 

polegadas em vez das de 13, 
utilizadas no campeonato nas 
últimas décadas.

As rodas terão, também, 
tampas para ajudar no desvio 
de fluxo de ar, o que aumenta 
a força descendente e contribui 
para a parte de aerodinâmica, 
além de diminuir a turbulên-
cia.

“Não sabemos o que espe-
rar, então estou animado para 
ver como o carro se comporta 
na pista pela primeira vez”, 

disse Verstappen. “Precisare-
mos de algum tempo para nos 
acostumarmos com o carro, 
não é como se você simples-
mente entrasse e fosse uma 
atualização do ano passado.”

Já o mexicano Perez afir-
mou que espera mais equilíbrio 
nesta temporada. “Todos nós 
no grid estamos começando 
do zero nesta temporada, então 
será um ano emocionante.”

Apesar do título de Vers-
tappen em 2021, a Red Bull 

perdeu o Mundial de Cons-
trutores para a Mercedes. 
A equipe do heptacampeão 
Lewis Hamilton somou 613,5 
pontos contra 585,5 do time do 
piloto holandês.

A temporada da F1 em 
2022 começa no dia 20 de 
março, com o GP de Sakhir, 
no Bahrein. Antes, os pilotos 
passam por duas sessões de 
pré-temporada. A primeira 
delas em Barcelona, entre 23 
e 25 de fevereiro.
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ROSIMAR PAES DA SILVA EIRELI, com 
CNPJ n.º: 20.330.678/0001-40. Torna público 
que requereu junto a SEMA-MT, a Renovação 
da Licença de Operação – LO, para atividade 
madeireira em Aripuanã – MT.

TELLUS LTDA, com CNPJ n.º: 04.529.956/0001-
17. Torna público que requereu junto a SEMA-MT, 
a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI 
e Licença de Operação – LO da empresa, para 
atividade madeireira em Aripuanã – MT.

G. DE A. MACHADO, com CNPJ n °: 
33.696.139/0001-70. Torna público que re-
quereu junto a SEMA – MT, a Renovação da 
Licença de Operação n.º: 321734/2020, para 
atividade madeireira em Aripuanã – MT.

CEDRUS INDUSTRIA DE MADEIRA REFLORESTADA LTDA, 
CNPJ: 10.800.129/0001-38, torna público que requereu a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, o pedido da LAC 
– Licença por Adesão e Compromisso para a atividade de Serraria 
com desdobramento de madeira em bruto e resserragem, loca-
lizada no Sitio Pé de Serra-Fazenda Vãozinho, Rodovia MT 343, 
km 23 à esquerda mais 13 km, S/N, Zona Rural, município de Porto 
Estrela/MT.

RAIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ nº 
42.494.080/0001-29, torna público que requereu junto à 
SEMA/MT as Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) 
do Loteamento Urbano localizado na Rod. BR-364, Km 
877,44, Fazenda Ramada, município de Campo Novo do 
Parecis/MT (Lat.:13°41’11.11”S; Long.: 57°53’32.26”O).

MAGÉ TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecido 
na Avenida das Figueiras, nº 893, sala 01, Setor Comercial, Sinop/
MT, inscrita no CNPJ nº 43.806.347/0001-39, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso/MT, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, da Atividade 
de Transporte rodoviário de produtos perigosos. Maria Fernanda – 
Soluções Ambientais –Não foi determinado EIA/RIMA. 

V CONCEIÇÃO SILVA & CIA LTDA(CNPJ n° 08.459.768/0001-30), 
torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, por 
meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – SMADESS, as Licenças de Instalação (LI) e 
de Operação (LO) para a sala comercial localizada na Av. XV de no-
vembro, nº 423, Porto, município de Cuiabá/MT (Lat.:15º36’34.54”S; 
Long.: 56º06’5.93” O).

A HARMONIA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E PARTI-
CIPAÇÕES LTDA- CNPJ 01.646.341/0001-00 torna público que 
requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE 
VÁRZEA GRANDE - SEMMADRS/VG, a LICENÇA ESPECIAL DE 
LIMPEZA DE ÁREA, na área situada na Avenida Doutor Paraná, 
921 - Bairro Cristo Rei - Várzea Grande - CEP 78.118-189.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO 
Nº 1008795-42.2018.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$142.488,85 ESPÉCIE: MONITÓRIA  POLO ATIVO: BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, 
com sede em Brasília - DF, Setor Bancário Sul, quadra 01, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, CEP 70.089-900, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0001- 91, 
endereço eletrônico cenopserv.oficios@bb.com.br  POLO PASSIVO: C. DOS SANTOS BARBOSA, empresário individual, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 
14.178.788/0001-35, estabelecida na Rua Generoso Ciriaco Maciel, nº 4, Jardim Petrópolis, Cuiabá – MT, CEP: 78.070-050; Representando por CLAUDECI DOS 
SANTOS BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade de nº 10123210 SSP MT, inscrito no CPF sob nº 788.119.961-04, residente e 
domiciliado na Rua Generoso Ciriaco Maciel, nº 4, Jardim Petrópolis, Cuiabá – MT, CEP: 78.070 -050, devedores; PATRICIA SANTOS PEREIRA, brasileira, solteira, 
empresária, portadora da Carteira de Identidade de nº 1198266-7 SESP MT, inscrita no CPF sob nº 912.068.981-00, residente e domiciliado na Rua R, Casa 09, Qd 
66 – Fundos – Parque Atalaia, Cuiabá-MT, CEP: 78.070- 050; fiadora.  FINALIDADE: Citação do polo passivo, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 
obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$142.488,85 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e 
dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos 
mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital.  RESUMO DA INICIAL: Em 18 de março de 2016, 
os Executados emitiram em favor do Exequente, o CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO, registrada sob n. 868.700.237, no valor de R$142.200,00 (cento e 
quarenta e dois mil reais), com vencimento do final para em 22 de março de 2018. A forma de pagamento avençada entre as partes referente ao Contrato de Abertura de 
Crédito Fixo, foi estipulada o pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, consecutivas, no valor de R$5.925,00 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais), 
acrescido de encargos básico e adicionais integrais, vencendo a primeira em 22/04/2016 e a última em 22/03/2018. Ocorre que os Executados deixaram de efetuar os 
pagamentos devidos referentes ao Contrato de Crédito de Renda Fixa, sendo que, o montante atualizado da dívida, até abril de 2018, importa em R$142.488,85 (cento e 
quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). DECISÃO: Vistos em correição. O BANCO DO BRASIL S.A, pessoa jurídica de direito 
privado, qualificada nos autos, opôs “Embargos de Declaração” contra a decisão que recebeu a inicial, alegando ter sido omissa sobre o pedido de emenda anteriormente 
formulado para retificar a execução de título extrajudicial para ação monitória. Pede, assim, a procedência dos embargos para corrigir a omissão apontada. É o relatório. 
Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, uma vez que o sistema 
registrou ciência da decisão em 24.7.2019 e os embargos foram protocolados em 31.7.2018, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, 
à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado. Razão assiste ao embargante em sua 
argumentação, pois, de fato, há um pedido formulado sob Id n. 12779008 que não foi apreciado, fato que se deu, provavelmente, porque a aludida petição tornou-se 
invisível em cumprimento à ordem contida no Id n. 12715219. Assim sendo, acolho os embargos, dando-lhes provimento e, por consequência, passo a analisar o pleito 
repetido no Id n. 14457901, assinalando que, conforme normatiza o art. 329, do CPC, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a citação, sem o 
consentimento do réu. Nesse passo, não se visualizando impedimento à pretensão, recebo a emenda, passando a Ação de Execução a ser tida como “Ação Monitória”. 
Para tanto, com fulcro no art. 700, do CPC, determino que se expeça mandado de pagamento, podendo a parte ré, no prazo de 15 dias, oferecer embargos (art. 702, 
CPC). Não sendo opostos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, lembrando que 
o pagamento voluntário eximirá o réu de custas e de honorários DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista as inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das 
consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o pedido de citação por edital, constante de Id 69287217. Citem-se os requeridos: C DOS SANTOS BARBOSA 
- ME - CNPJ: 14.178.788/0001-35, CLAUDECI DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 788.119.961-04 e PATRICIA SANTOS PEREIRA - CPF: 912.068.981-00, por edital, nos 
termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 
257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 
Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 18 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
Bancário 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá, 28 de janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 
CUIABÁEDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTÉ) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINACÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE 
TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO N. 0024886-06.2013.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 56.447,52 ESPECIE: BUSCA E APREENSÃO 
POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ/MF sob no 60.746.948/0001-12, com sede social em Osasco-SP, na Cidade de Deus, 
CEP: 06029-900.POLO PASSIVO: MARIANA DE MANTOVA COSTA, brasileira, inscrita no CNPJ no 14.023.984/0001-30, com endereço na 
Rua Antônio Maria Coelho, 382, bairro Centro Sul, CEP: 78020-270, em Cuiabá-MT.FINALIDADE: Citação do polo passivo/requerida, acima 
qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição 
inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste mandado.  RESUMO DA INICIAL: Mediante Contrato de Financiamento para Aquisição e Bens, com 
taxa prefixada sob n. 00417.0293004.621.2896363, firmado em 22 de agosto de 2011, obrigou-se o requerido a pagar a importância em parcelas 
iguais e consecutivas. Em garantia das obrigações assumidas, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, o devedor transferiu ao credor, 
em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber: Marca Hyundai, modelo AZERA, chassi n° 9BGSN19909B201488, 
ano de fabricação 2008 e modelo 2009, cor preta, placa NJK9806, Renavam 119148242. A requerida mesmo sendo devidamente protestada, não 
satisfez o débito, que se acha totalmente vencido por força de cláusula contratual, deixando de realizar pagamentos desde a prestação vencida em 
22/03/2012, totalizando, até a presente data, a importância de R$56.447,52(cinqüenta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta 
e dois centavos). Sendo que este valor compreende as parcelas vencidas e vincendas, já devidamente acrescidas dos encargos contratuais, 
despesas com notificação e custas processuais. DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado 
o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado 
pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HYUNDAI AZERA, Ano Fabricação/Modelo 
2008/2009, Renavam 147625041, Chassi KMHFC41DP9A379813, Placa NJK-9806, Cor PRETA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 
termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se 
auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, 
em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora 
no prazo de 05 dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos SS 1o e 2o do art. 3o do DL 911/69, 
dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2o do Código de Processo Civil. 3. Cumpra-se 
a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-
45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. DECISÃO: Vistos etc. I - Anoto que os presentes autos foram inseridos em lista de correição 
remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na a Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria n. 37/2021-CGJ, 
que indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado e arquivado com urgência, diante demora na tramitação, constando em lista 
de congestionamento. Il - Diante da devolução da carta de citação (AR) negativa de ld 60387349 - pág. 86, defiro o pedido de Id 69493919. Cite-se 
a requerida Mariana de Mantova Costa por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista 
que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local 
de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. Cuiabá, 10 de janeiro 
de 2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento no 56/2007-CGJ
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Exmad Madeiras Ltda, CNPJ 05.965.159.0001-
64, vem requerer da SEMA a Renovação da Licen-
ça de Operação, para atividade de serraria com 
desdobramento e beneficiamento de madeira.

Cuiabá, sábado, 12 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 5/2022

CIA 0058121-09.2021.8.11.0000

A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio 
de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
900/2021 - DA – DJE-MT nº 11069, comunica aos 
interessados que será ABERTA a Sessão Pública 
do Pregão Eletrônico n. 5-2022 – CIA 
0058121-09.2021.8.11.0000, no dia 25 de 
fevereiro de 2022, às 10h30 – horário de 
BRASÍLIA-DF, no site do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: 
"Registro de Preço de materiais de consumo 
diversos (caneta para CD/DVD, cappuccino, cone 
de sinalização, copo descartável para café, 
envelope, etc), em atendimento às necessidades 
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”.

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: joao.bertin@tjmt.jus.br

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. torna público que requereu ao IBAMA, a 
Licença de Instalação – LI da Rede de Distribuição de 
Energia Rural de 19,9 kV Obra 0322100807 - Fundação 
Nacional do Índio em Comodoro/MT.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. torna público que requereu ao IBAMA, a 
Licença de Instalação – LI da Rede de Distribuição de 
Energia Rural de 19,9 kV Obra 0221702687 - SILVIA
KAMANI em Paranatinga/MT.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. torna público que requereu ao IBAMA, a 
Licença de Instalação – LI da Rede de Distribuição de 
Energia Rural de 19,9 kV Obra 0121802630 - SANDRA DA
SILVAem Barão de Melgaço/MT.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 020/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 
24 de FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A 
ESTRUTURAÇÃO DO CAOP/CSI - CENTRO DE APOIO 
OPERACIONAL DO CONHECIMENTO E SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, CONFORME AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO I. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A 
presente licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022. 
Milton do Prado Gunthen Junior - Gerente de Licitações

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 021/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 
24 de FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, DE 
ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser 
obtido pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores 
informações pelo telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 6/2022 

CIA0000556-53.2022.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de 
seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 
900/2021 - DA – DJE-MT nº 11069, comunica aos 
interessados que será ABERTA a Sessão Pública do 
Pregão Eletrônico n. 6-2022 – CIA 
0000556-53.2022.8.11.0000, no dia 3 de março de 2022, 
às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: 
"Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviço de operacionalização, incluindo a manutenção 
preventiva e corretiva (com cobertura integral de peças), 
em equipamentos de áudio localizados na Sala de 
reunião da Presidência, no Plenário Gervásio Leite, 
Cabine de Som, nos Plenários: 1, 2, 3 e 4, bem como no 
Plenário da Turma Recursal, Escola dos Servidores, nas 
Salas do Departamento de Apoio e Julgamento e da 
Gerência Setorial de Taquigrafia do Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso”.
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: 
joao.bertin@tjmt.jus.br

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERCLIN - COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS MÉDICOS DA CLINICA FEMINA DE CUIABÁ LTDA
CNPJ – Nº. 02.889.461/0001-92

O Sr. Presidente da COOPERCLIN - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 
MÉDICOS DA CLINICA FEMINA DE CUIABÁ LTDA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca todos os seus cooperados, em condições de votar, 
para participarem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se de acordo 
com os indicativos abaixo: DATA: 28 de Fevereiro de 2022. LOCAL: Sede da 
Cooperativa sito a Rua São Bento, nº 370, Bairro: Baú (Anexo ao Estacionamento 
Seven Park) HORÁRIO: Às 19:00 (dezenove horas) em 1ª (primeira) convocação, 
com presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados; ou às 19:30 (dezenove horas e 
trinta minutos) em 2ª (Segunda) com a presença de metade mais um dos Cooperados, 
ou às 20:00 (vinte horas) em 3ª (terceira) e última convocação com os cooperados 
presentes e com direito a voto. ORDEM DO DIA: I – Prestação de contas dos órgãos 
de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao 
exercício de 2021; II – Taxa Administrativa; III – Taxa de ISSQN.
Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2022.

Drº Carlos Alberto Zaguini 
CRM-MT 3588

AVISO DE LICITAÇÃO

IFMT 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2022 UASG 158144

Nº Processo: 23193.000027.2021-11

O IFMT tem por objeto aquisição de material consumo - gêneros alimentícios, 

hortifrutigranjeiros, carnes e frios para o refeitório do IFMT Campus Confresa, 

conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. O edital poderá ser retirado 

a partir de 14/02/2022 no site www.comprasgovernamentais.gov.br, no compras.cfs@

ifmt.edu.br, no site do IFMT ou no seguinte endereço, Av. Vilmar Fernandes, 300, Setor 

Santa Luzia - Confresa/MT, Fone 066-3564-2600 das 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 

17h30. Data da Sessão: 25/02/2022 às 9h00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF). 12/02/22

Agropecuária Madeirinha Ltda. CNPJ 24.698.573/0001-07, torna público que está
requerendo à Secretaria de Estadlo de Meio Ambiente de Mato Grosso  - SEMA -
Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS/Plano Operacional Anual - POA na
Fazenda Madeirinha: 61º 20' 21,684" W 9º 45' 37,496" S. Localizado na Rodovia MT
199 KM 170 S/N na Zona Rural de Colniza/MT. 12/02/22

Monte Sinai Combustiveis LTDA, CNPJ: 14.007.440/0001-85- Torna-
se público que requereu a Secretaria Estadual do Meio Ambiente-
SEMA/MT, a Renovação de Licença de Operação da atividade comercio 
varejista de combustível no município Alto Garças/MT

Monte Sinai Combustiveis LTDA, CNPJ: 14.007.440/0001-85- Torna-
se público que requereu a Secretaria Estadual do Meio Ambiente-
SEMA/MT, a Renovação de Licença de Operação da atividade 
Transporte de produtos perigosos (combustível) no município Alto 
Garças/MT.

Porto de Areia Cassimiro LTDA, CNPJ 22.817.436/0001-00, torna 
público que requereu a , a mudança de Titularidade do SEMA/MT
processo 341987/2016, e sua respectiva LO 319292/2019 de titularidade 
do senhor SEBASTIÃO BONIFACIO CASSIMIRO, CPF 110.501.101-10. 
Bem como também a Renovação da Licença de Operação 319292/2019

ERRATA Pantanal Agrícola LTDA CNPJ : A Empresa , com
04.480.269/0011-45, CORRIGE a publicação realizada no Diário Oficial 
do Estado de Mato Grosso (Diario_oficial_2021-11-26_pag_108) e o no 
periódico Local/Regional (A7 EDITAIS 26-11-2021 - Diário de Cuiabá), 
para constar que torna público que REQUEREU ao , as CODEMA-MT
Licenças: Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de LP- LI- LO-
Operação, para Funcionamento de atividade de “Comércio Atacadista de 
Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo com 
Depósito no Local”. O Empreendimento é denominado “PANTANAL
AGRÍCOLA”, localizado na Avenida Industrial Nº 1810-Setor Industrial 
no município de Água Boa / MT.

Auto Posto Martinão LTDA,-CNPJ 26.542.308/0001-52, torna público 
que requereu à as Licenças Prévia e de Instalação para SEMA/MT
AMPLIAÇÃO AUTO POSTO MARTINÃOdo empreendimento , com 
atividade de comércio varejista de combustíveis, localizado na Rod. MT
240-Km 44, S/N,-Distrito Industrial II-Água Boa / MT                  (12/02/2022)

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.486.511/0001-53

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022-VIRTUAL
A CIDADÃ LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO (FEEMT), NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS PELO ESTATUTO FEDERATIVO, FAZ SABER a todos que este 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao disposto no artigo 23, c.c 
art.16, inciso I e art. 21, inciso I, todos do Estatuto da FEEMT, ficam CONVOCADOS todos os 
membros adesos à FEEMT, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, para 
comparecerem à reunião que instalará a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 13 
de março de 2022, na modalidade virtual. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: será 
instalada às 8 horas em 1ª (primeira) convocação, com a presença da maioria absoluta dos 
membros adesos, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, ou, às 8h30 em 2ª (segunda) 
convocação com qualquer número de membros adesos presentes, em pleno gozo dos seus 
direitos estatutários (art.13). Será virtual em razão da pandemia, conforme autorização 
aprovada por unanimidade na AGO de 14.03.2021, e o link para participar será enviado a 
todos os membros adesos via WhatsApp. Para deliberar sobre a seguinte Pauta: 1) Deliberar 
sobre Pedidos de Remissão das contribuições mensais vencidas e não pagas; 2) Aprovar ou 
desaprovar a Prestação de Contas da FEEMT do exercício findo (2021), (art. 17, inciso V); 
3)Aprovar ou desaprovar o orçamento da FEEMT para o exercício financeiro vindouro (2023) 
(art.17, V), podendo recomendar adoção de ações que se fizerem necessárias; 4)Homologar 
ou não, os nomes dos candidatos aos cargos das Feemt Regionais indicados pela Diretoria 
Executiva (art.17, inciso II); 5)Compor a Comissão Eleitoral que conduzirá o processo 
eleitoral de 2023 (Diretoria Executiva); 6)Apresentação, pela Diretoria Executiva, do 
Relatório das Atividades realizadas no exercício anterior (2021), (inciso I, alínea a do art.21); 
7)Deliberar sobre a Proposta de Trabalho da Diretoria Executiva para o ano vindouro (2023)- 
(inciso I, alínea b, do art.21); 8) Deliberar sobre o Plano de Ações do Movimento Espírita do 
Estado de Mato Grosso, aprovado pelo CFE em 12.l2.2021; 9)Assuntos Gerais de interesse 
do Movimento Espírita. E, para que todos tomem conhecimento, será o presente EDITAL
publicado no Diário de Cuiabá e enviado a todos os MEMBROS ADESOS, através de e-mails 
e por ofício circular. Será compartilhado nos grupos WatsApp dos Dirigentes de Centros 
Espíritas de Mato Grosso, com antecedência mínima de quinze dias (art.23 do estatuto 
federativo). Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2022

Luiza Leontina Andrade Ribeiro
Presidente da FEEMT

FUTEBOL AMERICANO Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams 
disputam o Super Bowl domingo, em Los Angeles

Como o Super Bowl virou um
grande negócio muito além do jogo
PAULO MANCHA
Estadão Conteúdo

A capacidade oficial do 
SoFi Stadium, palco do Super 
Bowl, que acontece neste do-
mingo, é de 70.240 espectado-
res. No entanto, a prefeitura 
de Inglewood, estima que 
mais de 150.000 visitantes de 
outros estados e países estejam 
desde o começo da semana 
perambulando pela cidade e 
suas vizinhas da Grande Los 
Angeles. Sem contar algumas 
centenas de milhares de pes-
soas da própria metrópole. Na 
maioria, são pessoas que não 
tem ingresso nem pretendem 
comprar. Como explicar esse 
fenômeno? Basta ver a progra-
mação de eventos paralelos 
ao jogo.

Mais de 150 atrações pa-
ralelas estão sendo ofereci-
das nesta semana da final 
da NFL, sempre envolvendo 
ex-jogadores e celebridades. 
São festas, exposições, tardes 
de autógrafo, jantares, desfiles 
de moda, clínicas de futebol 
americano e torneios dos mais 
variados esportes.

Há opções baratas e popu-
lares, com ingressos na faixa 
de US$ 20 (R$ 104). É o caso do 
Super Bowl Experience, uma 
espécie de parque temático de 

futebol americano onde crian-
ças e adultos podem testar suas 
habilidades em dezenas de 
nichos que simulam o esporte, 
além de brincar de videogames, 
ver exposições de troféus, assis-
tir a filmes, comprar produtos 
e pegar autógrafos de dezenas 
de atletas contratados para ficar 
zanzado por ali.

E existem também eventos 
para poucos, como o Culinary 
Kickoff presented by Porsche, 
um jantar de gala preparado 
por alguns dos mais famosos 
chefs do país, na sede do clube 
de proprietários da Porsche e 
repleto de famosos e ex-joga-
dores. O ingresso sai por US$ 
1.500 (R$ 7.800) por pessoa.

Super Bowl: o Carnaval 
do Tio Sam - Dá para traçar 
um paralelo com o Carnaval 
do Rio de Janeiro: uma festa 
contínua, de vários dias, em 
diversos lugares, com público 
de todas as estirpes. Não é à 
toa que a maior região metro-
politana da Califórnia espera 
um faturamento de US$ 477 
milhões (R$ 2,4 milhões) gra-
ças à final da NFL.

“Acho que estamos entran-
do na próxima era dourada 
dos esportes e do entreteni-
mento”, declarou o prefeito 
de Los Angeles, Eric Garcetti, 
em entrevista ontem à repórter 

Rory Carroll, da agência de 
notícias Reuters. Vale lembrar 
que não são apenas turistas. 
Além das arquibancadas nor-
mais, o estádio recebeu mais 
30.000 assentos improvisados, 
destinados a jornalistas de 
outros estados e países e aos 
convidados da liga e dos times.

Nesta edição, sem as restri-
ções relativas à covid-19 que 
em 2021 deixaram o Raymond 
James Stadium, de Tampa, 
com apenas 25% da capacida-
de, o Super Bowl voltará a ser 
o maior evento esportivo dos 
Estados Unidos. Mesmo com 
ingressos custando em média 
o valor de um carro popular 
zero quilômetro no Brasil.

Segundo apuração do site 
especializado em negócios do 
esporte Sportico, em 2022, foi 
batido um recorde, com in-
gresso mais barato na faixa de 
US$ 4.500 (R$ 23 mil) e o mais 
caro saindo por US$ 100 mil 
(R$ 522 mil). O preço médio é 
de US$ 8.772 - equivalente a R$ 
46.000 no câmbio oficial.

Essas somas se tornam 
ainda mais impressionantes 
se comparadas às da primeira 
edição do Super Bowl, dispu-
tada em 1967, quando duas 
ligas rivais - AFL e NFL - deci-
diram fazer um tira-teima para 
definir quem era o verdadeiro 

campeão do país. Naquela oca-
sião, havia ingressos por US$ 6 
para o jogo entre Kansas City 
Chiefs (da AFL) e Green Bay 
Packers (da NFL). E, mesmo 
assim, o Los Angeles Memorial 
Coliseum não lotou.

A TV faz a festa - Em 1983, 
quando o episódio final do 
seriado M*A*S*H parou o país 
e bateu todos os recordes de 
audiência da TV americana, 
ninguém achava que qualquer 
coisa mostrada na telinha pu-
desse superar os quase 106 
milhões de telespectadores 
registrados pelo Nielsen Media 
Research. Demorou, mas acon-
teceu. Em fevereiro de 2010, a 
grande final da NFL entre In-
dianapolis Colts e New Orleans 
Saints atingiu 106,5 milhões de 
pessoas na média.

A partir daí, em mais sete 
ocasiões o Super Bowl su-
perou a marca, chegando ao 
recorde de 114,5 milhões de 
telespectadores em fevereiro 
de 2015, quando o New En-
gland Patriots bateu o Seattle 
Seahawks por 28 a 24 em dos 
mais épicos finais de partida 
da história. No total, das dez 
maiores audiências da história 
da TV nos Estados Unidos, 
nove são Super Bowls.

É verdade que no último 
ano, os números registrados 

foram para lá de decepcionan-
tes, com apenas 91 milhões 
de telespectadores em média 
durante a partida final, em 
fevereiro de 2021.

Se depender dos dados 
apurados pelo National Retail 
Federation (NRF), entidade 
que mede tendências do co-
mércio no país, a recuperação 
virá tão forte quanto um tackle 
de Aaron Donald, o princi-
pal defensor do Los Angeles 
Rams. A pesquisa mostra que 
pelo menos 104 milhões de 
americanos pretendem assistir 
à partida. O que recolocaria 
o Super Bowl no Top 10 do 
ranking histórico de audiência 
da TV dos Estados Unidos.

O reflexo do otimismo vem 
também nas cifras dos comer-
ciais. Nunca se pagou tão caro 
por 30 segundos na televisão: a 
rede a NBC revelou esta sema-
na que vendeu completamente 
a cota de anúncios, com alguns 
de meio minuto chegando a 
custar US$ 7,1 milhões (R$ 
37 milhões). No ano passado, 
em meio à pandemia, a CBS 
não conseguiu bater a marca 
de US$ 5,5 milhões (R$ 28 
milhões).

Por isso, a emissora deten-
tora dos direitos este ano prevê 
faturar US$ 500 milhões (R$ 2,6 
bilhões) durante as cerca de 

quatro horas de transmissão. 
“Não me lembro de uma oca-
sião em que a NFL estivesse 
tão quente. Os últimos seis 
jogos foram fabulosos e estão 
na boca do povo”, declarou an-
teontem o narrador AL Micha-
els, da NBC, que fará sua 11ª 
transmissão da grande final.

O jogo entre Cincinnati 
Bengals e Los Angeles Rams 
realmente promete, mas, como 
nas edições anteriores, os 
comerciais mais caros são 
aqueles inseridos nos momen-
tos próximos a um atrativo 
especial: o show do intervalo.

Michael Jackson mudou 
a NFL - O famoso show do 
intervalo do Super Bowl é 
uma tradição desde a primeira 
edição do jogo, em 1967. Mas 
durante mais de duas décadas, 
ele não passou de uma proto-
colar apresentação de bandas 
marciais de universidades 
próximas à cidade-sede.

Isso começou a mudar em 
1991, quando a então sensação 
pop da época, o grupo New 
Kids on the Block, foi contra-
tada para tentar fazer os níveis 
de audiência se manterem 
estáveis ou, ao menos, não 
despencarem, como vinha 
acontecendo ano após ano 
no intervalo entre uma etapa 
e outra.
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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.
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




CLASSIDIÁRIO 
Fone: 2139-8929

Central Incorporações Imobiliárias Ltda, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano – SMADES a Licença Ambiental – Modalidade: Licença 
Prévia, para atividade sala para fins Comercial, localizada Av. 
Dr. Meirelles, Quadra 05, Lotes 14 e 15 - Jardim dos Ypês, 
Cuiabá/MT, município de Cuiabá –MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 
8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE _30__ DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA 
DA VEIGA CARLOTA MIRANDA PROCESSO n. 0058250-95.2015.8.11.0041 Valor 
da causa: R$ 50.534,66 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CONTAUD CONTABILIDADE E 
AUDITORIA LTDA - EPP Endereço: RUA COMANDANTE COSTA, N 1.177, - DE 921/922 
A 1771/1772, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-400POLO PASSIVO: Nome: 
CONSERVADORA E LIMPADORA CENTRO OESTE EIRELI - EPP Endereço: RUA 
SARGENTE B. PEDROSO, N 559, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 
78180-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 
consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 
no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 
Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda. em desfavor de Conservadora e Limpadora Centro 
Oeste, para cobrar a quantia de R$ 50.534,66, referente a prestação de serviço de escrituração 
contábil e fiscal, incluindo o processamento de dados desses serviços aos órgãos competentes 
que, aliás foram contratualmente firmados, porém, não houve adimplemento do referido débito, 
sendo necessário a intervenção do Poder Judiciário para obrigar a Requerida a adimplir sua 
dívida. DECISÃO: Decisão Diante das várias tentativas infrutíferas de citação do réu, bem como 
as diversas buscas de endereços já realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por 
edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o réu. 
O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação por edital, a publicação 
na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 
CNJ, que deve ser certificado nos autos. Na consulta n.° 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 
a Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, dando conta que 
ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de 
citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em 
razão da aludida indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização 
dos editais na rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 
Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o 
edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do 
inciso II do art. 257 do CPC/15. O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também 
deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo único do 
art. 257 do CPC/15. Intime-se o autor para que forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias 
no endereço eletrônico da 8ª Secretaria Cível: cba.8civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a 
expedição do edital de citação. Advirto que o descumprimento da determinação acima, no 
prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, 
conforme já decidido pelo TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR 
DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA 
PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO 
OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação 
de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, 
afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo 
não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da 
celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 
por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 
(Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) Desde já, decorrido o prazo de defesa 
sem apresentação de contestação, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo 
Civil, nomeio como curadora especial do réu citado por edital, a Defensora Pública que atua 
perante esta Vara. Cumpra-se expedindo o necessário. Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 
(art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei. Eu, SUELEN DE MELLO RODRIGUES, digitei.  CUIABÁ, 24 de 
janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 
nº 56/2007-CGJ

A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA RODOVIA DA SODE-
MA, CNPJ 44.564.400/0001-03, situada na Rua Edgar Garcia de 
Siqueira –n°210, Andar 2 sala 05, Centro, Sorriso/MT, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do 
Estado de Mato Grosso – SEMA-MT, as Licenças Prévia – LP e 
Licença de Instalação - LI, para pavimentação de rodovia existen-
te -  Estrada da Sodema nos municípios de Sorriso, Vera e Nova 
Ubiratã, com extensão de 29,78km. Sendo dispensado EIA-RIMA.

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ARENÁPO-
LIS LTDA-Posto 3, torna público que requereu a 
SEMA-MT, a Renovação da Licença de Operação, 
para atividade de Posto Revendedor de Combustí-
veis, localizado a Rua Pedro Nunes Barroso, 626, 
Vila Nova, município de Arenápolis/MT.

VIACAO JUINA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 
04.017.029/0001-37, tornar público que requereu da Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT o Licen-
ciamento Ambiental na modalidade Licença Ambiental 
Simplificada - LAS, para atividade de Posto de Abasteci-
mento – Tanque Aereo, Localizado na Av. J.K., nº3624, 
bairro Setor de Serviços em Juína - MT.

MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, nome fan-
tasia “MAQUIPARTS”, inscrito no CNPJ 
nº 12.753.213/0003-35, torna público que 
requereu à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável (SEM-
MADRS) de Várzea Grande/MT a Renova-
ção da Licença de Operação - LO, para 
atividade de Manutenção e reparação de 
tratores agrícolas, localizado na Av. Júlio 
Domingos de Campos, n° 3981 – Bairro 
Jardim Paula I – Várzea Grande/MT.

D.S. DO PRADO LOCAÇÃO E TRANSPORTE E 
MECÂNICA DE VEÍCULOS, nome fantasia “DA-
VICAR”, inscrito no CNPJ nº 44.600.171/0001-27, 
torna público que requereu à Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável 
(SEMMADRS) de Várzea Grande/MT as licenças 
ambientais nas modalidades: Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de automotores, localiza-
da na Rua Baltasar, nº 09 – Quadra 77 – Canelas 
– Várzea Grande/MT.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 
LESTE, CNPJ: 04.217.362/0001-90, torna público que 
requereu junto a Superintendência de Infraestrutura, Mi-
neração e Serviços (SUIMIS) da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente do Mato Grosso - Sema/MT, a Licença de 
Operação para extração de cascalho em 01 jazida nazona 
ruraldo município de Santo Antônio do Leste/MT.

AMBEV S.A. Filial Cuiabá - CNPJ n° 07.526.557/0019-39, localizada na 
Avenida Antártica, 2999 - Ribeirão da Ponte, pertencente ao município de 
Cuiabá - MT, torna público que requereu junto à SEMA – Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, a Licença por Adesão e Compromisso - LAC, para a 
Atividade 5211-7/01 - Armazéns gerais referente à implantação de uma tenda 
de armazenamento de produto acabado em sua unidade industrial.

Cuiabá, sábado, 15 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
CNPJ nº 40.112.744/0001-12 - NIRE: 51201768579
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

DECLARAÇÃO PARA MATRÍCULA 
DE ARMAZÉM GERAL

A empresa: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a sociedade 
limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso - JUCEMAT, sob nº 51201768579, em sessão de 
13 de agosto de 2021, inscrita no CNPJ. sob o nº 
40.112.744/0001-12, estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, 
KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 
78.540.000, que funciona sob o nome de fantasia de 
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, com a 
atividade de “ Armazéns Gerais “ neste ato representada 
pelo sócio administrador: JOSE CESAR SABO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da C.I. RG sob nº 1127844-7 - 
SJ/MT, inscrito no CPF sob nº 667.690.601-59, nascido em 
06/12/1977, residente e domiciliado na Rua Castelo 
Branco n 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 
78.540-000, conforme consta dos atos da sociedade, para 
cumprimento do disposto no Artigo 1º, parágrafo 1º, Inciso 
I, da I.N. DREI Nº 72, DE 19/12/2019, declara o seguinte: 
A) NOME EMPRESARIAL, DOMICÍLIO E CAPITAL: Nome
Empresarial: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA. Domicilio: 
RODOVIA MT-423, S/Nº - KM. 74, ZONA RURAL, 
MUNICIPIO DE CLÁUDIA - MT, CEP 78.540-000. Capital: 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente 
integralizado. B) DADOS DO ESTABELECIMENTO E 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: B.1- TITULO DO 
ESTABELECIMENTO (Nome de Fantasia): SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS B.2- 
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA MT-423, S/Nº - KM. 74, ZONA 
RURAL, MUNICIPIO DE CLÁUDIA - MT - CEP. 78.540-
000. B.3- CAPACIDADE: O Armazém tem a área total de 
1.590,00m², e capacidade de armazenagem total de: 
80.000 (oitenta mil) toneladas, ou o equivalente a 
1.300.000 (um milhão e trezentas mil) sacas de 60 
(sessenta) kg., cada, de produtos agrícolas ensacados 
(grãos). B.4- COMODIDADE:A unidade atende e oferece 
todas as condições de primeira qualidade atendendo as 
normas técnicas vigentes necessárias das obras civis e 
dos equipamentos instalados para o recebimento e 
processamento dos cereais, com estrutura para que não 
haja fila de caminhões no pico da colheita dando maior 
comodidade e agilidade no recebimento de grãos, com 
características técnicas necessárias para preservação do 
produto. Possui banheiro externo, para utilização pelos 
motoristas, B.5- SEGURANÇA: 01 (um) Armazém 
edificado em alvenaria e estrutura metálica de cobertura, 
possuindo e abrigando em seu interior, sala de análise e 
classificação, quadro de comando, banheiros, 
almoxarifado, caixa de expedição e demais equipamentos. 
Tem capacidade de Armazenagem para 80.000 (oitenta 
mil) Toneladas de grãos, ou seja, o equivalente a 
aproximadamente 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) 
sacas de 60 Kg. de produtos agrícolas ensacados; 03 (três) 
silos com fundo tronco de cone de 5,80 m, com rosca 
varredoura e espalhador de grãos, capacidade de 7.113 
(sete mil, cento e treze) toneladas de grãos, ou 118.500 
(cento e dezoito mil e quinhentas) sacas de 60 kg, cada 
um, totalizando 21.339 (vinte e um mil, trezentos e trinta e 
nove) toneladas ou 355.680 (trezentos e cinquenta e cinco 
mil e seiscentas e oitenta mil) sacas de 60 kg de grãos); 02 
(dois) silos com fundo tronco de cone 4,65 m, com 
capacidade de 1.128 (um mil, cento e vinte e oito) 
Toneladas de grãos, ou 18.800 (dezoito mil e oitocentas) 
sacas de 60 kg de grãos, cada um, perfazendo 2.256 (duas 
mil, duzentas e cinquenta e seis) Toneladas ou 37.600 
(trinta e sete mil e seiscentas) sacas de 60 kg. Silo 
Cilíndrico com capacidade para 10.000 (dez mil) Toneladas 
de grãos, ou 166.666 (cento e sessenta e seis mil e 
seiscentas e sessenta e seis) sacas de 60 Kg. Tulha 
Metálica, com capacidade de 120 (cento e vinte) Toneladas; 
Escritório em alvenaria, com 150,00 m²; Bacia de 
Contenção, construída em alvenaria, com 19,00 m²; Abrigo 
para Veículos, com 127,08 m², construído em Estrutura 
Metálica, coberta com Folhas de Zinco galvanizado. Casa 
do Gerador, com 105,50 m², construída em alvenaria. As 
obras foram construídas com materiais e mão de obra de 
primeira qualidade seguindo orientações dos projetos 
arquitetônicos e especificações técnicas dos fornecedores 
dos equipamentos. O armazém conta com os seguintes 
equipamentos de segurança: Um poço semi artesiano - 
45 m de profundidade; 01 caixa d’água 10 mil litros; 01 
caixa d’água de 5.000 litros; 06 extintores de pó químico; 
06 extintores de água pressurizada; 02 extintores de CO2 
02 kit cintos segurança; B.6- DESCRIÇÃO MINUCIOSA 
DOS EQUIPAMENTOS: 02 correias transportadoras 
horizontais, de 88 e 80 metros; 02 moegas em concreto 
armado, capacidade de 2.750 sacas cada; 09 
transportadores tipo redler, capacidade de 220 ton/hora 
cada um; 02 máquinas de prellimpeza JHONROB, com 
ciclone, capacidade de 220 Ton/hora, cada uma; 03 Silos 
com fundo tronco, de cone - Capacidade de 7.113 
Toneladas de grãos, cada um; 02 Silos com fundo tronco 
de cone - Capacidade de 1.128 Toneladas de grãos cada 
um; 02 Ventiladores aeradores de 25 cv, instalados nos 
silos; 03 Ventiladores aeradores de 30 cv instalados nos 
Silos; 01 batedor de vagens; 01 Torrador de Resíduos; 01 
Pequena Fornalha a lenha para o Torrador; 01 Caixa de 
Ensaque; 01 Conjunto de canalização para interligações 
dos Equipamentos; 01 Tulha Metálica capacidade de 120 
Toneladas; 01 Bacia de Contenção construída em 
alvenaria, com 19 m²; 01 Secador cereais JOHNROB 
capacidade DE 200 Ton/hora; 01 Fornalha a lenha, para o 
Secador; 01 Tanque Estacionário para Combustível - 
capacidade 5.000 litros; 01 Balança Rodoviária - 80 
Toneladas, com Kit eletrônico SATURNO; 01 Transformador 
de Energia (força) 275 a 300 KVA; 01 Quadro de Comando 
(energia) acionamento elétrico - operação manual - 320 cv. 
01 gerador de energia de 750 kva 01 termometria 
automatizada C- NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS 
MERCADORIAS A SEREM RECEBIDAS EM DEPÓSITO: 
O propósito deste Armazém geral é o de armazenar: C.1- 
SOJA A GRANEL Limpa e seca ; C.2- MILHO A GRANEL; 
Limpo e seco; C.3- SORGO A GRANEL; Limpo e seco D- 
OPERAÇÕES E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: O 
Armazém Geral prestará serviços de armazenamento de 
produtos agrícolas (a granel) tais como: Soja, Milho, Sorgo 
e Outros Grãos produzidos na região, limpos e secos. E, 
por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 
Declaração, para que produza os seus efeitos legais.
Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022. SABO 
AGRONEGÓCIOS LTDA. Jose Cesar Sabo sócio 
administrador SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS 
GERAIS

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS
CNPJ nº 40.112.744/0001-12 - NIRE: 51201768579

REGULAMENTO INTERNO
1-DA ARMAZENAGEM: 1.1-Armazenagem - 1.1.1. É a 
prestação de serviços sobre a qual incide a taxa aplicada 
às mercadorias em depósito, por quinzena calendário ou 
fração, faturada quinzena/mês, ou quando da saída total ou 
parcial do produto. 1.2-Ad-Valorem - 1.2.1.É a tarifa 

complementar da taxa de armazenagem aplicada sobre o 
valor das mercadorias em depósito. 1.2.2.O “Ad-Valorem” 
será cobrado por quinzena calendário, fração, faturado 
quinzena/mês. 1.2.3. O valor das mercadorias em depósito 
serão reajustados quando do vencimento e/ou 
transferência dos contratos, de acordo com a variação do 
mercado ou pelo órgão executor da Política de Garantia de 
Preços Mínimos - PGPM e/ou Ministério da Agricultura. 
1.3-Condições - 1.3.1.A Sociedade não aceita para 
depósito, sob qualquer hipótese, produtos e mercadorias 
sujeitas à combustão espontânea ou de teor químico que 
propicie decomposição com liberação de calor, que sejam 
perigosas, explosivas, corrosivas, que exalem odores 
prejudiciais ou aquelas que, eventualmente, sejam 
danosas às instalações do armazém ou a outros produtos 
armazenados, salvo produtos agrícolas, como juta, sisal, 
algodão em caroço ou rama e outros que estejam em 
condições de armazenamento, após prévia classificação. 
1.3.2.A Sociedade não aceitará para depósito adubos e 
produtos similares que não estejam em sacaria de plástico, 
papel resistente, ou convenientemente embalados, desde 
que consultado o órgão técnico. 1.3.3.A Sociedade não 
aceitará para depósito mercadorias com prazo de validade 
expirado. Caso esta validade venha a expirar-se antes do 
término do período de armazenamento, deverá ser 
observada tal situação no Documento de Depósito. 1.3.4.A 
Sociedade se reserva o direito de abrir invólucros ou de 
retirar amostras para verificação do conteúdo dos volumes. 
1.3.5.A Sociedade não responderá pela natureza, tipo, 
qualidade e estado das mercadorias contidas em 
invólucros invioláveis, ficando sob inteira responsabilidade 
do depositante a autenticidade da indicação contida nos 
mesmos. Toda vez que a sociedade receber mercadorias 
nestas condições fará constar uma observação no 
documento de Depósito. Nesta caso, a sociedade não 
poderá emitir Warrant ou outros títulos negociáveis. 1.3.6.O 
depositante se obriga a fornecer, quando solicitado, a 
composição química da mercadoria, e caso não o faça, a 
mesma não será aceita à armazenagem. Quando a 
composição química da mercadoria for segredo industrial, 
o depositante estará obrigado a declarar, por escrito, que o 
produto não oferece periculosidade às instalações e 
demais produtos armazenados, responsabilizando-se 
perante a sociedade e terceiros por quaisquer 
consequências resultantes da declaração. Nestes casos a 
Sociedade não poderá emitir Warrant ou outros títulos 
negociáveis. 1.3.7. No ato do recebimento de grãos nos 
armazéns da Sociedade, proceder-se-á à verificação do 
teor e umidade, de impurezas e sanidade dos mesmos 
através de aparelhagem especializada, feita em amostras 
representativas do produto, possibilitando conhecer por 
estimativas as perdas de peso - quebra - e de qualidade 
durante o preparo. 1..3.8. A Sociedade estabelece, como 
medida de prevenção e de não indenização durante a 
armazenagem, um percentual de 0,1% (um décimo por 
cento) de perda de peso - quebra técnica - a cada 10 (dez) 
dias. 1.3.9.Além da quebra técnica mencionada no item 
anterior, a Sociedade não se responsabiliza e não indeniza 
as quebras decorrentes das perdas de peso por redução 
do teor de umidade no processamento na retirada de 
impurezas e no período de armazenamento, que serão 
apuradas de acordo com os teores apurados e registrados 
conforme itens “1.3.7” (teor de umidade na entrada) 
e”1.2.15” (teor de umidade na saída ou entrega). 1.3.10. 
Quando da entrega de mercadorias armazenadas a 
granel - grãos - serão descontadas a titulo de retenção, 
quantidades proporcionais ao tempo de armazenagem de 
acordo com o percentual estipulado no item “1.3.8”. 1.3.11. 
No caso de armazenamento de produtos ensacados, não 
se procede a retenção prevista no item 1.3.8”, tendo em 
vista a individualização dos lotes, fazendo-se a aferição 
das quebras quando da retirada dos respectivos lotes. 
1.3.12. As perdas de peso - quebras - decorrentes da 
armazenagem dos produtos não poderão ser deduzidas do 
peso bruto por antecipação, para efeito de entrega futura. 
1.3.13.No ato de transferência de propriedade e 
quantidade em peso, deve ser o saldo escriturado, 
deduzindo-se a perda de peso por dedução de umidade, 
se for o caso, e também quebra técnica. 1.3.14. As perdas 
de peso - quebra - normais ou por força maior, decorrentes 
da permanência da mercadoria em depósito, não são de 
responsabilidade da Sociedade, que sempre as justificará 
ao depositante, por escrito, quando solicitada. 1.3.15. No 
ato da entrega de mercadorias, dever-se-á determinar o 
teor de umidade daquelas suscetíveis à variação de 
umidade, o qual será consignado no Documento de 
Entrega, para atendimento ao item “1.3.14”. 1.3.16. As 
mercadorias, enquanto permanecerem em depósito nos 
armazéns, estarão sujeitas a quaisquer serviços, inclusive, 
expurgo, re-expurgo, acondicionamento e troca de 
embalagem, quando se fizerem necessários para sua 
conservação e/ou boa ordem de armazenamento, 
independente de autorização do depositante. 1.3.17. 
Somente serão fornecidas amostras de mercadorias a 
terceiros com a presença do depositante ou seu 
representante legal, ou ainda, mediante sua ordem por 
escrito. 1.3.18.O prazo de depósito começará a vigorar a 
partir da data da entrada da mercadoria no armazém e 
será no máximo de seis meses, podendo ser prorrogado 
livremente, por acordo entre o depositante e a Sociedade, 
observado o item “1.3.16”. 1.3.19. Toda e qualquer retirada 
de mercadoria deverá ser assistida pelo depositante ou 
seu representante, devidamente habilitado, a quem 
compete assinar o respectivo Documento de Entrega. 
1.3.20. Cabe exclusivamente à Sociedade o 
enquadramento das mercadorias nas classes de tarifas 
vigentes, decidindo quando devem ser aplicadas por 
volume, tonelada ou fração, por metro quadrado, metro 
cúbico, etc. 1.3.21. No cálculo da tarifa será considerado 
até a terceira casa decima, conforme enquadramento das 
mercadorias no item anterior, utilizando-se ½ (meio) como 
regra de arredondamento. 1.3.22. A Sociedade não 
assume responsabilidade nos casos de avarias ou vícios 
provenientes da natureza ou acondicionamento das 
mercadorias e da força maior, previstos no artigo 11 do 
Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 1903. 1.3.23. O 
depósito ou retirada de qualquer mercadoria deverá ser 
precedido de aviso a ser formulado com antecedência. 
1.3.24. O lastro e a altura das pilhas das mercadorias à 
armazenagem serão formados a critério da Sociedade, 
atendendo os princípios de segurança e as normas 
técnicas. 1.3.25. Para os produtos enquadrados nas tarifas 
por metro quadrado (m2), mais de um lote poderão ser 
superpostos desde que a mercadoria pertença ao mesmo 
depositante, seja da mesma espécie e do mesmo tipo, e 
ainda que haja condições de segurança para tal. Se, 
porventura, a mercadoria não for da mesma espécie e/ou 
tipo, será necessário que o depositante se responsabilize 
pela remoção que se impuser na hora da retirada. Quando 
ocorrer a superposição, isto deverá ser anotado no 
Documento de Depósito e as mercadorias estarão sujeitas, 
somente ao “Ad-Valorem”. 1.3.26. No caso de sementes, a 
Sociedade não se responsabilizará pela perda do poder 
germinativo ocorrido durante a constância do 
armazenamento. 1.3.27. A Sociedade se reserva o direito 
de misturar mercadorias armazenadas a granel, conforme 
artigo 12, do Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 

1903. 2- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2.1-ANÁLISE - 
2.1.1. É o processo de determinação das características 
físicas, químicas e organolépticas do produto, visando 
identifica-lo em quantidade, com emissão do respectivo 
Certificado. 2.1.2. Esta operação será realizada por órgão 
especializado e cobrado com acréscimo de 10% (dez por 
cento) referente à taxa de administração. 2.2 - 
CLASSIFICAÇÃO - 2.2.1. É o ato de classificar um 
produto, de acordo com os padrões oficiais, com emissão 
do respectivo certificado. 2.2.2. Esta operação será 
realizada por órgão especializado e cobrado com 
acréscimo de 10% (dez por cento), referente à taxa de 
administração. 2.3 - BRAÇAGEM - 2..3.1. É a prestação de 
serviços de recebimento e/ou movimentação e/ou 
carregamento composta pelos seguintes custos. a) Custos 
de braçagistas, a preço do dia, inclusive horas extras e 
adicionais quando necessário; b) Custos de Encargos 
Sociais (IAPAS, FGTS, Seguro, etc). c) Taxa de 
administração de 10% (dez por cento) sobre o total dos 
itens “a” e “b”. 2.3.2. A braçagem efetuada pelo pessoal da 
Sociedade será por ordem e conta do cliente er a cobrança 
será de acordo com o custo do pessoal necessário à 
operação, incluindo Encargos Sociais. 2..3.3. A braçagem 
efetuada por empresa ou entidade especializada, sob a 
administração da Sociedade, será cobrada com base no 
custo de pessoal ao preço do dia, incluídos Encargos 
Sociais, mais a taxa de administração de 10% (dez por 
cento). 2.3.4. Quando a Sociedade mantiver contrato com 
firmas ou entidades especializadas em braçagem, será 
cobrado o preço convencionado em contrato e/ou acordo 
coletivo de trabalho, mais 10% (dez por cento) de taxa de 
administração. 2.4 - REMOÇÃO E TRANSPORTE - 2.4.1. 
É a operação que consiste na utilização de veiculo 
automotor de propriedade da Sociedade, no transporte de 
mercadorias na área da Unidade Armazenadora, exceto o 
uso de empilhamento automotor, que tem tarifa específica. 
2.5 - PESAGEM - 2.5.1.É a operação de terminar o peso. 
2.5.2.Para depositante e/ou usuários de serviços correlatos 
(ex: secagem, limpeza, etc.), a pesagem será realizada, 
obrigatoriamente, tanto na entrada como na saída da 
mercadoria. 2.5.3.A Sociedade somente aceitará a 
pesagem por ela realizada ou quando realizada por 
terceiros, sob sua fiscalização. 2.5.4.As mercadorias 
destinadas à armazenagem e prestação de serviços não 
estão isentas das tarifas de pesagem na entrada, mesmo 
quando realizada em balança própria operada pela 
Sociedade. 2.5.5.a pesagem realizada em balança de 
terceiros será cobrada dos depositantes e não depositantes 
(usuários em geral) tanto na entrada como na saída. A 
cobrança será baseada na importância paga à firma que 
executou o serviço acrescido de 10% (dez por cento) de 
Taxa de Administração. 2.6 - RECEBIMENTO OU 
ENTRADA OU DESCARGA - 2.6.1.É a operação de 
recepção das mercadorias pela utilização d equipamentos 
(exceto pá carregadeira e empilhadeira automotora) que 
serão cobradas separadamente. 2.7 - LIMPEZA - 2.7.1.É a 
operação de retirada de impurezas dos grãos em geral. 
2.8 - SECAGEM - 2.8.1.É a operação destinada a redução 
do teor excessivo de umidade das mercadorias aos índices 
recomendáveis, inclusive pré-limpeza. 2.8.2.A Sociedade 
não responderá pelos danos ao poder germinativo de 
sementes, causados pela secagem das mesmas. 
Beneficiamento de Arroz/Feijão: 2.8.3.É a operação de 
beneficiamento de produtos com fornecimento de área de 
movimentação, balança, barbante e agulha. 2.8.4.O 
serviço será cobrado por tonelada despejada na moega da 
máquina de beneficiamento e não pela quantidade obtida 
na operação. 2.8.5.O cliente determinará o tipo de 
separação pretendida, podendo o mesmo ou seu 
representante legal acompanhar toda a operação 
avaliando o rendimento. 2.9 - TRATAMENTO 
FITOSSANITÁRIO (Expurgo e Prevenção) - 2.9.1.É a 
operação que visa a eliminação das pragas dos grãos 
armazenados. 2.9.2.Para as mercadorias armazenadas 
esta operação será realizada a juízo da Sociedade, sempre 
que se fizer necessária. 2.9.3.Os serviços a domicilio serão 
executados com base na Tabela específica. 2.10 - 
ENSAQUE OU REENSAQUE -2.10.1.É a operação de 
acondicionamento do produto com fornecimento de área 
para movimentação, balança, barbante, agulha e pá. 
2.10.2.Esta operação será realizada quando se fizer 
necessária. 2.10.3.A Sociedade não efetuará reensaque 
de mercadorias em sacaria contendo “marca registrada” de 
produtos da mesma espécie, de terceiros, salvo sendo 
autorizada à utilização da marca por quem de direito. 2.11 - 
COSTURA DE PEQUENO PORTE OU PONTEAÇÃO - 
2.11.1.É a operação executada em consequencia de 
derrame, incluído agulha e barbante. 2.11.2.Esta operação 
será feita sempre que a Sociedade julgar necessária, 
independentemente de autorização do depositante. 2.12 - 
CLASSIFICAÇÃO E EMALAMENTO DE SACARIA - 
2.12.1.É a operação de classificar a sacaria de acordo com 
seu estado e acondicionamento em malas de 25 (vinte e 
cinco) sacos. 2.12.2.Esta operação será feita sempre que a 
Sociedade julgar necessária. 2.13 - MARCAÇÃO - 
2.13.1.É a operação de marcar, por carimbo apropriado ou 
pincel, para identificação de volumes, de acordo com o 
exigido pelo cliente. 2.13.2.Esta operação será realizada 
quando solicitada pelo cliente não se confunde com 
marcação de pilha. 2.14 - MISTURA OU LIGA - 2.14.1.É a 
operação que consiste em misturar dois ou mais tipos de 
grãos da mesma espécie, de acordo com as normas de 
classificação. 2.14.2.Esta operação será feita mediante 
requisição expressa do cliente, na qual determinará as 
quantidades de cada lote destinadas à mistura. 2.14.3. A 
Sociedade, em hipótese alguma, efetuará liga de grãos, de 
safras diferentes, ou produtos diversificados (café/milho; 
milho/soja, etc). 2.15 - CARREGAMENTO OU SAIDA OU 
CARGA - 2.15.1.É a operação de expedição das 
Mercadorias pela Utilização de equipamentos (exceto pá 
carregadeira e empilhadeira automotora que serão 
cobrados separadamente). 2.16 - CONDIÇÕES - 
2.16.1.Todos os itens acima enumerados serão a uma 
tarifa. 2.16.2.Os serviços prestados serão cobrados 
separadamente, isto é, serviço por serviço e operação por 
operação. 2.16.3.Toda embalagem necessária às 
mercadorias será fornecida pelo cliente. 2.16.4.A sobra de 
sacaria resultante de qualquer operação será 
acondicionada em malas de 25 (vinte e cinco) sacos e 
deverá ser retirada do armazém depois de completado o 
serviço. Caso esta retirada não ocorra, será loteada e 
sujeita às tarifas vigentes. 2.16.5.As mercadorias 
destinadas à prestação de serviços deverão ser retiradas 
após o término dos mesmos, caso contrário, serão 
consideradas como depositadas e sujeitas às tarifas 
vigentes e condições do item “01 - DA ARMAZENAGEM”. 
2.16.6.Poderá ser dada autorização ao cliente ou 
representante legal para assistir os serviços internos da 
sociedade.2.16.7.Toda e qualquer retirada de mercadoria 
deverá ser assistida pelo cliente ou seu representante, 
devidamente habilitado, a quem compete assinar o 
respectivo Documento de entrega. 2.16.8.A sociedade 
considera causas que ocasionam perdas de pesos as 
seguintes: quebra técnica (respiração, etc); pré-limpeza, 
secagem (natural ou mecânica), limpeza, beneficiamento, 
movimentação, retirada de amostras e substituição da 
embalagem. 2.16.9.Toda e qualquer instrução ou 

recomendação por parte do cliente ou seu representante 
legal deverá ser feita à Sociedade, por escrito, não sendo 
aceita instrução verbal. 2.16.10.No cálculo de tarifa por 
tonelada o peso será considerado até a terceira casa 
decimal. 3 - DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 3.1 - 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 3.1.1.É a tarifa de 10% (dez 
por cento) aplicável: sobre os valores pagos pela sociedade 
a serviços prestados por terceiros; preço de braçagem com 
pessoal da Sociedade; sobre os encargos sociais e 
trabalhistas relativos aos supramencionados. 3.2 - 
EXPEDIENTE - 3.2.1. É a operação de transferência de 
propriedade das mercadorias armazenadas por emissão 
do documento de depósito. 3.3 - EMISSÃO DE 
CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E WARRANT - 3.3.1. A 
administração do Armazém Geral somente poderá emitir 
conhecimentos de depósito e “warrants”, a partir do 
momento em que a empresa estiver devidamente 
matriculara na JUCEMAT, como ARMAZEM GERAL e 
devidamente regularizada nos demais órgãos públicos; 
3.4 - COMISSÃO DEPERMANÊNCIA EM CONTA -3.4.1.É 
a comissão cobrada sobre os débitos em atraso, por mês 
calendário inflacionável. 3.4.2. Esta comissão cobrada a 
partir do dia imediato ao do vencimento do débito, 
conforme o item “4.4.1”. 3.4.3.Se o débito não for liquidado 
até o mês subsequente será aplicada sucessivamente até 
a liquidação do débito, sobre o saldo devedor. 4 - DAS 
CONDIÇÕES GERAIS - 4.1 - SEGURO -4.1.1. As 
mercadorias armazenadas e as destinadas à prestação de 
serviço estão devidamente acobertadas por seguro contra 
riscos de incêndio. 4.1.2.As mercadorias depositadas, bem 
como as entregues para execução de serviço, serão 
seguradas contra incêndio pela sociedade, em seu nome. 
4.1.3.O seguro pago pela sociedade, garante a indenização 
das mercadorias pelo valor declarado no Documento de 
Depósito. 4.1.4.Em caso de sinistro (incêndio) as 
indenizações serão liquidadas de acordo com as cláusulas 
das apólices de seguro e dispositivos estabelecidos pelo 
sistema Nacional de Seguro Privado. 4.1.5.Devido às 
oscilações do valor das mercadorias, para efeito de seguro 
é facultado ao depositante o direito de requerer a 
atualização dos documentos pelo valor real da mercadoria. 
4.2 - COMERCIALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DE 
MERCADORIA EM DEPÓSITO - 4.2.1. Em caso de venda 
ou transferência parcial de lote depositado, a parcela 
vendida ou transferida será separada se houver interesse 
do depositante a fim de permitir sua perfeita identificação, 
correndo todas as despesas por conta do novo depositante. 
4.2.2.Os direitos do vendedor, decorrentes de pagamento 
de tarifas conforme o item “4.4.3” cessam no momento da 
venda ou transferência da mercadoria. 4.2.3.A falta de 
conferência da mercadoria, no ato de compra e venda 
pelas partes interessadas, isenta a Sociedade de qualquer 
responsabilidade. 4.2.4.A retirada da mercadoria 
warrantada ou financiada através do recibo de depósito só 
será possível mediante a devolução dos respectivos 
documentos; no caso de retirada parcial, esta deverá ser 
efetuada mediante autorização, por escrito, do agente 
financiador, sendo que à entrega final dos saldos será 
exigida a apresentação do respectivo documento. 4.3 - 
HORÁRIO DE TRABALHO - 4.3.1.O horário de trabalho 
nos Armazéns é o horário oficial determinado pela 
Diretoria. 4.3.2. A Sociedade não se obriga a executar 
serviço fora do expediente normal, salvo quando houver 
interesse de sua parte, ou se for convencionado com o 
cliente, mediante cobrança de taxa extraordinária. 4.4 - 
PAGAMENTO DE DÉBITOS - 4.4.1. O prazo para 
pagamento dos débitos relativos às notas fiscais emitidas 
será o de contra apresentação nas faturas. 4.4.2. No caso 
de venda ou financiamento de produtos armazenados o 
vendedor ou financiador deverá resgatar todos os débitos 
sobre tal mercadoria.4.4.3.A sociedade utilizar-se-á do 
direito de retenção da mercadoria depositada para garantia 
dos débitos, a qualquer titulo, desde que correlacionada 
com os contratos de depósito. 4.4.4.A retirada total ou 
parcial das mercadorias será procedida uma vez liquidados 
os débitos. 4.4.5.Os débitos relativos à prestação de 
serviços às mercadorias não depositadas serão liquidados 
antes da retirada das mesmas. 4.4.6. Em caso de sinistro, 
quando da liquidação do mesmo, a sociedade deduzirá os 
débitos relativos às mercadorias sinistradas. 4.5. 
SEGURANÇA - 4.5.1. A segurança na unidade 
armazenadora é de competência de seus respectivos 
Gerentes, devendo para tanto, a adoção das normas 
abaixo relacionadas. 4.5.1.1. Acesso de caminhões para 
entrega: a) Porteiro confere a nota fiscal e verifica se a 
carga é endereçada para o armazém e confere a placa do 
caminhão; b)autoriza a entrada no pátio; c) motorista 
entrega e nota fiscal no escritório. 4.5.1.2. Escritório: 
Confere a a nota fiscal, confere o Sintegra eo cadastro 
estadual, autoriza a classificação, pesagem e a descarga. 
É de competência do Gerente da Unidade a contratação de 
serviços terceirizados (monitoramento e vigilância). 4.6. 
AUDITORIA INTERNA - a Empresa está sujeita a auditoria 
interna e externa, devidamente acompanhadas pelo 
Gerente da Unidade. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - Os casos 
omissos serão resolvidos pela administração, nos termos 
do Decreto nº 1.102, de 21/11/1903. Este regulamento 
entra em vigor na data do seu registro e arquivamento na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Cláudia - MT, 
02 de Fevereiro de 2022. SABO AGRONEGÓCIOS LTDA 
(SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS) - 
JOSE CESAR SABO - sócio administrador

SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS
SABO AGRONEGÓCIOS LTDA

CNPJ. 40.112.744/0001-12 - 51201768579
TABELA DE TARIFAS, de valores para cobrança de 
serviços de armazenagens e correlatos, da Empresa Sabo 
Agronegócios Ltda, com o nome de Fantasia de SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, situada na 
Rod. MT 423 s/nº, Km. 74, Zona Rural, no Município de 
Cláudia - MT. - CEP. 78540-000, com vigência à partir de 01 
de Março de 2022.

ITEM / DISCRIMINAÇÃO UNIDADE VALOR
1 - RECEBIMENTO, LIMPEZA 

E SECAGEM
1.1- SOJA A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.2- MILHO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.3- MILHETO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.4- SORGO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.5- OUTROS GRÃOS A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
2. ARMAZENAGEM POR QUIN-
ZENA
2.1- SOJA A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.2- MILHO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.3- MILHETO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.4- SORGO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.5- OUTROS GRÃOS A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
3- EMISSÃO DE WARRANTS R$/Unid. R$ 28,00
4- SERVIÇOS NÃO ESPECIFICA-
DOS R$/AComb A/C

Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

Sabo Agronegócios Ltda.
Jose Cesar Sabo

sócio administrador
Cláudia - MT, 17 de janeiro de 2022.

À
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO - 
JUCEMAT CUIABÁ- MT
Prezados Senhores;
O presente visa fornecer á Vossa(s) Senhoria(s), LAUDO 
TÉCNICO DE VISTORIA, das instalações da Unidade de 
Armazenamento, ocupada por SABO AGRONEGÓCIOS
GERAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
constituída sob a sociedade limitada, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob nº
51201768579, em sessão de 13 de agosto de 2021, 
inscrita no CNPJ. sob o nº 40.112.744/0001-12, com 
Inscrição Estadual na SEFAZ/MT sob o nº 13.850.209-9, 
estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 74, Zona Rural, 
Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, que funciona 
sob o nome de fantasia de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS. O referido Laudo Técnico de 
Vistoria, esta composto de:
• INTRODUÇÃO
• DESCRIÇÃO DA EMPRESA
• DESCRIÇÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA
• CONSIDERAÇÕES GERAIS (COMENTÁRIOS)
INTRODUÇÃO: Para elaborarmos este Laudo Técnico de 
Vistoria, fizemos uma avaliação “in loco” à Unidade 
Armazenadora no endereço supramencionado, instalada 
em uma área de 12.000 m² imobilizando 4.906,30 m de 
área construída, onde constatamos o seguinte:
1. EMPRESA: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA. Rodovia 
MT-423, s/n2 - KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - 
MT. CEP 78.540-000. 1.1 CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: 
O capital social da empresa é de R$50.000,00 (cinquenta 
mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 
1,00 (um real) cada, totalmente integralizado.
1.2 SÓCIO, DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL E 
ADMINISTRAÇÃO:

SÓCIO: QUOTAS
VALOR 

EM REAIS CONDIÇÃO
JOSÉ CESAR 

SABO 50.000 R$ 50.000,00
Sócio-

Administrador
TOTALIZANDO 50.000 R$ 50.000,00 - o -
Trata-se de sociedade empresária limitada, unipessoal, 
de apenas um sócio.
1.3 NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS A 
SEREM RECEBIDOS EM DEPÓSITO E PREVISÃO DE 
ARMAZENAGEM:
MILHO a granel 80.000 TON./ANO
SOJA a granel 54.000 TON./ANO
SORGO a granel 10.000 TON./ANO
MILHETO a granel 10.000 TON./ANO
1.4 OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA 
EMPRESA DE ARMAZENAGEM:

A SERVIÇOS
Armazenagem de Produtos agrícolas 

In Natura
B SERVIÇOS Secagem de Produtos Agrícolas

C SERVIÇOS
Aeração e Expurgo (tratamento 

fitossanitário) de Produtos Agrícolas
D SERVIÇOS Classificação de Produtos Agrícolas
E SERVIÇOS Pesagem de Produtos Agrícolas

F SERVIÇOS
Recebimento/Entrada/Descarga 

de Produtos Agrícolas

G SERVIÇOS
Entrega/Embarque/Carregamento 

de Produtos Agrícolas

H SERVIÇOS
Administração do Armazém e Emissão 

de Documentos Fiscais
2. EDIFICAÇÕES:
2.1. ESCRITÓRIO:
Em alvenaria possuindo 150,00 m².
2.2. BACIA DE CONTENÇÃO:
Em alvenaria com 19,00m2.
2.3. CASA DO GERADOR:
Em alvenaria totalizando 106,50 m².
2.4. ABRIGO P/VEÍCULOS:
Estrutura metálica de 127,08 m².
2.5. SILO:
• 03 (três) silos com fundo tronco de cone de 5,80 m, 
capacidade para 7.113 (sete mil cento e treze) toneladas 
de grãos, ou 118.560 (cento e dezoito mil e quinhentos e 
sessenta) sacas de 60 Kg, cada. Totalizando 21.339 (vinte 
um mil, trezentos e trinta e nove) toneladas ou 355.680 
(trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta) 
sacas de 60 kg. Com rosca varredoura
e espalhador de grãos.
• 02 (dois) silos com fundo tronco de cone de 4,65m, com 
capacidade para 1.128 (um mil cento e vinte e oito) 
Toneladas de grãos, ou 18.800 (dezoito mil e oitocentos) 
sacas de 60 Kg, cada. Totalizando 2.256 (dois mil, cento e 
vinte e oito) toneladas ou 37.600 (trinta e sete mil e 
seiscentos) sacas de 60 kg.
2.6. CASA DE MÁQUINAS:
Edificação com área total de 1.590 m², em alvenaria e 
estrutura metálica de cobertura. Possuindo e abrigando em 
seu interior, sala de análise e classificação, quadro de 
comando, banheiro, almoxarifado, caixa de expedição e 
demais equipamentos que serão descritos abaixo.
2.7. MOEGAS, POÇOS/TÚNEIS E BASES:
Todos em concreto armado. Seguindo dimensões mínimas 
exigidas para o perfeito funcionamento, sendo que possui 
duas moegas com capacidade de 2.750 sacas cada, 
totalizando 5.500 sacas. Dois poços, um com 10,60 m de 
profundidade e outro com 7,80 m.
2.8. BALANÇA:
Balanças Rodoviária 80 t - Kit Eletrônico SATURNO.
2.9. TANQUE ESTACIONÁRIO:
Para combustível com capacidade de 5.000 Litros.
2.10. CAPTAÇÃO DE ÁGUA:
Através de poço semi artesiano com 45m de profundidade.
3. EQUIPAMENTOS:
3.1. REDLER/CORREIAS TRANSPORTADORAS:
Transportadores horizontais, sendo 02 do tipo correia 
transportadora; com comprimentos de 80,00 e 88,00 
metros e capacidades de 500 e 350 t.h-1; e 09 do tipo 
redler; com comprimento variando entre 10,00 e 40,50 
metros e capacidade de 220 t.h-1.
3.2. ELEVADORES:
Transportadores verticais, totalizando 06, variando de 
24,70 a 46,20 metros e capacidades de 220 t.h-1 e 350 
t.h-1.
3.3. MÁQUINAS DE PRÉ LIMPEZA:
02 Máquinas de pré limpeza JHONROB com ciclone e 
capacidade de 220 t.h-1 cada.
3.4. SECADOR DE CEREAIS:
01 Secador de cereais JHONROB com capacidade de 200 
t.h-1 e capacidade estática de 240 toneladas, do tipo 
contínuo e de construção metálica em chapas galvanizadas 
com altura de 25,60 metros.
3.5. FORNALHA:
Fornalha a lenha, para secador de cereais JHONROB 
construída em tijolos refratários.
3.6. SISTEMAS DE AERAÇÃO:
Ventiladores aeradores de 25 e 30 cv instalados nos silos e 
02 exaustores, um de 4 e outro de 7,5 cv instalados ao final 
do túnel.

3.7. CAIXA DE EXPEDIÇÃO:
Tulha metálica com capacidade de 120 toneladas
3.8. CONJUNTO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUO:
Constituído por um batedor de vagens, um torrador de 
resíduo, uma pequena fornalha a lenha para torrador, três 
elevadores com capacidade de 9 e 18 t.h-1 e uma caixa de 
ensaque.
3.9. CANALIZAÇÃO:
Conjunto de canalização para interligações entre os 
equipamentos, sendo diâmetros de 200, 320, 380 e 500 
mm, todos compostos por canos, registros, amortecedores, 
tampas, curvas, bifurcadas, trifurcadas, tensores, cabo de 
aço, entre outros.
3.10. ENERGIAS:
• TRANSFORMADOR: Transformador de força 275 a 
300KVA.
• QUADRO DE COMANDO: Acionamento elétrico 
operação manual, 320cv.
3.11. EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO:
EXTINTORES: Instalados em pontos específicos, e seu 
sistema de PPCI esta em fase de análise para instalação.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A REFERIDA UNIDADE ARMAZENADORA E SUAS 
DEMAIS INSTALAÇÕES ENCONTRAM-SE EM BOM 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONDIÇÕES DE USO E 
FUNCIONAMENTO, PORTANTO, APTA PARA 
RECEBIMENTO ESTOCAGEM E CONSERVAÇÃO DE 
GRÃOS E DEMAIS ATIVIDADES DECORRENTES 
DESTE RECEBIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS.
ESTE LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA ESTA 
REGISTRADO NA ART n° 1220220014296, A QUAL 
SEGUE ANEXA.
E POR SER VERDADE, PASSO E ASSINO O PRESENTE 
LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA, DANDO PLENA E 
TOTAL FIRMEZA NO MESMO.

ENEMIR RONALDO BEDIN
Engenheiro Civil e Eng. de Segurança do Trabalho

CREA - 1204579814
TERMO DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO(A)

A empresa: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a sociedade 
limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso - JUCEMAT, sob nº 51201768579, em sessão de 13 
de agosto de 2021, inscrita no CNPJ. sob o nº 
40.112.744/0001-12, estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, 
KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 
78.540.000, que funciona sob o nome de fantasia de SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, com a 
atividade de “ Armazéns Gerais ” neste ato representada 
pelo sócio administrador: JOSE CESAR SABO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da C.I. RG sob nº 1127844-7 - 
SJ/MT, inscrito no CPF sob nº 667.690.601-59, nascido em 
06/12/1977, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco 
nº 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 78.540-000, 
conforme consta dos atos constitutivos da sociedade para 
cumprimento do disposto no Artigo 1º, parágrafo 1º, do 
Decreto nº 1.102, de 21.11.1903, e nomeia pelo presente 
instrumento, a Senhora: MARLI APARECIDA DA SILVA 
SABO, brasileira, casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, administradora de armazém, portadora da 
C.I. RG sob nº 1916897-7, expedida em 10/09/2004 pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato 
Grosso, inscrita no CPF. sob o nº 910.937.591-00, filha de 
Miguel Neri da Silva e de Leonilda da Silva, natural de Dois 
Vizinhos - PR, nascida aos 24 de maio de 1976, residente e 
domiciliada na Rua Castelo Branco nº 595, Centro, 
Município de Cláudia - MT, CEP. 78.540-000, para exercer 
as funções de FIEL DEPOSITÁRIO(A), da Unidade 
Armazenadora estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 
74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, 
com a denominação de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS, outorgando-lhe todos os poderes 
compatíveis e prerrogativas inerentes ao cargo, a qual, 
desde já, declara aceitar a responsabilidade de bem 
exercer as funções do cargo de FIEL DEPOSITÁRIO(A)
que ora lhe é outorgado, no fiel cumprimento da lei e 
assumir as responsabilidades do referido ofício em 
conformidade com a Lei nº 9.973/2000, Decreto nº 
3.855/2001 e Decreto nº 1.102/1903 e demais disposições 
legais que regulamentam a matéria.

Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
JOSE CESAR SABO
sócio administrador

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE FIEL 
DEPOSITÁRIO(A)
Que faz pelo presente, a Senhora: MARLI APARECIDA 
DA SILVA SABO, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, administradora de armazém, 
portadora da C.I. RG sob nº 1916897-7, expedida em 
10/09/2004 pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Mato Grosso, inscrita no CPF. sob o nº 
910.937.591-00, filha de Miguel Neri da Silva e de Leonilda 
da Silva, natural de Dois Vizinhos - PR, nascida aos 24 de 
maio de 1976, residente e domiciliada na Rua Castelo 
Branco nº 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 
78.540-000, a qual, declara pelo presente, que aceita a 
nomeação, e assume o cargo de FIEL DEPOSITÁRIO(A) 
da Unidade Armazenadora da Empresa: SABO 
AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, constituída sob a sociedade limitada, registrada na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, 
sob nº 51201768579, em sessão de 13 de agosto de 2021, 
inscrita no CNPJ. sob o nº 40.112.744/0001-12,
estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 74, Zona Rural, 
Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, que funciona 
sob o nome de fantasia de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS, para cumprimento do disposto no 
Artigo 1º, Parágrafo 2º, do Decreto nº 1.102, de 21.11.1903, 
e se compromete a desempenhar a sua função com 
responsabilidade, transparência, probidade, zelo e 
fidelidade, assumindo, pelo presente, todas as 
responsabilidades deste ofício, em conformidade com a 
legislação vigente. Declara, sob as penas da lei, e 
especialmente para fins de registro, que não está impedida 
de exercer o cargo de Fiel Depositário de Armazéns 
Gerais, ou outra atividade administrativa empresarial, lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar (falência culposa ou fraudulenta), estelionato, 
abuso de confiança, falsidade ideológica, falsidade 
documental, roubo, furto ou de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto 
perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do Art. 
1.011, Parágrafo 1º, do Código Civil/2002 (Lei nº 
10.406/2002).

Cláudia-MT, 02 de Fevereiro de 2022.
MARLI APARECIDA DA SILVA SABO

CIRG. nº 1916897-7 - SSP-MT - CPF nº 910.937.591-00
15/02/22

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.486.511/0001-53

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022-VIRTUAL
A CIDADÃ LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO (FEEMT), NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS PELO ESTATUTO FEDERATIVO, FAZ SABER a todos que este 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao disposto no artigo 23, c.c 
art.16, inciso I e art. 21, inciso I, todos do Estatuto da FEEMT, ficam CONVOCADOS todos os 
membros adesos à FEEMT, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, para 
comparecerem à reunião que instalará a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 13 
de março de 2022, na modalidade virtual. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: será 
instalada às 8 horas em 1ª (primeira) convocação, com a presença da maioria absoluta dos 
membros adesos, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, ou, às 8h30 em 2ª (segunda) 
convocação com qualquer número de membros adesos presentes, em pleno gozo dos seus 
direitos estatutários (art.13). Será virtual em razão da pandemia, conforme autorização 
aprovada por unanimidade na AGO de 14.03.2021, e o link para participar será enviado a 
todos os membros adesos via WhatsApp. Para deliberar sobre a seguinte Pauta: 1) Deliberar 
sobre Pedidos de Remissão das contribuições mensais vencidas e não pagas; 2) Aprovar ou 
desaprovar a Prestação de Contas da FEEMT do exercício findo (2021), (art. 17, inciso V); 
3)Aprovar ou desaprovar o orçamento da FEEMT para o exercício financeiro vindouro (2023) 
(art.17, V), podendo recomendar adoção de ações que se fizerem necessárias; 4)Homologar 
ou não, os nomes dos candidatos aos cargos das Feemt Regionais indicados pela Diretoria 
Executiva (art.17, inciso II); 5)Compor a Comissão Eleitoral que conduzirá o processo 
eleitoral de 2023 (Diretoria Executiva); 6)Apresentação, pela Diretoria Executiva, do 
Relatório das Atividades realizadas no exercício anterior (2021), (inciso I, alínea a do art.21); 
7)Deliberar sobre a Proposta de Trabalho da Diretoria Executiva para o ano vindouro (2023)- 
(inciso I, alínea b, do art.21); 8) Deliberar sobre o Plano de Ações do Movimento Espírita do 
Estado de Mato Grosso, aprovado pelo CFE em 12.l2.2021; 9)Assuntos Gerais de interesse 
do Movimento Espírita. E, para que todos tomem conhecimento, será o presente EDITAL
publicado no Diário de Cuiabá e enviado a todos os MEMBROS ADESOS, através de e-mails 
e por ofício circular. Será compartilhado nos grupos WatsApp dos Dirigentes de Centros 
Espíritas de Mato Grosso, com antecedência mínima de quinze dias (art.23 do estatuto 
federativo). Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2022

Luiza Leontina Andrade Ribeiro
Presidente da FEEMT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SADEP – SOCIEDADE AMBIENTALISTA DE DEFESA DO 
PANTANAL, REPRESENTADA PELO SEU PRESIDENTE SR. 
JOÃO ANTONIO PINTO, CONVOCA SEUS ASSOCIADOS 
CONFORME DETERMINA O ESTATUTO SOCIAL, PARA
COMPARECEREM NA REUNIÃO A SER REALIZADA DIA 07 
(SETE) DE MARÇO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA ÀS, 19:00 
HORAS, EM SUA SEDE À RUA 13 DE JUNHO, 785, CENTRO, 
CUIABÁ – MT, CEP:78020-000, COM A FINALIDADE DE ELEIÇÃO 
DE SUANOVADIRETORIA.

SADEP – SOCIEDADE AMBIENTALISTA DE DEFESA DO PANTANAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERCLIN - COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS MÉDICOS DA CLINICA FEMINA DE CUIABÁ LTDA
CNPJ – Nº. 02.889.461/0001-92

O Sr. Presidente da COOPERCLIN - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 
MÉDICOS DA CLINICA FEMINA DE CUIABÁ LTDA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca todos os seus cooperados, em condições de votar, 
para participarem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se de acordo 
com os indicativos abaixo: DATA: 28 de Fevereiro de 2022. LOCAL: Sede da 
Cooperativa sito a Rua São Bento, nº 370, Bairro: Baú (Anexo ao Estacionamento 
Seven Park) HORÁRIO: Às 19:00 (dezenove horas) em 1ª (primeira) convocação, 
com presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados; ou às 19:30 (dezenove horas e 
trinta minutos) em 2ª (Segunda) com a presença de metade mais um dos Cooperados, 
ou às 20:00 (vinte horas) em 3ª (terceira) e última convocação com os cooperados 
presentes e com direito a voto. ORDEM DO DIA: I – Prestação de contas dos órgãos 
de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao 
exercício de 2021; II – Taxa Administrativa; III – Taxa de ISSQN.
Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2022.

Drº Carlos Alberto Zaguini 
CRM-MT 3588

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença Prévia para as 
obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Sul.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença de Instalação para 
as obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário SUL.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença Prévia para as 
obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Dom Aquino.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença de Instalação para 
as obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Dom Aquino.

ESTÂNCIA HIDROMINERAL GUARANI LTDA, 07.525.247.0001-CNPJ
70 SEMA/MT RLO , torna público que requereu a , a para captação e 
envase de água mineral, sito a Confluência Córrego Ponteiro com 
Ribeirão, s/nº - Ponte Branca, Zona Rural, Município de Dom Aquino/MT.

O Frigorifico Pantanal LTDA, CNPJ 05.408.755/0001-43, município de 
Várzea Grande-MT, Est. NªSª Aparecida, km 8,5, capão grande, requere  
a , RENOVAÇÃO DA OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUASEMA-MT
SUPERFICIALNO CORREGO FORMIGUEIRO.

V H R de Barros-ME (Clínica São Lucas), CNPJ 32.370.002/0001-69, 
torna-se público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA, a Licença por Adesão e Compromisso-LAC, para a atividade 
CLÍNICA MÉDICA (clínicas, consultórios e ambulatórios), localizado na 
Rua 24 de Fevereiro nº 60, centro da Cidade de Alto Araguaia-MT

E x t r a ç ã o e C o m é r c i o - C a l c á r i o C a r m e l o LT D A ( C N P J 
07.046.312/0001-85) torna público que requereu à a alteração da SEMA
razão social do processo , em razão de sucessão SEMA 281778/2011
comercial, que anteriormente era de titularidade de FABIANO 
HENRIQUE GRAMULHA (15/02/2022)(CPF/MF 604.021.721-91).              

22/02/2022
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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$ 400.000,00

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 | RS •  MT  •  MS

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$ 80.000,00

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 Couto Magalhães, nº 706, Centro, 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.  

JARDIM NOVA BARRA
CLIENTES QD LOTE

DOUGLAS ROSA DA SILVA 374 18 E 19

JAIR DE JESUS FERREIRA 387 22

LINDOLFO PEREIRA DE SOUZA 387 07

GILSONEI AMORIM DA SILVA 534 10

Barra do Garças,11 de novembro de 2021 - Golden Gestão de Negócios Imobiliários 
LTDA

ROBERTO SALES DE ASSIS, portador do CPF 
206.481.039-00 torna-se público que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da 
licença de operação Nº312814/2016, para atividade de 
avicultura, localizada na rodovia Arenápolis a Nova 
Marilândia KM 15, Fazenda Assis, zona rural, no município 
de Arenápolis – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 015/2022. PR SRP Nº 007/2022

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME'S, EPP'S E MEI'S
TIPO: MAIOR DESCONTO SOBRE TABELA SINAPI

O Município de P.da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL P/ REG. DE PREÇOS Nº 007/2022, tendo 
como objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, AUXILIAR 
DE ELETRICISTA, PINTOR PEDREIRO, AJUDANTE DE 
PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO,CARPINTEIRO DE 
FORMAS, CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO, MECÂNICO, AUXILIAR DE MECÂNICO, 
ENCANADOR E AUXILIAR DE ENCANADOR, PARA
P R E S TA Ç Ã O D E S E R V I Ç O S P R E V E N T I V O S E 
CORRETIVOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL (PRÉDIOS 
PÚBLICOS) LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DO 
MUNICIPIO, CONSERTO DE PONTES NAS ESTRADAS 
VICINAIS DO MUNICIPIO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE 
C O N V Ê N I O S / P R O G R A M A S E S TAD U A I S E C O M 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, conforme 
especificações e condições constantes neste Edital e seus 
anexos, com realização prevista para o dia 25/02/2022 ás 
08:00hs (Horário de Mato Grosso). O Edital completo está a 
disp. dos int. gratuitamente, na Pref. Mun. de P. da Serra – MT e 
no Site: www.planaltodaserra.mt.gov.br Comissão de Pregão, 
Praça São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-
6101.

CLÁUDIA M. S. RODRIGUES - PREGOEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFÔNICOS DO ESTADO DE MATO GROS-
SO – SINTTEL-MT, por intermédio de seu Presidente, Rodinei Ramos Penha, vem, atra-
vés do presente Edital de Convocação, conforme Estatuto da Categoria, convocar a todos 
os empregados das empresas que atuam na Planta Interna e Planta Externa, Provedores, 
Empresas que atuam na área de Telecomunicações e Telefonistas na base de represen-
tação do SINTTEL-MT.

- Lotados na base territorial deste Estado, a se fazerem presentes às Assembléias Gerais 
Extraordinárias que se realizarão da seguinte forma: 

Devido a impossibilidade de realização de Assembleias Gerais Extraordinárias e/ou 
Ordinárias e  reuniões  de forma presencial, considerando a necessidade de ado-
ção de medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus COVID -19, Con-
siderando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância interna-
cional pela OMS – (Organização Mundial de Saúde) em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus COVID-19 e da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da classificação de pan-
demia oficialmente declarada. Considerando o compromisso desse deste sindicato 
em evitar e não contribuir de qualquer forma com a proliferação do COVID-19, 
decide em realizar suas assembleias por meio eletrônico, de forma virtual através 
do WhatsApp do sindicato número (65) 99609-6993, onde os trabalhadores(as) de-
verão se posicionar -se via mensagem enviada para esse número. 

Os Trabalhadores das Empresas de Planta Interna   e Planta Exter-
na: Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A, Ability Tecnologia e Serviços 
S/A; Radiante Engenharia De Telecomunicações Ltda; Meta Empreendimentos e 
Serviços Ltda, Tel Telecomunicações Ltda, Stein Telecom Ltda, EQS Engenharia 
Ltda,  Cessão De Infra-Estrutura, Instalação E Manutenção De Redes para ISP´S 
(Provedores) e Demais Empresas que atuam na Área de Telecomunicações no es-
tado de Mato Grosso. Os Trabalhadores deverão enviar as sugestões para compo-
sição da Pauta de Reinvindicações através de mensagem via WhatsApp no número 
(65) 99609-6993, entre os dias de 17/02/2022 à 21/02/2022. conforme a ordem 
do dia, apresentada abaixo. 

ORDEM DO DIA
a) Discutir e votar a pauta de reivindicações dos trabalhadores das empresas de Plan-

ta Interna e Planta Externa, Provedores  e Demais empresas representadas pelo 
Sindicato Patronal SINSTAL, bem como todas as empresas que atuam na área de 
Telecomunicações nos estado de Mato Grosso, visando à renovação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho da Planta Interna período 01/04/2022 a 30/03/2023 e de  
Planta Externa período de 01/05/2022 a 30/04/2023 e a Convenção Coletiva de 
Trabalho das empresas que atuam na prestação de serviços e são representadas 
pelo sindicato patronal SEAC-MT, o de período de vigência da CCT de 01/05/2022 
à 30/04/2023 . 

b) Deliberar ou não, pela conveniência de outorgar poderes a Diretoria do Sindica-
to dos Trabalhadores Telefônicos do Estado de Mato Grosso – SINTTEL-MT, 
para o encaminhamento das deliberações tiradas em Assembléia, outorgando-lhes 
inclusive, amplos e gerais poderes para firmar Acordo Coletivo de Trabalho, ou, 
interpor Dissídio Coletivo de Trabalho, se necessário for;

c) Deliberar, pela conveniência ou não, de vir a ser declarada a Assembléia Geral 
Extraordinária, em estado PERMANENTE, até a solução final da Negociação Co-
letiva de Trabalho, ou, do Julgamento do respectivo Dissídio Coletivo de Trabalho;

a) Discutir e votar o desconto do percentual de 3% (três por cento) sobre os salários a 
título de taxa Assistencial, no mês seguinte ao da assinatura da convenção coletiva 
de trabalho.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.

Rodinei Ramos Penha
Diretor Presidente do SINTTEL-MT

Bento Soares de Brito, CPF nº 406.736.931-04, torna público que requereu à SEMA-
MT as Licenças Prévia e de Instalação de ampliação para extração e beneficiamento
de minério de ouro no município de Nossa Senhora do Livramento-MT. Não foi
determinado Estudo de Impacto Ambiental. 15/02/22

D4Sign e9ac50ea-cf93-43b5-9f95-f6aca9b3a76f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




CLASSIDIÁRIO 
Fone: 2139-8929

Central Incorporações Imobiliárias Ltda, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano – SMADES a Licença Ambiental – Modalidade: Licença 
Prévia, para atividade sala para fins Comercial, localizada Av. 
Dr. Meirelles, Quadra 05, Lotes 14 e 15 - Jardim dos Ypês, 
Cuiabá/MT, município de Cuiabá –MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 
8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE _30__ DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA 
DA VEIGA CARLOTA MIRANDA PROCESSO n. 0058250-95.2015.8.11.0041 Valor 
da causa: R$ 50.534,66 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CONTAUD CONTABILIDADE E 
AUDITORIA LTDA - EPP Endereço: RUA COMANDANTE COSTA, N 1.177, - DE 921/922 
A 1771/1772, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-400POLO PASSIVO: Nome: 
CONSERVADORA E LIMPADORA CENTRO OESTE EIRELI - EPP Endereço: RUA 
SARGENTE B. PEDROSO, N 559, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 
78180-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 
consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 
no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 
Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda. em desfavor de Conservadora e Limpadora Centro 
Oeste, para cobrar a quantia de R$ 50.534,66, referente a prestação de serviço de escrituração 
contábil e fiscal, incluindo o processamento de dados desses serviços aos órgãos competentes 
que, aliás foram contratualmente firmados, porém, não houve adimplemento do referido débito, 
sendo necessário a intervenção do Poder Judiciário para obrigar a Requerida a adimplir sua 
dívida. DECISÃO: Decisão Diante das várias tentativas infrutíferas de citação do réu, bem como 
as diversas buscas de endereços já realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por 
edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o réu. 
O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação por edital, a publicação 
na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 
CNJ, que deve ser certificado nos autos. Na consulta n.° 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 
a Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, dando conta que 
ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de 
citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em 
razão da aludida indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização 
dos editais na rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 
Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o 
edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do 
inciso II do art. 257 do CPC/15. O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também 
deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo único do 
art. 257 do CPC/15. Intime-se o autor para que forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias 
no endereço eletrônico da 8ª Secretaria Cível: cba.8civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a 
expedição do edital de citação. Advirto que o descumprimento da determinação acima, no 
prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, 
conforme já decidido pelo TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR 
DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA 
PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO 
OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação 
de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, 
afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo 
não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da 
celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 
por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 
(Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) Desde já, decorrido o prazo de defesa 
sem apresentação de contestação, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo 
Civil, nomeio como curadora especial do réu citado por edital, a Defensora Pública que atua 
perante esta Vara. Cumpra-se expedindo o necessário. Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 
(art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei. Eu, SUELEN DE MELLO RODRIGUES, digitei.  CUIABÁ, 24 de 
janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 
nº 56/2007-CGJ

A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA RODOVIA DA SODE-
MA, CNPJ 44.564.400/0001-03, situada na Rua Edgar Garcia de 
Siqueira –n°210, Andar 2 sala 05, Centro, Sorriso/MT, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do 
Estado de Mato Grosso – SEMA-MT, as Licenças Prévia – LP e 
Licença de Instalação - LI, para pavimentação de rodovia existen-
te -  Estrada da Sodema nos municípios de Sorriso, Vera e Nova 
Ubiratã, com extensão de 29,78km. Sendo dispensado EIA-RIMA.

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ARENÁPO-
LIS LTDA-Posto 3, torna público que requereu a 
SEMA-MT, a Renovação da Licença de Operação, 
para atividade de Posto Revendedor de Combustí-
veis, localizado a Rua Pedro Nunes Barroso, 626, 
Vila Nova, município de Arenápolis/MT.

VIACAO JUINA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 
04.017.029/0001-37, tornar público que requereu da Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT o Licen-
ciamento Ambiental na modalidade Licença Ambiental 
Simplificada - LAS, para atividade de Posto de Abasteci-
mento – Tanque Aereo, Localizado na Av. J.K., nº3624, 
bairro Setor de Serviços em Juína - MT.

MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, nome fan-
tasia “MAQUIPARTS”, inscrito no CNPJ 
nº 12.753.213/0003-35, torna público que 
requereu à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável (SEM-
MADRS) de Várzea Grande/MT a Renova-
ção da Licença de Operação - LO, para 
atividade de Manutenção e reparação de 
tratores agrícolas, localizado na Av. Júlio 
Domingos de Campos, n° 3981 – Bairro 
Jardim Paula I – Várzea Grande/MT.

D.S. DO PRADO LOCAÇÃO E TRANSPORTE E 
MECÂNICA DE VEÍCULOS, nome fantasia “DA-
VICAR”, inscrito no CNPJ nº 44.600.171/0001-27, 
torna público que requereu à Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável 
(SEMMADRS) de Várzea Grande/MT as licenças 
ambientais nas modalidades: Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de automotores, localiza-
da na Rua Baltasar, nº 09 – Quadra 77 – Canelas 
– Várzea Grande/MT.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 
LESTE, CNPJ: 04.217.362/0001-90, torna público que 
requereu junto a Superintendência de Infraestrutura, Mi-
neração e Serviços (SUIMIS) da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente do Mato Grosso - Sema/MT, a Licença de 
Operação para extração de cascalho em 01 jazida nazona 
ruraldo município de Santo Antônio do Leste/MT.

AMBEV S.A. Filial Cuiabá - CNPJ n° 07.526.557/0019-39, localizada na 
Avenida Antártica, 2999 - Ribeirão da Ponte, pertencente ao município de 
Cuiabá - MT, torna público que requereu junto à SEMA – Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, a Licença por Adesão e Compromisso - LAC, para a 
Atividade 5211-7/01 - Armazéns gerais referente à implantação de uma tenda 
de armazenamento de produto acabado em sua unidade industrial.

Cuiabá, sábado, 15 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
CNPJ nº 40.112.744/0001-12 - NIRE: 51201768579
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

DECLARAÇÃO PARA MATRÍCULA 
DE ARMAZÉM GERAL

A empresa: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a sociedade 
limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso - JUCEMAT, sob nº 51201768579, em sessão de 
13 de agosto de 2021, inscrita no CNPJ. sob o nº 
40.112.744/0001-12, estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, 
KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 
78.540.000, que funciona sob o nome de fantasia de 
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, com a 
atividade de “ Armazéns Gerais “ neste ato representada 
pelo sócio administrador: JOSE CESAR SABO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da C.I. RG sob nº 1127844-7 - 
SJ/MT, inscrito no CPF sob nº 667.690.601-59, nascido em 
06/12/1977, residente e domiciliado na Rua Castelo 
Branco n 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 
78.540-000, conforme consta dos atos da sociedade, para 
cumprimento do disposto no Artigo 1º, parágrafo 1º, Inciso 
I, da I.N. DREI Nº 72, DE 19/12/2019, declara o seguinte: 
A) NOME EMPRESARIAL, DOMICÍLIO E CAPITAL: Nome
Empresarial: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA. Domicilio: 
RODOVIA MT-423, S/Nº - KM. 74, ZONA RURAL, 
MUNICIPIO DE CLÁUDIA - MT, CEP 78.540-000. Capital: 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente 
integralizado. B) DADOS DO ESTABELECIMENTO E 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: B.1- TITULO DO 
ESTABELECIMENTO (Nome de Fantasia): SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS B.2- 
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA MT-423, S/Nº - KM. 74, ZONA 
RURAL, MUNICIPIO DE CLÁUDIA - MT - CEP. 78.540-
000. B.3- CAPACIDADE: O Armazém tem a área total de 
1.590,00m², e capacidade de armazenagem total de: 
80.000 (oitenta mil) toneladas, ou o equivalente a 
1.300.000 (um milhão e trezentas mil) sacas de 60 
(sessenta) kg., cada, de produtos agrícolas ensacados 
(grãos). B.4- COMODIDADE:A unidade atende e oferece 
todas as condições de primeira qualidade atendendo as 
normas técnicas vigentes necessárias das obras civis e 
dos equipamentos instalados para o recebimento e 
processamento dos cereais, com estrutura para que não 
haja fila de caminhões no pico da colheita dando maior 
comodidade e agilidade no recebimento de grãos, com 
características técnicas necessárias para preservação do 
produto. Possui banheiro externo, para utilização pelos 
motoristas, B.5- SEGURANÇA: 01 (um) Armazém 
edificado em alvenaria e estrutura metálica de cobertura, 
possuindo e abrigando em seu interior, sala de análise e 
classificação, quadro de comando, banheiros, 
almoxarifado, caixa de expedição e demais equipamentos. 
Tem capacidade de Armazenagem para 80.000 (oitenta 
mil) Toneladas de grãos, ou seja, o equivalente a 
aproximadamente 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) 
sacas de 60 Kg. de produtos agrícolas ensacados; 03 (três) 
silos com fundo tronco de cone de 5,80 m, com rosca 
varredoura e espalhador de grãos, capacidade de 7.113 
(sete mil, cento e treze) toneladas de grãos, ou 118.500 
(cento e dezoito mil e quinhentas) sacas de 60 kg, cada 
um, totalizando 21.339 (vinte e um mil, trezentos e trinta e 
nove) toneladas ou 355.680 (trezentos e cinquenta e cinco 
mil e seiscentas e oitenta mil) sacas de 60 kg de grãos); 02 
(dois) silos com fundo tronco de cone 4,65 m, com 
capacidade de 1.128 (um mil, cento e vinte e oito) 
Toneladas de grãos, ou 18.800 (dezoito mil e oitocentas) 
sacas de 60 kg de grãos, cada um, perfazendo 2.256 (duas 
mil, duzentas e cinquenta e seis) Toneladas ou 37.600 
(trinta e sete mil e seiscentas) sacas de 60 kg. Silo 
Cilíndrico com capacidade para 10.000 (dez mil) Toneladas 
de grãos, ou 166.666 (cento e sessenta e seis mil e 
seiscentas e sessenta e seis) sacas de 60 Kg. Tulha 
Metálica, com capacidade de 120 (cento e vinte) Toneladas; 
Escritório em alvenaria, com 150,00 m²; Bacia de 
Contenção, construída em alvenaria, com 19,00 m²; Abrigo 
para Veículos, com 127,08 m², construído em Estrutura 
Metálica, coberta com Folhas de Zinco galvanizado. Casa 
do Gerador, com 105,50 m², construída em alvenaria. As 
obras foram construídas com materiais e mão de obra de 
primeira qualidade seguindo orientações dos projetos 
arquitetônicos e especificações técnicas dos fornecedores 
dos equipamentos. O armazém conta com os seguintes 
equipamentos de segurança: Um poço semi artesiano - 
45 m de profundidade; 01 caixa d’água 10 mil litros; 01 
caixa d’água de 5.000 litros; 06 extintores de pó químico; 
06 extintores de água pressurizada; 02 extintores de CO2 
02 kit cintos segurança; B.6- DESCRIÇÃO MINUCIOSA 
DOS EQUIPAMENTOS: 02 correias transportadoras 
horizontais, de 88 e 80 metros; 02 moegas em concreto 
armado, capacidade de 2.750 sacas cada; 09 
transportadores tipo redler, capacidade de 220 ton/hora 
cada um; 02 máquinas de prellimpeza JHONROB, com 
ciclone, capacidade de 220 Ton/hora, cada uma; 03 Silos 
com fundo tronco, de cone - Capacidade de 7.113 
Toneladas de grãos, cada um; 02 Silos com fundo tronco 
de cone - Capacidade de 1.128 Toneladas de grãos cada 
um; 02 Ventiladores aeradores de 25 cv, instalados nos 
silos; 03 Ventiladores aeradores de 30 cv instalados nos 
Silos; 01 batedor de vagens; 01 Torrador de Resíduos; 01 
Pequena Fornalha a lenha para o Torrador; 01 Caixa de 
Ensaque; 01 Conjunto de canalização para interligações 
dos Equipamentos; 01 Tulha Metálica capacidade de 120 
Toneladas; 01 Bacia de Contenção construída em 
alvenaria, com 19 m²; 01 Secador cereais JOHNROB 
capacidade DE 200 Ton/hora; 01 Fornalha a lenha, para o 
Secador; 01 Tanque Estacionário para Combustível - 
capacidade 5.000 litros; 01 Balança Rodoviária - 80 
Toneladas, com Kit eletrônico SATURNO; 01 Transformador 
de Energia (força) 275 a 300 KVA; 01 Quadro de Comando 
(energia) acionamento elétrico - operação manual - 320 cv. 
01 gerador de energia de 750 kva 01 termometria 
automatizada C- NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS 
MERCADORIAS A SEREM RECEBIDAS EM DEPÓSITO: 
O propósito deste Armazém geral é o de armazenar: C.1- 
SOJA A GRANEL Limpa e seca ; C.2- MILHO A GRANEL; 
Limpo e seco; C.3- SORGO A GRANEL; Limpo e seco D- 
OPERAÇÕES E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: O 
Armazém Geral prestará serviços de armazenamento de 
produtos agrícolas (a granel) tais como: Soja, Milho, Sorgo 
e Outros Grãos produzidos na região, limpos e secos. E, 
por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 
Declaração, para que produza os seus efeitos legais.
Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022. SABO 
AGRONEGÓCIOS LTDA. Jose Cesar Sabo sócio 
administrador SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS 
GERAIS

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS
CNPJ nº 40.112.744/0001-12 - NIRE: 51201768579

REGULAMENTO INTERNO
1-DA ARMAZENAGEM: 1.1-Armazenagem - 1.1.1. É a 
prestação de serviços sobre a qual incide a taxa aplicada 
às mercadorias em depósito, por quinzena calendário ou 
fração, faturada quinzena/mês, ou quando da saída total ou 
parcial do produto. 1.2-Ad-Valorem - 1.2.1.É a tarifa 

complementar da taxa de armazenagem aplicada sobre o 
valor das mercadorias em depósito. 1.2.2.O “Ad-Valorem” 
será cobrado por quinzena calendário, fração, faturado 
quinzena/mês. 1.2.3. O valor das mercadorias em depósito 
serão reajustados quando do vencimento e/ou 
transferência dos contratos, de acordo com a variação do 
mercado ou pelo órgão executor da Política de Garantia de 
Preços Mínimos - PGPM e/ou Ministério da Agricultura. 
1.3-Condições - 1.3.1.A Sociedade não aceita para 
depósito, sob qualquer hipótese, produtos e mercadorias 
sujeitas à combustão espontânea ou de teor químico que 
propicie decomposição com liberação de calor, que sejam 
perigosas, explosivas, corrosivas, que exalem odores 
prejudiciais ou aquelas que, eventualmente, sejam 
danosas às instalações do armazém ou a outros produtos 
armazenados, salvo produtos agrícolas, como juta, sisal, 
algodão em caroço ou rama e outros que estejam em 
condições de armazenamento, após prévia classificação. 
1.3.2.A Sociedade não aceitará para depósito adubos e 
produtos similares que não estejam em sacaria de plástico, 
papel resistente, ou convenientemente embalados, desde 
que consultado o órgão técnico. 1.3.3.A Sociedade não 
aceitará para depósito mercadorias com prazo de validade 
expirado. Caso esta validade venha a expirar-se antes do 
término do período de armazenamento, deverá ser 
observada tal situação no Documento de Depósito. 1.3.4.A 
Sociedade se reserva o direito de abrir invólucros ou de 
retirar amostras para verificação do conteúdo dos volumes. 
1.3.5.A Sociedade não responderá pela natureza, tipo, 
qualidade e estado das mercadorias contidas em 
invólucros invioláveis, ficando sob inteira responsabilidade 
do depositante a autenticidade da indicação contida nos 
mesmos. Toda vez que a sociedade receber mercadorias 
nestas condições fará constar uma observação no 
documento de Depósito. Nesta caso, a sociedade não 
poderá emitir Warrant ou outros títulos negociáveis. 1.3.6.O 
depositante se obriga a fornecer, quando solicitado, a 
composição química da mercadoria, e caso não o faça, a 
mesma não será aceita à armazenagem. Quando a 
composição química da mercadoria for segredo industrial, 
o depositante estará obrigado a declarar, por escrito, que o 
produto não oferece periculosidade às instalações e 
demais produtos armazenados, responsabilizando-se 
perante a sociedade e terceiros por quaisquer 
consequências resultantes da declaração. Nestes casos a 
Sociedade não poderá emitir Warrant ou outros títulos 
negociáveis. 1.3.7. No ato do recebimento de grãos nos 
armazéns da Sociedade, proceder-se-á à verificação do 
teor e umidade, de impurezas e sanidade dos mesmos 
através de aparelhagem especializada, feita em amostras 
representativas do produto, possibilitando conhecer por 
estimativas as perdas de peso - quebra - e de qualidade 
durante o preparo. 1..3.8. A Sociedade estabelece, como 
medida de prevenção e de não indenização durante a 
armazenagem, um percentual de 0,1% (um décimo por 
cento) de perda de peso - quebra técnica - a cada 10 (dez) 
dias. 1.3.9.Além da quebra técnica mencionada no item 
anterior, a Sociedade não se responsabiliza e não indeniza 
as quebras decorrentes das perdas de peso por redução 
do teor de umidade no processamento na retirada de 
impurezas e no período de armazenamento, que serão 
apuradas de acordo com os teores apurados e registrados 
conforme itens “1.3.7” (teor de umidade na entrada) 
e”1.2.15” (teor de umidade na saída ou entrega). 1.3.10. 
Quando da entrega de mercadorias armazenadas a 
granel - grãos - serão descontadas a titulo de retenção, 
quantidades proporcionais ao tempo de armazenagem de 
acordo com o percentual estipulado no item “1.3.8”. 1.3.11. 
No caso de armazenamento de produtos ensacados, não 
se procede a retenção prevista no item 1.3.8”, tendo em 
vista a individualização dos lotes, fazendo-se a aferição 
das quebras quando da retirada dos respectivos lotes. 
1.3.12. As perdas de peso - quebras - decorrentes da 
armazenagem dos produtos não poderão ser deduzidas do 
peso bruto por antecipação, para efeito de entrega futura. 
1.3.13.No ato de transferência de propriedade e 
quantidade em peso, deve ser o saldo escriturado, 
deduzindo-se a perda de peso por dedução de umidade, 
se for o caso, e também quebra técnica. 1.3.14. As perdas 
de peso - quebra - normais ou por força maior, decorrentes 
da permanência da mercadoria em depósito, não são de 
responsabilidade da Sociedade, que sempre as justificará 
ao depositante, por escrito, quando solicitada. 1.3.15. No 
ato da entrega de mercadorias, dever-se-á determinar o 
teor de umidade daquelas suscetíveis à variação de 
umidade, o qual será consignado no Documento de 
Entrega, para atendimento ao item “1.3.14”. 1.3.16. As 
mercadorias, enquanto permanecerem em depósito nos 
armazéns, estarão sujeitas a quaisquer serviços, inclusive, 
expurgo, re-expurgo, acondicionamento e troca de 
embalagem, quando se fizerem necessários para sua 
conservação e/ou boa ordem de armazenamento, 
independente de autorização do depositante. 1.3.17. 
Somente serão fornecidas amostras de mercadorias a 
terceiros com a presença do depositante ou seu 
representante legal, ou ainda, mediante sua ordem por 
escrito. 1.3.18.O prazo de depósito começará a vigorar a 
partir da data da entrada da mercadoria no armazém e 
será no máximo de seis meses, podendo ser prorrogado 
livremente, por acordo entre o depositante e a Sociedade, 
observado o item “1.3.16”. 1.3.19. Toda e qualquer retirada 
de mercadoria deverá ser assistida pelo depositante ou 
seu representante, devidamente habilitado, a quem 
compete assinar o respectivo Documento de Entrega. 
1.3.20. Cabe exclusivamente à Sociedade o 
enquadramento das mercadorias nas classes de tarifas 
vigentes, decidindo quando devem ser aplicadas por 
volume, tonelada ou fração, por metro quadrado, metro 
cúbico, etc. 1.3.21. No cálculo da tarifa será considerado 
até a terceira casa decima, conforme enquadramento das 
mercadorias no item anterior, utilizando-se ½ (meio) como 
regra de arredondamento. 1.3.22. A Sociedade não 
assume responsabilidade nos casos de avarias ou vícios 
provenientes da natureza ou acondicionamento das 
mercadorias e da força maior, previstos no artigo 11 do 
Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 1903. 1.3.23. O 
depósito ou retirada de qualquer mercadoria deverá ser 
precedido de aviso a ser formulado com antecedência. 
1.3.24. O lastro e a altura das pilhas das mercadorias à 
armazenagem serão formados a critério da Sociedade, 
atendendo os princípios de segurança e as normas 
técnicas. 1.3.25. Para os produtos enquadrados nas tarifas 
por metro quadrado (m2), mais de um lote poderão ser 
superpostos desde que a mercadoria pertença ao mesmo 
depositante, seja da mesma espécie e do mesmo tipo, e 
ainda que haja condições de segurança para tal. Se, 
porventura, a mercadoria não for da mesma espécie e/ou 
tipo, será necessário que o depositante se responsabilize 
pela remoção que se impuser na hora da retirada. Quando 
ocorrer a superposição, isto deverá ser anotado no 
Documento de Depósito e as mercadorias estarão sujeitas, 
somente ao “Ad-Valorem”. 1.3.26. No caso de sementes, a 
Sociedade não se responsabilizará pela perda do poder 
germinativo ocorrido durante a constância do 
armazenamento. 1.3.27. A Sociedade se reserva o direito 
de misturar mercadorias armazenadas a granel, conforme 
artigo 12, do Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 

1903. 2- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2.1-ANÁLISE - 
2.1.1. É o processo de determinação das características 
físicas, químicas e organolépticas do produto, visando 
identifica-lo em quantidade, com emissão do respectivo 
Certificado. 2.1.2. Esta operação será realizada por órgão 
especializado e cobrado com acréscimo de 10% (dez por 
cento) referente à taxa de administração. 2.2 - 
CLASSIFICAÇÃO - 2.2.1. É o ato de classificar um 
produto, de acordo com os padrões oficiais, com emissão 
do respectivo certificado. 2.2.2. Esta operação será 
realizada por órgão especializado e cobrado com 
acréscimo de 10% (dez por cento), referente à taxa de 
administração. 2.3 - BRAÇAGEM - 2..3.1. É a prestação de 
serviços de recebimento e/ou movimentação e/ou 
carregamento composta pelos seguintes custos. a) Custos 
de braçagistas, a preço do dia, inclusive horas extras e 
adicionais quando necessário; b) Custos de Encargos 
Sociais (IAPAS, FGTS, Seguro, etc). c) Taxa de 
administração de 10% (dez por cento) sobre o total dos 
itens “a” e “b”. 2.3.2. A braçagem efetuada pelo pessoal da 
Sociedade será por ordem e conta do cliente er a cobrança 
será de acordo com o custo do pessoal necessário à 
operação, incluindo Encargos Sociais. 2..3.3. A braçagem 
efetuada por empresa ou entidade especializada, sob a 
administração da Sociedade, será cobrada com base no 
custo de pessoal ao preço do dia, incluídos Encargos 
Sociais, mais a taxa de administração de 10% (dez por 
cento). 2.3.4. Quando a Sociedade mantiver contrato com 
firmas ou entidades especializadas em braçagem, será 
cobrado o preço convencionado em contrato e/ou acordo 
coletivo de trabalho, mais 10% (dez por cento) de taxa de 
administração. 2.4 - REMOÇÃO E TRANSPORTE - 2.4.1. 
É a operação que consiste na utilização de veiculo 
automotor de propriedade da Sociedade, no transporte de 
mercadorias na área da Unidade Armazenadora, exceto o 
uso de empilhamento automotor, que tem tarifa específica. 
2.5 - PESAGEM - 2.5.1.É a operação de terminar o peso. 
2.5.2.Para depositante e/ou usuários de serviços correlatos 
(ex: secagem, limpeza, etc.), a pesagem será realizada, 
obrigatoriamente, tanto na entrada como na saída da 
mercadoria. 2.5.3.A Sociedade somente aceitará a 
pesagem por ela realizada ou quando realizada por 
terceiros, sob sua fiscalização. 2.5.4.As mercadorias 
destinadas à armazenagem e prestação de serviços não 
estão isentas das tarifas de pesagem na entrada, mesmo 
quando realizada em balança própria operada pela 
Sociedade. 2.5.5.a pesagem realizada em balança de 
terceiros será cobrada dos depositantes e não depositantes 
(usuários em geral) tanto na entrada como na saída. A 
cobrança será baseada na importância paga à firma que 
executou o serviço acrescido de 10% (dez por cento) de 
Taxa de Administração. 2.6 - RECEBIMENTO OU 
ENTRADA OU DESCARGA - 2.6.1.É a operação de 
recepção das mercadorias pela utilização d equipamentos 
(exceto pá carregadeira e empilhadeira automotora) que 
serão cobradas separadamente. 2.7 - LIMPEZA - 2.7.1.É a 
operação de retirada de impurezas dos grãos em geral. 
2.8 - SECAGEM - 2.8.1.É a operação destinada a redução 
do teor excessivo de umidade das mercadorias aos índices 
recomendáveis, inclusive pré-limpeza. 2.8.2.A Sociedade 
não responderá pelos danos ao poder germinativo de 
sementes, causados pela secagem das mesmas. 
Beneficiamento de Arroz/Feijão: 2.8.3.É a operação de 
beneficiamento de produtos com fornecimento de área de 
movimentação, balança, barbante e agulha. 2.8.4.O 
serviço será cobrado por tonelada despejada na moega da 
máquina de beneficiamento e não pela quantidade obtida 
na operação. 2.8.5.O cliente determinará o tipo de 
separação pretendida, podendo o mesmo ou seu 
representante legal acompanhar toda a operação 
avaliando o rendimento. 2.9 - TRATAMENTO 
FITOSSANITÁRIO (Expurgo e Prevenção) - 2.9.1.É a 
operação que visa a eliminação das pragas dos grãos 
armazenados. 2.9.2.Para as mercadorias armazenadas 
esta operação será realizada a juízo da Sociedade, sempre 
que se fizer necessária. 2.9.3.Os serviços a domicilio serão 
executados com base na Tabela específica. 2.10 - 
ENSAQUE OU REENSAQUE -2.10.1.É a operação de 
acondicionamento do produto com fornecimento de área 
para movimentação, balança, barbante, agulha e pá. 
2.10.2.Esta operação será realizada quando se fizer 
necessária. 2.10.3.A Sociedade não efetuará reensaque 
de mercadorias em sacaria contendo “marca registrada” de 
produtos da mesma espécie, de terceiros, salvo sendo 
autorizada à utilização da marca por quem de direito. 2.11 - 
COSTURA DE PEQUENO PORTE OU PONTEAÇÃO - 
2.11.1.É a operação executada em consequencia de 
derrame, incluído agulha e barbante. 2.11.2.Esta operação 
será feita sempre que a Sociedade julgar necessária, 
independentemente de autorização do depositante. 2.12 - 
CLASSIFICAÇÃO E EMALAMENTO DE SACARIA - 
2.12.1.É a operação de classificar a sacaria de acordo com 
seu estado e acondicionamento em malas de 25 (vinte e 
cinco) sacos. 2.12.2.Esta operação será feita sempre que a 
Sociedade julgar necessária. 2.13 - MARCAÇÃO - 
2.13.1.É a operação de marcar, por carimbo apropriado ou 
pincel, para identificação de volumes, de acordo com o 
exigido pelo cliente. 2.13.2.Esta operação será realizada 
quando solicitada pelo cliente não se confunde com 
marcação de pilha. 2.14 - MISTURA OU LIGA - 2.14.1.É a 
operação que consiste em misturar dois ou mais tipos de 
grãos da mesma espécie, de acordo com as normas de 
classificação. 2.14.2.Esta operação será feita mediante 
requisição expressa do cliente, na qual determinará as 
quantidades de cada lote destinadas à mistura. 2.14.3. A 
Sociedade, em hipótese alguma, efetuará liga de grãos, de 
safras diferentes, ou produtos diversificados (café/milho; 
milho/soja, etc). 2.15 - CARREGAMENTO OU SAIDA OU 
CARGA - 2.15.1.É a operação de expedição das 
Mercadorias pela Utilização de equipamentos (exceto pá 
carregadeira e empilhadeira automotora que serão 
cobrados separadamente). 2.16 - CONDIÇÕES - 
2.16.1.Todos os itens acima enumerados serão a uma 
tarifa. 2.16.2.Os serviços prestados serão cobrados 
separadamente, isto é, serviço por serviço e operação por 
operação. 2.16.3.Toda embalagem necessária às 
mercadorias será fornecida pelo cliente. 2.16.4.A sobra de 
sacaria resultante de qualquer operação será 
acondicionada em malas de 25 (vinte e cinco) sacos e 
deverá ser retirada do armazém depois de completado o 
serviço. Caso esta retirada não ocorra, será loteada e 
sujeita às tarifas vigentes. 2.16.5.As mercadorias 
destinadas à prestação de serviços deverão ser retiradas 
após o término dos mesmos, caso contrário, serão 
consideradas como depositadas e sujeitas às tarifas 
vigentes e condições do item “01 - DA ARMAZENAGEM”. 
2.16.6.Poderá ser dada autorização ao cliente ou 
representante legal para assistir os serviços internos da 
sociedade.2.16.7.Toda e qualquer retirada de mercadoria 
deverá ser assistida pelo cliente ou seu representante, 
devidamente habilitado, a quem compete assinar o 
respectivo Documento de entrega. 2.16.8.A sociedade 
considera causas que ocasionam perdas de pesos as 
seguintes: quebra técnica (respiração, etc); pré-limpeza, 
secagem (natural ou mecânica), limpeza, beneficiamento, 
movimentação, retirada de amostras e substituição da 
embalagem. 2.16.9.Toda e qualquer instrução ou 

recomendação por parte do cliente ou seu representante 
legal deverá ser feita à Sociedade, por escrito, não sendo 
aceita instrução verbal. 2.16.10.No cálculo de tarifa por 
tonelada o peso será considerado até a terceira casa 
decimal. 3 - DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 3.1 - 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 3.1.1.É a tarifa de 10% (dez 
por cento) aplicável: sobre os valores pagos pela sociedade 
a serviços prestados por terceiros; preço de braçagem com 
pessoal da Sociedade; sobre os encargos sociais e 
trabalhistas relativos aos supramencionados. 3.2 - 
EXPEDIENTE - 3.2.1. É a operação de transferência de 
propriedade das mercadorias armazenadas por emissão 
do documento de depósito. 3.3 - EMISSÃO DE 
CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E WARRANT - 3.3.1. A 
administração do Armazém Geral somente poderá emitir 
conhecimentos de depósito e “warrants”, a partir do 
momento em que a empresa estiver devidamente 
matriculara na JUCEMAT, como ARMAZEM GERAL e 
devidamente regularizada nos demais órgãos públicos; 
3.4 - COMISSÃO DEPERMANÊNCIA EM CONTA -3.4.1.É 
a comissão cobrada sobre os débitos em atraso, por mês 
calendário inflacionável. 3.4.2. Esta comissão cobrada a 
partir do dia imediato ao do vencimento do débito, 
conforme o item “4.4.1”. 3.4.3.Se o débito não for liquidado 
até o mês subsequente será aplicada sucessivamente até 
a liquidação do débito, sobre o saldo devedor. 4 - DAS 
CONDIÇÕES GERAIS - 4.1 - SEGURO -4.1.1. As 
mercadorias armazenadas e as destinadas à prestação de 
serviço estão devidamente acobertadas por seguro contra 
riscos de incêndio. 4.1.2.As mercadorias depositadas, bem 
como as entregues para execução de serviço, serão 
seguradas contra incêndio pela sociedade, em seu nome. 
4.1.3.O seguro pago pela sociedade, garante a indenização 
das mercadorias pelo valor declarado no Documento de 
Depósito. 4.1.4.Em caso de sinistro (incêndio) as 
indenizações serão liquidadas de acordo com as cláusulas 
das apólices de seguro e dispositivos estabelecidos pelo 
sistema Nacional de Seguro Privado. 4.1.5.Devido às 
oscilações do valor das mercadorias, para efeito de seguro 
é facultado ao depositante o direito de requerer a 
atualização dos documentos pelo valor real da mercadoria. 
4.2 - COMERCIALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DE 
MERCADORIA EM DEPÓSITO - 4.2.1. Em caso de venda 
ou transferência parcial de lote depositado, a parcela 
vendida ou transferida será separada se houver interesse 
do depositante a fim de permitir sua perfeita identificação, 
correndo todas as despesas por conta do novo depositante. 
4.2.2.Os direitos do vendedor, decorrentes de pagamento 
de tarifas conforme o item “4.4.3” cessam no momento da 
venda ou transferência da mercadoria. 4.2.3.A falta de 
conferência da mercadoria, no ato de compra e venda 
pelas partes interessadas, isenta a Sociedade de qualquer 
responsabilidade. 4.2.4.A retirada da mercadoria 
warrantada ou financiada através do recibo de depósito só 
será possível mediante a devolução dos respectivos 
documentos; no caso de retirada parcial, esta deverá ser 
efetuada mediante autorização, por escrito, do agente 
financiador, sendo que à entrega final dos saldos será 
exigida a apresentação do respectivo documento. 4.3 - 
HORÁRIO DE TRABALHO - 4.3.1.O horário de trabalho 
nos Armazéns é o horário oficial determinado pela 
Diretoria. 4.3.2. A Sociedade não se obriga a executar 
serviço fora do expediente normal, salvo quando houver 
interesse de sua parte, ou se for convencionado com o 
cliente, mediante cobrança de taxa extraordinária. 4.4 - 
PAGAMENTO DE DÉBITOS - 4.4.1. O prazo para 
pagamento dos débitos relativos às notas fiscais emitidas 
será o de contra apresentação nas faturas. 4.4.2. No caso 
de venda ou financiamento de produtos armazenados o 
vendedor ou financiador deverá resgatar todos os débitos 
sobre tal mercadoria.4.4.3.A sociedade utilizar-se-á do 
direito de retenção da mercadoria depositada para garantia 
dos débitos, a qualquer titulo, desde que correlacionada 
com os contratos de depósito. 4.4.4.A retirada total ou 
parcial das mercadorias será procedida uma vez liquidados 
os débitos. 4.4.5.Os débitos relativos à prestação de 
serviços às mercadorias não depositadas serão liquidados 
antes da retirada das mesmas. 4.4.6. Em caso de sinistro, 
quando da liquidação do mesmo, a sociedade deduzirá os 
débitos relativos às mercadorias sinistradas. 4.5. 
SEGURANÇA - 4.5.1. A segurança na unidade 
armazenadora é de competência de seus respectivos 
Gerentes, devendo para tanto, a adoção das normas 
abaixo relacionadas. 4.5.1.1. Acesso de caminhões para 
entrega: a) Porteiro confere a nota fiscal e verifica se a 
carga é endereçada para o armazém e confere a placa do 
caminhão; b)autoriza a entrada no pátio; c) motorista 
entrega e nota fiscal no escritório. 4.5.1.2. Escritório: 
Confere a a nota fiscal, confere o Sintegra eo cadastro 
estadual, autoriza a classificação, pesagem e a descarga. 
É de competência do Gerente da Unidade a contratação de 
serviços terceirizados (monitoramento e vigilância). 4.6. 
AUDITORIA INTERNA - a Empresa está sujeita a auditoria 
interna e externa, devidamente acompanhadas pelo 
Gerente da Unidade. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - Os casos 
omissos serão resolvidos pela administração, nos termos 
do Decreto nº 1.102, de 21/11/1903. Este regulamento 
entra em vigor na data do seu registro e arquivamento na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Cláudia - MT, 
02 de Fevereiro de 2022. SABO AGRONEGÓCIOS LTDA 
(SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS) - 
JOSE CESAR SABO - sócio administrador

SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS
SABO AGRONEGÓCIOS LTDA

CNPJ. 40.112.744/0001-12 - 51201768579
TABELA DE TARIFAS, de valores para cobrança de 
serviços de armazenagens e correlatos, da Empresa Sabo 
Agronegócios Ltda, com o nome de Fantasia de SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, situada na 
Rod. MT 423 s/nº, Km. 74, Zona Rural, no Município de 
Cláudia - MT. - CEP. 78540-000, com vigência à partir de 01 
de Março de 2022.

ITEM / DISCRIMINAÇÃO UNIDADE VALOR
1 - RECEBIMENTO, LIMPEZA 

E SECAGEM
1.1- SOJA A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.2- MILHO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.3- MILHETO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.4- SORGO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.5- OUTROS GRÃOS A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
2. ARMAZENAGEM POR QUIN-
ZENA
2.1- SOJA A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.2- MILHO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.3- MILHETO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.4- SORGO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.5- OUTROS GRÃOS A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
3- EMISSÃO DE WARRANTS R$/Unid. R$ 28,00
4- SERVIÇOS NÃO ESPECIFICA-
DOS R$/AComb A/C

Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

Sabo Agronegócios Ltda.
Jose Cesar Sabo

sócio administrador
Cláudia - MT, 17 de janeiro de 2022.

À
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO - 
JUCEMAT CUIABÁ- MT
Prezados Senhores;
O presente visa fornecer á Vossa(s) Senhoria(s), LAUDO 
TÉCNICO DE VISTORIA, das instalações da Unidade de 
Armazenamento, ocupada por SABO AGRONEGÓCIOS
GERAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
constituída sob a sociedade limitada, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob nº
51201768579, em sessão de 13 de agosto de 2021, 
inscrita no CNPJ. sob o nº 40.112.744/0001-12, com 
Inscrição Estadual na SEFAZ/MT sob o nº 13.850.209-9, 
estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 74, Zona Rural, 
Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, que funciona 
sob o nome de fantasia de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS. O referido Laudo Técnico de 
Vistoria, esta composto de:
• INTRODUÇÃO
• DESCRIÇÃO DA EMPRESA
• DESCRIÇÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA
• CONSIDERAÇÕES GERAIS (COMENTÁRIOS)
INTRODUÇÃO: Para elaborarmos este Laudo Técnico de 
Vistoria, fizemos uma avaliação “in loco” à Unidade 
Armazenadora no endereço supramencionado, instalada 
em uma área de 12.000 m² imobilizando 4.906,30 m de 
área construída, onde constatamos o seguinte:
1. EMPRESA: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA. Rodovia 
MT-423, s/n2 - KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - 
MT. CEP 78.540-000. 1.1 CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: 
O capital social da empresa é de R$50.000,00 (cinquenta 
mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 
1,00 (um real) cada, totalmente integralizado.
1.2 SÓCIO, DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL E 
ADMINISTRAÇÃO:

SÓCIO: QUOTAS
VALOR 

EM REAIS CONDIÇÃO
JOSÉ CESAR 

SABO 50.000 R$ 50.000,00
Sócio-

Administrador
TOTALIZANDO 50.000 R$ 50.000,00 - o -
Trata-se de sociedade empresária limitada, unipessoal, 
de apenas um sócio.
1.3 NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS A 
SEREM RECEBIDOS EM DEPÓSITO E PREVISÃO DE 
ARMAZENAGEM:
MILHO a granel 80.000 TON./ANO
SOJA a granel 54.000 TON./ANO
SORGO a granel 10.000 TON./ANO
MILHETO a granel 10.000 TON./ANO
1.4 OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA 
EMPRESA DE ARMAZENAGEM:

A SERVIÇOS
Armazenagem de Produtos agrícolas 

In Natura
B SERVIÇOS Secagem de Produtos Agrícolas

C SERVIÇOS
Aeração e Expurgo (tratamento 

fitossanitário) de Produtos Agrícolas
D SERVIÇOS Classificação de Produtos Agrícolas
E SERVIÇOS Pesagem de Produtos Agrícolas

F SERVIÇOS
Recebimento/Entrada/Descarga 

de Produtos Agrícolas

G SERVIÇOS
Entrega/Embarque/Carregamento 

de Produtos Agrícolas

H SERVIÇOS
Administração do Armazém e Emissão 

de Documentos Fiscais
2. EDIFICAÇÕES:
2.1. ESCRITÓRIO:
Em alvenaria possuindo 150,00 m².
2.2. BACIA DE CONTENÇÃO:
Em alvenaria com 19,00m2.
2.3. CASA DO GERADOR:
Em alvenaria totalizando 106,50 m².
2.4. ABRIGO P/VEÍCULOS:
Estrutura metálica de 127,08 m².
2.5. SILO:
• 03 (três) silos com fundo tronco de cone de 5,80 m, 
capacidade para 7.113 (sete mil cento e treze) toneladas 
de grãos, ou 118.560 (cento e dezoito mil e quinhentos e 
sessenta) sacas de 60 Kg, cada. Totalizando 21.339 (vinte 
um mil, trezentos e trinta e nove) toneladas ou 355.680 
(trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta) 
sacas de 60 kg. Com rosca varredoura
e espalhador de grãos.
• 02 (dois) silos com fundo tronco de cone de 4,65m, com 
capacidade para 1.128 (um mil cento e vinte e oito) 
Toneladas de grãos, ou 18.800 (dezoito mil e oitocentos) 
sacas de 60 Kg, cada. Totalizando 2.256 (dois mil, cento e 
vinte e oito) toneladas ou 37.600 (trinta e sete mil e 
seiscentos) sacas de 60 kg.
2.6. CASA DE MÁQUINAS:
Edificação com área total de 1.590 m², em alvenaria e 
estrutura metálica de cobertura. Possuindo e abrigando em 
seu interior, sala de análise e classificação, quadro de 
comando, banheiro, almoxarifado, caixa de expedição e 
demais equipamentos que serão descritos abaixo.
2.7. MOEGAS, POÇOS/TÚNEIS E BASES:
Todos em concreto armado. Seguindo dimensões mínimas 
exigidas para o perfeito funcionamento, sendo que possui 
duas moegas com capacidade de 2.750 sacas cada, 
totalizando 5.500 sacas. Dois poços, um com 10,60 m de 
profundidade e outro com 7,80 m.
2.8. BALANÇA:
Balanças Rodoviária 80 t - Kit Eletrônico SATURNO.
2.9. TANQUE ESTACIONÁRIO:
Para combustível com capacidade de 5.000 Litros.
2.10. CAPTAÇÃO DE ÁGUA:
Através de poço semi artesiano com 45m de profundidade.
3. EQUIPAMENTOS:
3.1. REDLER/CORREIAS TRANSPORTADORAS:
Transportadores horizontais, sendo 02 do tipo correia 
transportadora; com comprimentos de 80,00 e 88,00 
metros e capacidades de 500 e 350 t.h-1; e 09 do tipo 
redler; com comprimento variando entre 10,00 e 40,50 
metros e capacidade de 220 t.h-1.
3.2. ELEVADORES:
Transportadores verticais, totalizando 06, variando de 
24,70 a 46,20 metros e capacidades de 220 t.h-1 e 350 
t.h-1.
3.3. MÁQUINAS DE PRÉ LIMPEZA:
02 Máquinas de pré limpeza JHONROB com ciclone e 
capacidade de 220 t.h-1 cada.
3.4. SECADOR DE CEREAIS:
01 Secador de cereais JHONROB com capacidade de 200 
t.h-1 e capacidade estática de 240 toneladas, do tipo 
contínuo e de construção metálica em chapas galvanizadas 
com altura de 25,60 metros.
3.5. FORNALHA:
Fornalha a lenha, para secador de cereais JHONROB 
construída em tijolos refratários.
3.6. SISTEMAS DE AERAÇÃO:
Ventiladores aeradores de 25 e 30 cv instalados nos silos e 
02 exaustores, um de 4 e outro de 7,5 cv instalados ao final 
do túnel.

3.7. CAIXA DE EXPEDIÇÃO:
Tulha metálica com capacidade de 120 toneladas
3.8. CONJUNTO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUO:
Constituído por um batedor de vagens, um torrador de 
resíduo, uma pequena fornalha a lenha para torrador, três 
elevadores com capacidade de 9 e 18 t.h-1 e uma caixa de 
ensaque.
3.9. CANALIZAÇÃO:
Conjunto de canalização para interligações entre os 
equipamentos, sendo diâmetros de 200, 320, 380 e 500 
mm, todos compostos por canos, registros, amortecedores, 
tampas, curvas, bifurcadas, trifurcadas, tensores, cabo de 
aço, entre outros.
3.10. ENERGIAS:
• TRANSFORMADOR: Transformador de força 275 a 
300KVA.
• QUADRO DE COMANDO: Acionamento elétrico 
operação manual, 320cv.
3.11. EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO:
EXTINTORES: Instalados em pontos específicos, e seu 
sistema de PPCI esta em fase de análise para instalação.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A REFERIDA UNIDADE ARMAZENADORA E SUAS 
DEMAIS INSTALAÇÕES ENCONTRAM-SE EM BOM 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONDIÇÕES DE USO E 
FUNCIONAMENTO, PORTANTO, APTA PARA 
RECEBIMENTO ESTOCAGEM E CONSERVAÇÃO DE 
GRÃOS E DEMAIS ATIVIDADES DECORRENTES 
DESTE RECEBIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS.
ESTE LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA ESTA 
REGISTRADO NA ART n° 1220220014296, A QUAL 
SEGUE ANEXA.
E POR SER VERDADE, PASSO E ASSINO O PRESENTE 
LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA, DANDO PLENA E 
TOTAL FIRMEZA NO MESMO.

ENEMIR RONALDO BEDIN
Engenheiro Civil e Eng. de Segurança do Trabalho

CREA - 1204579814
TERMO DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO(A)

A empresa: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a sociedade 
limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso - JUCEMAT, sob nº 51201768579, em sessão de 13 
de agosto de 2021, inscrita no CNPJ. sob o nº 
40.112.744/0001-12, estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, 
KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 
78.540.000, que funciona sob o nome de fantasia de SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, com a 
atividade de “ Armazéns Gerais ” neste ato representada 
pelo sócio administrador: JOSE CESAR SABO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da C.I. RG sob nº 1127844-7 - 
SJ/MT, inscrito no CPF sob nº 667.690.601-59, nascido em 
06/12/1977, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco 
nº 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 78.540-000, 
conforme consta dos atos constitutivos da sociedade para 
cumprimento do disposto no Artigo 1º, parágrafo 1º, do 
Decreto nº 1.102, de 21.11.1903, e nomeia pelo presente 
instrumento, a Senhora: MARLI APARECIDA DA SILVA 
SABO, brasileira, casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, administradora de armazém, portadora da 
C.I. RG sob nº 1916897-7, expedida em 10/09/2004 pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato 
Grosso, inscrita no CPF. sob o nº 910.937.591-00, filha de 
Miguel Neri da Silva e de Leonilda da Silva, natural de Dois 
Vizinhos - PR, nascida aos 24 de maio de 1976, residente e 
domiciliada na Rua Castelo Branco nº 595, Centro, 
Município de Cláudia - MT, CEP. 78.540-000, para exercer 
as funções de FIEL DEPOSITÁRIO(A), da Unidade 
Armazenadora estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 
74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, 
com a denominação de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS, outorgando-lhe todos os poderes 
compatíveis e prerrogativas inerentes ao cargo, a qual, 
desde já, declara aceitar a responsabilidade de bem 
exercer as funções do cargo de FIEL DEPOSITÁRIO(A)
que ora lhe é outorgado, no fiel cumprimento da lei e 
assumir as responsabilidades do referido ofício em 
conformidade com a Lei nº 9.973/2000, Decreto nº 
3.855/2001 e Decreto nº 1.102/1903 e demais disposições 
legais que regulamentam a matéria.

Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
JOSE CESAR SABO
sócio administrador

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE FIEL 
DEPOSITÁRIO(A)
Que faz pelo presente, a Senhora: MARLI APARECIDA 
DA SILVA SABO, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, administradora de armazém, 
portadora da C.I. RG sob nº 1916897-7, expedida em 
10/09/2004 pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Mato Grosso, inscrita no CPF. sob o nº 
910.937.591-00, filha de Miguel Neri da Silva e de Leonilda 
da Silva, natural de Dois Vizinhos - PR, nascida aos 24 de 
maio de 1976, residente e domiciliada na Rua Castelo 
Branco nº 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 
78.540-000, a qual, declara pelo presente, que aceita a 
nomeação, e assume o cargo de FIEL DEPOSITÁRIO(A) 
da Unidade Armazenadora da Empresa: SABO 
AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, constituída sob a sociedade limitada, registrada na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, 
sob nº 51201768579, em sessão de 13 de agosto de 2021, 
inscrita no CNPJ. sob o nº 40.112.744/0001-12,
estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 74, Zona Rural, 
Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, que funciona 
sob o nome de fantasia de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS, para cumprimento do disposto no 
Artigo 1º, Parágrafo 2º, do Decreto nº 1.102, de 21.11.1903, 
e se compromete a desempenhar a sua função com 
responsabilidade, transparência, probidade, zelo e 
fidelidade, assumindo, pelo presente, todas as 
responsabilidades deste ofício, em conformidade com a 
legislação vigente. Declara, sob as penas da lei, e 
especialmente para fins de registro, que não está impedida 
de exercer o cargo de Fiel Depositário de Armazéns 
Gerais, ou outra atividade administrativa empresarial, lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar (falência culposa ou fraudulenta), estelionato, 
abuso de confiança, falsidade ideológica, falsidade 
documental, roubo, furto ou de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto 
perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do Art. 
1.011, Parágrafo 1º, do Código Civil/2002 (Lei nº 
10.406/2002).

Cláudia-MT, 02 de Fevereiro de 2022.
MARLI APARECIDA DA SILVA SABO

CIRG. nº 1916897-7 - SSP-MT - CPF nº 910.937.591-00
15/02/22

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.486.511/0001-53

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022-VIRTUAL
A CIDADÃ LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO (FEEMT), NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS PELO ESTATUTO FEDERATIVO, FAZ SABER a todos que este 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao disposto no artigo 23, c.c 
art.16, inciso I e art. 21, inciso I, todos do Estatuto da FEEMT, ficam CONVOCADOS todos os 
membros adesos à FEEMT, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, para 
comparecerem à reunião que instalará a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 13 
de março de 2022, na modalidade virtual. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: será 
instalada às 8 horas em 1ª (primeira) convocação, com a presença da maioria absoluta dos 
membros adesos, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, ou, às 8h30 em 2ª (segunda) 
convocação com qualquer número de membros adesos presentes, em pleno gozo dos seus 
direitos estatutários (art.13). Será virtual em razão da pandemia, conforme autorização 
aprovada por unanimidade na AGO de 14.03.2021, e o link para participar será enviado a 
todos os membros adesos via WhatsApp. Para deliberar sobre a seguinte Pauta: 1) Deliberar 
sobre Pedidos de Remissão das contribuições mensais vencidas e não pagas; 2) Aprovar ou 
desaprovar a Prestação de Contas da FEEMT do exercício findo (2021), (art. 17, inciso V); 
3)Aprovar ou desaprovar o orçamento da FEEMT para o exercício financeiro vindouro (2023) 
(art.17, V), podendo recomendar adoção de ações que se fizerem necessárias; 4)Homologar 
ou não, os nomes dos candidatos aos cargos das Feemt Regionais indicados pela Diretoria 
Executiva (art.17, inciso II); 5)Compor a Comissão Eleitoral que conduzirá o processo 
eleitoral de 2023 (Diretoria Executiva); 6)Apresentação, pela Diretoria Executiva, do 
Relatório das Atividades realizadas no exercício anterior (2021), (inciso I, alínea a do art.21); 
7)Deliberar sobre a Proposta de Trabalho da Diretoria Executiva para o ano vindouro (2023)- 
(inciso I, alínea b, do art.21); 8) Deliberar sobre o Plano de Ações do Movimento Espírita do 
Estado de Mato Grosso, aprovado pelo CFE em 12.l2.2021; 9)Assuntos Gerais de interesse 
do Movimento Espírita. E, para que todos tomem conhecimento, será o presente EDITAL
publicado no Diário de Cuiabá e enviado a todos os MEMBROS ADESOS, através de e-mails 
e por ofício circular. Será compartilhado nos grupos WatsApp dos Dirigentes de Centros 
Espíritas de Mato Grosso, com antecedência mínima de quinze dias (art.23 do estatuto 
federativo). Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2022

Luiza Leontina Andrade Ribeiro
Presidente da FEEMT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SADEP – SOCIEDADE AMBIENTALISTA DE DEFESA DO 
PANTANAL, REPRESENTADA PELO SEU PRESIDENTE SR. 
JOÃO ANTONIO PINTO, CONVOCA SEUS ASSOCIADOS 
CONFORME DETERMINA O ESTATUTO SOCIAL, PARA
COMPARECEREM NA REUNIÃO A SER REALIZADA DIA 07 
(SETE) DE MARÇO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA ÀS, 19:00 
HORAS, EM SUA SEDE À RUA 13 DE JUNHO, 785, CENTRO, 
CUIABÁ – MT, CEP:78020-000, COM A FINALIDADE DE ELEIÇÃO 
DE SUANOVADIRETORIA.

SADEP – SOCIEDADE AMBIENTALISTA DE DEFESA DO PANTANAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERCLIN - COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS MÉDICOS DA CLINICA FEMINA DE CUIABÁ LTDA
CNPJ – Nº. 02.889.461/0001-92

O Sr. Presidente da COOPERCLIN - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 
MÉDICOS DA CLINICA FEMINA DE CUIABÁ LTDA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca todos os seus cooperados, em condições de votar, 
para participarem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se de acordo 
com os indicativos abaixo: DATA: 28 de Fevereiro de 2022. LOCAL: Sede da 
Cooperativa sito a Rua São Bento, nº 370, Bairro: Baú (Anexo ao Estacionamento 
Seven Park) HORÁRIO: Às 19:00 (dezenove horas) em 1ª (primeira) convocação, 
com presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados; ou às 19:30 (dezenove horas e 
trinta minutos) em 2ª (Segunda) com a presença de metade mais um dos Cooperados, 
ou às 20:00 (vinte horas) em 3ª (terceira) e última convocação com os cooperados 
presentes e com direito a voto. ORDEM DO DIA: I – Prestação de contas dos órgãos 
de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao 
exercício de 2021; II – Taxa Administrativa; III – Taxa de ISSQN.
Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2022.

Drº Carlos Alberto Zaguini 
CRM-MT 3588

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença Prévia para as 
obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Sul.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença de Instalação para 
as obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário SUL.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença Prévia para as 
obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Dom Aquino.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença de Instalação para 
as obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Dom Aquino.

ESTÂNCIA HIDROMINERAL GUARANI LTDA, 07.525.247.0001-CNPJ
70 SEMA/MT RLO , torna público que requereu a , a para captação e 
envase de água mineral, sito a Confluência Córrego Ponteiro com 
Ribeirão, s/nº - Ponte Branca, Zona Rural, Município de Dom Aquino/MT.

O Frigorifico Pantanal LTDA, CNPJ 05.408.755/0001-43, município de 
Várzea Grande-MT, Est. NªSª Aparecida, km 8,5, capão grande, requere  
a , RENOVAÇÃO DA OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUASEMA-MT
SUPERFICIALNO CORREGO FORMIGUEIRO.

V H R de Barros-ME (Clínica São Lucas), CNPJ 32.370.002/0001-69, 
torna-se público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA, a Licença por Adesão e Compromisso-LAC, para a atividade 
CLÍNICA MÉDICA (clínicas, consultórios e ambulatórios), localizado na 
Rua 24 de Fevereiro nº 60, centro da Cidade de Alto Araguaia-MT

E x t r a ç ã o e C o m é r c i o - C a l c á r i o C a r m e l o LT D A ( C N P J 
07.046.312/0001-85) torna público que requereu à a alteração da SEMA
razão social do processo , em razão de sucessão SEMA 281778/2011
comercial, que anteriormente era de titularidade de FABIANO 
HENRIQUE GRAMULHA (15/02/2022)(CPF/MF 604.021.721-91).              

22/02/2022
TERCA-FEIRA | 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$ 400.000,00

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 | RS •  MT  •  MS

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$ 80.000,00

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 Couto Magalhães, nº 706, Centro, 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.  

JARDIM NOVA BARRA
CLIENTES QD LOTE

DOUGLAS ROSA DA SILVA 374 18 E 19

JAIR DE JESUS FERREIRA 387 22

LINDOLFO PEREIRA DE SOUZA 387 07

GILSONEI AMORIM DA SILVA 534 10

Barra do Garças,11 de novembro de 2021 - Golden Gestão de Negócios Imobiliários 
LTDA

ROBERTO SALES DE ASSIS, portador do CPF 
206.481.039-00 torna-se público que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da 
licença de operação Nº312814/2016, para atividade de 
avicultura, localizada na rodovia Arenápolis a Nova 
Marilândia KM 15, Fazenda Assis, zona rural, no município 
de Arenápolis – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 015/2022. PR SRP Nº 007/2022

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME'S, EPP'S E MEI'S
TIPO: MAIOR DESCONTO SOBRE TABELA SINAPI

O Município de P.da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL P/ REG. DE PREÇOS Nº 007/2022, tendo 
como objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, AUXILIAR 
DE ELETRICISTA, PINTOR PEDREIRO, AJUDANTE DE 
PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO,CARPINTEIRO DE 
FORMAS, CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO, MECÂNICO, AUXILIAR DE MECÂNICO, 
ENCANADOR E AUXILIAR DE ENCANADOR, PARA
P R E S TA Ç Ã O D E S E R V I Ç O S P R E V E N T I V O S E 
CORRETIVOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL (PRÉDIOS 
PÚBLICOS) LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DO 
MUNICIPIO, CONSERTO DE PONTES NAS ESTRADAS 
VICINAIS DO MUNICIPIO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE 
C O N V Ê N I O S / P R O G R A M A S E S TAD U A I S E C O M 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, conforme 
especificações e condições constantes neste Edital e seus 
anexos, com realização prevista para o dia 25/02/2022 ás 
08:00hs (Horário de Mato Grosso). O Edital completo está a 
disp. dos int. gratuitamente, na Pref. Mun. de P. da Serra – MT e 
no Site: www.planaltodaserra.mt.gov.br Comissão de Pregão, 
Praça São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-
6101.

CLÁUDIA M. S. RODRIGUES - PREGOEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFÔNICOS DO ESTADO DE MATO GROS-
SO – SINTTEL-MT, por intermédio de seu Presidente, Rodinei Ramos Penha, vem, atra-
vés do presente Edital de Convocação, conforme Estatuto da Categoria, convocar a todos 
os empregados das empresas que atuam na Planta Interna e Planta Externa, Provedores, 
Empresas que atuam na área de Telecomunicações e Telefonistas na base de represen-
tação do SINTTEL-MT.

- Lotados na base territorial deste Estado, a se fazerem presentes às Assembléias Gerais 
Extraordinárias que se realizarão da seguinte forma: 

Devido a impossibilidade de realização de Assembleias Gerais Extraordinárias e/ou 
Ordinárias e  reuniões  de forma presencial, considerando a necessidade de ado-
ção de medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus COVID -19, Con-
siderando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância interna-
cional pela OMS – (Organização Mundial de Saúde) em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus COVID-19 e da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da classificação de pan-
demia oficialmente declarada. Considerando o compromisso desse deste sindicato 
em evitar e não contribuir de qualquer forma com a proliferação do COVID-19, 
decide em realizar suas assembleias por meio eletrônico, de forma virtual através 
do WhatsApp do sindicato número (65) 99609-6993, onde os trabalhadores(as) de-
verão se posicionar -se via mensagem enviada para esse número. 

Os Trabalhadores das Empresas de Planta Interna   e Planta Exter-
na: Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A, Ability Tecnologia e Serviços 
S/A; Radiante Engenharia De Telecomunicações Ltda; Meta Empreendimentos e 
Serviços Ltda, Tel Telecomunicações Ltda, Stein Telecom Ltda, EQS Engenharia 
Ltda,  Cessão De Infra-Estrutura, Instalação E Manutenção De Redes para ISP´S 
(Provedores) e Demais Empresas que atuam na Área de Telecomunicações no es-
tado de Mato Grosso. Os Trabalhadores deverão enviar as sugestões para compo-
sição da Pauta de Reinvindicações através de mensagem via WhatsApp no número 
(65) 99609-6993, entre os dias de 17/02/2022 à 21/02/2022. conforme a ordem 
do dia, apresentada abaixo. 

ORDEM DO DIA
a) Discutir e votar a pauta de reivindicações dos trabalhadores das empresas de Plan-

ta Interna e Planta Externa, Provedores  e Demais empresas representadas pelo 
Sindicato Patronal SINSTAL, bem como todas as empresas que atuam na área de 
Telecomunicações nos estado de Mato Grosso, visando à renovação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho da Planta Interna período 01/04/2022 a 30/03/2023 e de  
Planta Externa período de 01/05/2022 a 30/04/2023 e a Convenção Coletiva de 
Trabalho das empresas que atuam na prestação de serviços e são representadas 
pelo sindicato patronal SEAC-MT, o de período de vigência da CCT de 01/05/2022 
à 30/04/2023 . 

b) Deliberar ou não, pela conveniência de outorgar poderes a Diretoria do Sindica-
to dos Trabalhadores Telefônicos do Estado de Mato Grosso – SINTTEL-MT, 
para o encaminhamento das deliberações tiradas em Assembléia, outorgando-lhes 
inclusive, amplos e gerais poderes para firmar Acordo Coletivo de Trabalho, ou, 
interpor Dissídio Coletivo de Trabalho, se necessário for;

c) Deliberar, pela conveniência ou não, de vir a ser declarada a Assembléia Geral 
Extraordinária, em estado PERMANENTE, até a solução final da Negociação Co-
letiva de Trabalho, ou, do Julgamento do respectivo Dissídio Coletivo de Trabalho;

a) Discutir e votar o desconto do percentual de 3% (três por cento) sobre os salários a 
título de taxa Assistencial, no mês seguinte ao da assinatura da convenção coletiva 
de trabalho.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.

Rodinei Ramos Penha
Diretor Presidente do SINTTEL-MT

Bento Soares de Brito, CPF nº 406.736.931-04, torna público que requereu à SEMA-
MT as Licenças Prévia e de Instalação de ampliação para extração e beneficiamento
de minério de ouro no município de Nossa Senhora do Livramento-MT. Não foi
determinado Estudo de Impacto Ambiental. 15/02/22

D4Sign e9ac50ea-cf93-43b5-9f95-f6aca9b3a76f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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continuidade do que vem 
sendo feito. Uma derrota 
não apaga o bom trabalho 
do Palmeiras, que disputou 
sete finais em 15 meses sob 
o comando de Abel Ferreira 
e ganhou três.

“O título ia coroar os 
anos passados que a gente 
tem feito, mas não é porque 
perdemos a final que o tra-
balho vai ser jogado no lixo”, 
avisou Zé Rafael.

O discurso é de “cabeça 
erguida” e sem lamentação. 
Há, claro, chateação com o 

RICARDO MAGATTI
Estadão Conteúdo

Passada a frustração de 
perder a decisão do Mundial 
de Clubes para o Chelsea em 
Abu Dabi, o Palmeiras vai 
começar, de fato, a tempo-
rada 2022. O time já jogou 
quatro partidas do Paulistão 
antes de embarcar para os 
Emirados Árabes Unidos, 
mas elas serviram mais de 
preparação para o torneio 
da Fifa, no qual terminou 
como vice.

Os desafios do Palmeiras 
neste início de temporada 
são brigar mais uma vez 
pelo título do Estadual, do 
qual foi vice em 2021 e cam-
peão em 2020, e conquistar 
de forma inédita a Recopa 
sul-americana. O time enca-
ra o Athletico-PR em duas 
partidas. Dia 24 deste mês, 
na Arena da Baixada, e 3 de 
março, no Allianz Parque. 
No ano passado, a equipe 
perdeu a competição sul-
-americana para o Defensa y 
Justicia, da Argentina.

Os jogadores, divididos 
entre o sentimento de tris-
teza e orgulho, afirmaram 
que a performance diante do 
Chelsea, um rival poderoso e 
superior tecnicamente, gera 
no grupo um efeito positivo 
para encarar os seus prin-
cipais compromissos nesta 
temporada.

“Vai ter um impacto mui-
to positivo, tivemos uma 
lição muito importante den-
tro deste jogo, que o grande 
desafio estava dentro de nós. 
Pudemos entrar e dar nosso 
máximo”, avaliou o jovem 
meio-campista Danilo, es-
colhido pela Fifa o terceiro 
melhor jogador do Mundial.

O discurso é também de 

PALMEIRAS Os desafios do Palmeiras neste início de temporada são brigar 
mais uma vez pelo título do Estadual, do qual foi vice em 2021

Após Mundial, Palmeiras foca em Paulistão 
e Recopa e retomará busca por camisa 9

Rony improvisado na fun-
ção. Contra o Chelsea, ficou 
evidente o quanto faz falta 
um artilheiro.

O clube tentou Yuri Al-
berto, quase conseguiu um 
acordo com Lucas Alario 
e negociou mais de uma 
vez com Valentín “Taty” 
Castellanos. Se um camisa 
9 deve chegar, destaques 
da equipe podem sair. A 
diretoria havia decidido 
não vender nenhuma joia 
até o fim do Mundial. Com 
a janela europeia aberta até 

feliz pela disposição de cada 
um nesses dois jogos, sai 
muito mais maduro, triste, 
mas com a cabeça erguida 
sempre”, endossou Raphael 
Veiga, o artilheiro da equipe 
no torneio, com dois gols.

BUSCA PELO 9 - A busca 
pelo camisa 9 foi paralisada 
em virtude do Mundial. E 
agora será retomada. A di-
retoria fez várias tentativas 
no mês passado, mas mal-
sucedidas. Um centroavante 
é o principal pedido de Abel 
Ferreira, que tem usado 

revés, mas o elenco entende 
que ganha amadurecimento 
e lições com o Mundial em 
Abu Dabi.

“O futebol é muito dinâ-
mico, não tem tempo para 
ficar lamentando as derrotas, 
ainda mais quando a gente 
chega num nível em que 
decisões são constantemen-
te jogadas. A gente já tem 
decisão pela frente, não tem 
que ficar pensando”, frisou 
Gustavo Scarpa.

“A gente fica chateado, 
mas a gente sai daqui muito 

Jogadores do Palmeiras agradecem o apoio da torcida, em Abu Dabi, após a derrota para o Chelsea na decisão do Mundial de Clubes

JOÃO GABRIEL
Da Folhapress - São Paulo

 É difícil encontrar uma 
imagem que dialogue mais 
com a obra “Operários”, de 
Tarsila do Amaral, do que 
uma arquibancada de es-
tádio. Troque as chaminés 
industriais do fundo por uma 
marquise de concreto e tente 
não imaginar a geral do velho 
Maracanã.

A analogia estará na ex-
posição “22 em Campo”, no 
Museu do Futebol, a partir de 
maio, que vai traçar paralelos 
entre a Semana de 22 —que 
completou cem anos neste 
domingo (13) e foi o marco 
do movimento modernista 
brasileiro— e o esporte.

Na década de 1920, no 
entanto, o futebol ainda não 
era o jogo popular que se 
tornaria. Suas arquibancadas 
eram recheadas de trajes de 
gala, binóculos e chapéus. Os 
jogadores dos clubes eram, 
em sua maioria, pessoas de 
camadas sociais abastadas.

Um dos principais nomes 
da época, o goleiro Marcos 
de Mendonça, era ferrenho 
defensor da manutenção do 
esporte como amador. Havia 
nas elites o receio de que a 
profissionalização trouxesse 
para o jogo os negros, pobres 
e trabalhadores das fábricas 
que começavam a montar 
seus primeiros times.

Enquanto isso, o movi-
mento modernista, que teve 
como expoentes nomes como 
Tarsila, Mário de Andrade 
e Oswald de Andrade, pro-
punha a visão de uma ideia 
nacional e de uma brasilidade 

SEMANA DE 1922

Futebol brasileiro realizou ideais modernistas e exibiu suas contradições
a partir do conceito da antro-
pofagia e da mestiçagem.

Ou seja, a transformação 
das ideias europeias a partir 
das formas brasileiras, cons-
truindo uma nova cultura 
a partir de negros, índios, 
mestiços e brancos.

“Nem o Oswald está pen-
sando no futebol, nem o fute-
bol está pensando no Oswald. 
Mas, de certa maneira, aquilo 
que uma ala do modernismo 
propôs que fosse a nossa 
grande originalidade o fute-
bol brasileiro fez”, diz o his-
toriador Luiz Antônio Simas.

“O futebol prefigurou 
essa grande afirmação do 
negro, do mulato e do indí-
gena como grandes figuras 
capazes de se tornar figuras 
públicas e inventar uma esté-
tica que é amplamente reco-
nhecida. É a consumação do 
projeto modernista, sem que 
tenha havido uma relação 
direta entre as duas coisas”, 
afirma Guilherme Wisnik, 
curador da “22 em Campo”.

“Esse processo de popu-
larização do futebol tem que 
ser inserido dentro da ideia 
do modernismo, sim, porque 
nós jogamos o futebol cani-
balizando o jogo inglês. O 
exemplo mais contundente 
de antropofagia do Brasil não 
está nas letras, nas músicas, 
nem no pensamento social. 
Está no futebol”, acrescenta 
Simas.

A consagração de uma 
forma brasileira de jogar 
futebol foi precedida de uma 
rápida popularização do 
esporte.

Se a Semana de 22 foi 
agitada pela celebração do 

centenário da Independência 
do Brasil, campeonatos como 
o Paulista e o Carioca tam-
bém o foram, com o charme 
de o vencedor se intitular 
“campeão do centenário”. 
Em 1922, o Brasil recebeu o 
Campeonato Sul-Americano, 
que viria a se chamar Copa 
América, e foi campeão.

No contexto de populari-
zação do futebol estavam a 
influência do rádio, o surgi-
mento das grandes massas 
urbanas e a era Vargas, que 
impulsionou o jogo na tenta-
tiva de forjar uma identidade 
nacional.

Ao esporte inglês foram 
somados o drible, a ginga, 
traço que remete à herança 
africana e à capoeira. O jogo 
quebrou a racionalidade eu-
ropeia e deu ênfase ao lúdico.

Mas, no processo de reali-
zação do ideal modernista, o 
futebol trouxe à tona também 
suas contradições. Por exem-
plo o elogio à mestiçagem 
ou a ideia de uma integração 
social entre negros, brancos e 
índios de forma cordial.

É o Macunaíma, persona-
gem de Mário de Andrade, 
que virou samba-enredo da 
Portela nas mãos de Norival 
Reis e David Corrêa: “índio, 
branco, catimbeiro, negro, 
sonso, feiticeiro”.

“Essa visão gilberto-
freyriana escamoteia toda a 
violência que os negros so-
freram, inclusive no futebol. 
A história mostra que houve 
uma grande dificuldade para 
os negros serem incorpora-
dos no esporte”, diz Wisnik.

“O futebol carrega todas 
as contradições do moder-

nismo, inclusive a do mito da 
mestiçagem cordial. Na Copa 
de 1958, o rei da Suécia cum-
primenta um descendente 
de banto escravizado, o Pelé, 
e um índio funiô, Garrincha. 
Nisso há um discurso: a ilu-
são de que nós resolveríamos, 
no campo da cultura, as nos-
sas mazelas sociais: o futebol 
resolvendo nossos dilemas 
históricos”, pontua Simas.

A contradição fica exposta 
no modernismo quando ele 
valoriza as culturas negra e 
indígena pela sua dimensão 
espiritual, ritualística e instin-
tiva (o que beira o primitivo), 
enquanto reserva à tradição 
europeia o lugar do civiliza-
tório e racional.

Craques negros (como 
Leônidas da Silva, Domingos 
da Guia, Didi e Pelé) eram os 
exemplos positivos dessas 
características.

Já o também negro “Bar-
bosa, da Copa de 1950, vi-
rou grande bode expiatório 
nacional”, lembra Wisnik, 
citando o jogador que até hoje 
é atacado como responsável 
pelos dois gols do Uruguai 
que calaram o Maracanã na-
quela final de Mundial.

“O futebol mergulha no 
discurso de que o negro é a 
corporeidade livre, mas não 
tem a estrutura psíquica e 
intelectual capaz de suportar 
a tensão do jogo. Pesquisei 
muita coisa que diz que o 
que aconteceu [a derrota da 
seleção] foi porque o negro 
é instintivo e não tem a ne-
cessária frieza para segurar 
a pressão que demanda a 
posição de goleiro”, com-
pleta Simas.

Os dois concordam que 
o maior símbolo do futebol 
como realização modernista 
é o estádio do Maracanã, 
tema de livro recente do his-
toriador.

O “estádio nação” repre-
senta a ideia de um espaço 
democrático, que inclui to-
dos, mas não de forma igua-
litária —tal qual o moder-
nismo, que resguarda a cada 
cultura a sua contribuição 
dentro de um ideal mestiço.

Da geral aos camarotes, 
a massa tem espaço na festa 
popular que amenizaria as 
tensões sociais em um en-
contro cordial entre as desi-
gualdades.

Curiosamente, diz Simas, 
o Maracanã foi “destruído 

abril, é possível que venda 
algum de seus jovens.

O mais procurado é Da-
nilo. Meio-campista técnico, 
inteligente, bom na marcação 
e de passe refinado, o atleta 
já foi sondado por equipes da 
Inglaterra e Itália. Até para 
se proteger, o Palmeiras re-
novou o contrato do jogador 
recentemente e deu a ele uma 
valorização salarial.

Na quarta-feira, às 19h, 
encara a Ferroviária, em Ara-
raquara, pelo Campeonato 
Paulista.

pela pós-modernidade”: o 
processo de elitização pelo 
qual passou o estádio nos 
últimos anos, sua transforma-
ção em arena, o fim da geral 
(o setor popular) e o aumento 
do preço dos ingressos.

“Esse novo modelo das 
arenas é, sim, neoliberal e 
absolutamente elitista, de 
um futebol que se tornou um 
ativo no capital financeiro 
Internacional”, diz Wisnik.

“O Brasil é um caso de 
reinvenção. Ou você rein-
venta ou vai pro beleléu. 
Precisa reinventar. A ideia 
que vem do modernismo já 
era, morreu. E não sei se é 
ruim ter ido pro saco. Você 
tem que pensar de uma nova 
perspectiva”, encerra Simas.
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Renúncia ao cargo de Diretoria sem designação específica
Prezados Senhores, Eu, Ubiratan Paes, venho pela presente: (i) renunciar ao cargo de Diretor sem 
designação específica, com efeitos a partir de 23.12.21; e (ii) conferir (a) à Companhia, (b) aos seus 
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funções, ao estatuto social e/ou aos interesses da Companhia. Atenciosamente, Ubiratan Paes. Recebido 
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continuidade do que vem 
sendo feito. Uma derrota 
não apaga o bom trabalho 
do Palmeiras, que disputou 
sete finais em 15 meses sob 
o comando de Abel Ferreira 
e ganhou três.

“O título ia coroar os 
anos passados que a gente 
tem feito, mas não é porque 
perdemos a final que o tra-
balho vai ser jogado no lixo”, 
avisou Zé Rafael.

O discurso é de “cabeça 
erguida” e sem lamentação. 
Há, claro, chateação com o 

RICARDO MAGATTI
Estadão Conteúdo

Passada a frustração de 
perder a decisão do Mundial 
de Clubes para o Chelsea em 
Abu Dabi, o Palmeiras vai 
começar, de fato, a tempo-
rada 2022. O time já jogou 
quatro partidas do Paulistão 
antes de embarcar para os 
Emirados Árabes Unidos, 
mas elas serviram mais de 
preparação para o torneio 
da Fifa, no qual terminou 
como vice.

Os desafios do Palmeiras 
neste início de temporada 
são brigar mais uma vez 
pelo título do Estadual, do 
qual foi vice em 2021 e cam-
peão em 2020, e conquistar 
de forma inédita a Recopa 
sul-americana. O time enca-
ra o Athletico-PR em duas 
partidas. Dia 24 deste mês, 
na Arena da Baixada, e 3 de 
março, no Allianz Parque. 
No ano passado, a equipe 
perdeu a competição sul-
-americana para o Defensa y 
Justicia, da Argentina.

Os jogadores, divididos 
entre o sentimento de tris-
teza e orgulho, afirmaram 
que a performance diante do 
Chelsea, um rival poderoso e 
superior tecnicamente, gera 
no grupo um efeito positivo 
para encarar os seus prin-
cipais compromissos nesta 
temporada.

“Vai ter um impacto mui-
to positivo, tivemos uma 
lição muito importante den-
tro deste jogo, que o grande 
desafio estava dentro de nós. 
Pudemos entrar e dar nosso 
máximo”, avaliou o jovem 
meio-campista Danilo, es-
colhido pela Fifa o terceiro 
melhor jogador do Mundial.

O discurso é também de 

PALMEIRAS Os desafios do Palmeiras neste início de temporada são brigar 
mais uma vez pelo título do Estadual, do qual foi vice em 2021

Após Mundial, Palmeiras foca em Paulistão 
e Recopa e retomará busca por camisa 9

Rony improvisado na fun-
ção. Contra o Chelsea, ficou 
evidente o quanto faz falta 
um artilheiro.

O clube tentou Yuri Al-
berto, quase conseguiu um 
acordo com Lucas Alario 
e negociou mais de uma 
vez com Valentín “Taty” 
Castellanos. Se um camisa 
9 deve chegar, destaques 
da equipe podem sair. A 
diretoria havia decidido 
não vender nenhuma joia 
até o fim do Mundial. Com 
a janela europeia aberta até 

feliz pela disposição de cada 
um nesses dois jogos, sai 
muito mais maduro, triste, 
mas com a cabeça erguida 
sempre”, endossou Raphael 
Veiga, o artilheiro da equipe 
no torneio, com dois gols.

BUSCA PELO 9 - A busca 
pelo camisa 9 foi paralisada 
em virtude do Mundial. E 
agora será retomada. A di-
retoria fez várias tentativas 
no mês passado, mas mal-
sucedidas. Um centroavante 
é o principal pedido de Abel 
Ferreira, que tem usado 

revés, mas o elenco entende 
que ganha amadurecimento 
e lições com o Mundial em 
Abu Dabi.

“O futebol é muito dinâ-
mico, não tem tempo para 
ficar lamentando as derrotas, 
ainda mais quando a gente 
chega num nível em que 
decisões são constantemen-
te jogadas. A gente já tem 
decisão pela frente, não tem 
que ficar pensando”, frisou 
Gustavo Scarpa.

“A gente fica chateado, 
mas a gente sai daqui muito 

Jogadores do Palmeiras agradecem o apoio da torcida, em Abu Dabi, após a derrota para o Chelsea na decisão do Mundial de Clubes

JOÃO GABRIEL
Da Folhapress - São Paulo

 É difícil encontrar uma 
imagem que dialogue mais 
com a obra “Operários”, de 
Tarsila do Amaral, do que 
uma arquibancada de es-
tádio. Troque as chaminés 
industriais do fundo por uma 
marquise de concreto e tente 
não imaginar a geral do velho 
Maracanã.

A analogia estará na ex-
posição “22 em Campo”, no 
Museu do Futebol, a partir de 
maio, que vai traçar paralelos 
entre a Semana de 22 —que 
completou cem anos neste 
domingo (13) e foi o marco 
do movimento modernista 
brasileiro— e o esporte.

Na década de 1920, no 
entanto, o futebol ainda não 
era o jogo popular que se 
tornaria. Suas arquibancadas 
eram recheadas de trajes de 
gala, binóculos e chapéus. Os 
jogadores dos clubes eram, 
em sua maioria, pessoas de 
camadas sociais abastadas.

Um dos principais nomes 
da época, o goleiro Marcos 
de Mendonça, era ferrenho 
defensor da manutenção do 
esporte como amador. Havia 
nas elites o receio de que a 
profissionalização trouxesse 
para o jogo os negros, pobres 
e trabalhadores das fábricas 
que começavam a montar 
seus primeiros times.

Enquanto isso, o movi-
mento modernista, que teve 
como expoentes nomes como 
Tarsila, Mário de Andrade 
e Oswald de Andrade, pro-
punha a visão de uma ideia 
nacional e de uma brasilidade 

SEMANA DE 1922

Futebol brasileiro realizou ideais modernistas e exibiu suas contradições
a partir do conceito da antro-
pofagia e da mestiçagem.

Ou seja, a transformação 
das ideias europeias a partir 
das formas brasileiras, cons-
truindo uma nova cultura 
a partir de negros, índios, 
mestiços e brancos.

“Nem o Oswald está pen-
sando no futebol, nem o fute-
bol está pensando no Oswald. 
Mas, de certa maneira, aquilo 
que uma ala do modernismo 
propôs que fosse a nossa 
grande originalidade o fute-
bol brasileiro fez”, diz o his-
toriador Luiz Antônio Simas.

“O futebol prefigurou 
essa grande afirmação do 
negro, do mulato e do indí-
gena como grandes figuras 
capazes de se tornar figuras 
públicas e inventar uma esté-
tica que é amplamente reco-
nhecida. É a consumação do 
projeto modernista, sem que 
tenha havido uma relação 
direta entre as duas coisas”, 
afirma Guilherme Wisnik, 
curador da “22 em Campo”.

“Esse processo de popu-
larização do futebol tem que 
ser inserido dentro da ideia 
do modernismo, sim, porque 
nós jogamos o futebol cani-
balizando o jogo inglês. O 
exemplo mais contundente 
de antropofagia do Brasil não 
está nas letras, nas músicas, 
nem no pensamento social. 
Está no futebol”, acrescenta 
Simas.

A consagração de uma 
forma brasileira de jogar 
futebol foi precedida de uma 
rápida popularização do 
esporte.

Se a Semana de 22 foi 
agitada pela celebração do 

centenário da Independência 
do Brasil, campeonatos como 
o Paulista e o Carioca tam-
bém o foram, com o charme 
de o vencedor se intitular 
“campeão do centenário”. 
Em 1922, o Brasil recebeu o 
Campeonato Sul-Americano, 
que viria a se chamar Copa 
América, e foi campeão.

No contexto de populari-
zação do futebol estavam a 
influência do rádio, o surgi-
mento das grandes massas 
urbanas e a era Vargas, que 
impulsionou o jogo na tenta-
tiva de forjar uma identidade 
nacional.

Ao esporte inglês foram 
somados o drible, a ginga, 
traço que remete à herança 
africana e à capoeira. O jogo 
quebrou a racionalidade eu-
ropeia e deu ênfase ao lúdico.

Mas, no processo de reali-
zação do ideal modernista, o 
futebol trouxe à tona também 
suas contradições. Por exem-
plo o elogio à mestiçagem 
ou a ideia de uma integração 
social entre negros, brancos e 
índios de forma cordial.

É o Macunaíma, persona-
gem de Mário de Andrade, 
que virou samba-enredo da 
Portela nas mãos de Norival 
Reis e David Corrêa: “índio, 
branco, catimbeiro, negro, 
sonso, feiticeiro”.

“Essa visão gilberto-
freyriana escamoteia toda a 
violência que os negros so-
freram, inclusive no futebol. 
A história mostra que houve 
uma grande dificuldade para 
os negros serem incorpora-
dos no esporte”, diz Wisnik.

“O futebol carrega todas 
as contradições do moder-

nismo, inclusive a do mito da 
mestiçagem cordial. Na Copa 
de 1958, o rei da Suécia cum-
primenta um descendente 
de banto escravizado, o Pelé, 
e um índio funiô, Garrincha. 
Nisso há um discurso: a ilu-
são de que nós resolveríamos, 
no campo da cultura, as nos-
sas mazelas sociais: o futebol 
resolvendo nossos dilemas 
históricos”, pontua Simas.

A contradição fica exposta 
no modernismo quando ele 
valoriza as culturas negra e 
indígena pela sua dimensão 
espiritual, ritualística e instin-
tiva (o que beira o primitivo), 
enquanto reserva à tradição 
europeia o lugar do civiliza-
tório e racional.

Craques negros (como 
Leônidas da Silva, Domingos 
da Guia, Didi e Pelé) eram os 
exemplos positivos dessas 
características.

Já o também negro “Bar-
bosa, da Copa de 1950, vi-
rou grande bode expiatório 
nacional”, lembra Wisnik, 
citando o jogador que até hoje 
é atacado como responsável 
pelos dois gols do Uruguai 
que calaram o Maracanã na-
quela final de Mundial.

“O futebol mergulha no 
discurso de que o negro é a 
corporeidade livre, mas não 
tem a estrutura psíquica e 
intelectual capaz de suportar 
a tensão do jogo. Pesquisei 
muita coisa que diz que o 
que aconteceu [a derrota da 
seleção] foi porque o negro 
é instintivo e não tem a ne-
cessária frieza para segurar 
a pressão que demanda a 
posição de goleiro”, com-
pleta Simas.

Os dois concordam que 
o maior símbolo do futebol 
como realização modernista 
é o estádio do Maracanã, 
tema de livro recente do his-
toriador.

O “estádio nação” repre-
senta a ideia de um espaço 
democrático, que inclui to-
dos, mas não de forma igua-
litária —tal qual o moder-
nismo, que resguarda a cada 
cultura a sua contribuição 
dentro de um ideal mestiço.

Da geral aos camarotes, 
a massa tem espaço na festa 
popular que amenizaria as 
tensões sociais em um en-
contro cordial entre as desi-
gualdades.

Curiosamente, diz Simas, 
o Maracanã foi “destruído 

abril, é possível que venda 
algum de seus jovens.

O mais procurado é Da-
nilo. Meio-campista técnico, 
inteligente, bom na marcação 
e de passe refinado, o atleta 
já foi sondado por equipes da 
Inglaterra e Itália. Até para 
se proteger, o Palmeiras re-
novou o contrato do jogador 
recentemente e deu a ele uma 
valorização salarial.

Na quarta-feira, às 19h, 
encara a Ferroviária, em Ara-
raquara, pelo Campeonato 
Paulista.

pela pós-modernidade”: o 
processo de elitização pelo 
qual passou o estádio nos 
últimos anos, sua transforma-
ção em arena, o fim da geral 
(o setor popular) e o aumento 
do preço dos ingressos.

“Esse novo modelo das 
arenas é, sim, neoliberal e 
absolutamente elitista, de 
um futebol que se tornou um 
ativo no capital financeiro 
Internacional”, diz Wisnik.

“O Brasil é um caso de 
reinvenção. Ou você rein-
venta ou vai pro beleléu. 
Precisa reinventar. A ideia 
que vem do modernismo já 
era, morreu. E não sei se é 
ruim ter ido pro saco. Você 
tem que pensar de uma nova 
perspectiva”, encerra Simas.
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Lacerda/MT, na Fazenda Ernesto Soares de Carvalho, s/nº, Zona Rural, CEP 78.250-000. Convocação: 
Dispensada nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Quórum de instalação: Verificou-se a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do “Livro de 
Presença de Acionistas” da Companhia. Composição da mesa: Presidente, Sr. Gabriel Lima Catalani; 
Secretária, Sra. Simone Pereira Gonçalves. Ordem do dia: renúncia de membro da Diretoria. Deliberações: 
Dando início à discussão do único item da Ordem do Dia, os acionistas por unanimidade aprovaram a renúncia 
do Sr. Sr. Ubiratan Paes, brasileiro, casado, economista, RG nº 66372228 IFP/RJ, CPF/MF nº 733.372.507-34, 
com endereço profissional na Rua Funchal, nº 411, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-060, São Paulo/SP, ao 
cargo de Diretor da Companhia sem designação específica, a partir de 23/12/2021, conforme carta de renuncia 
devidamente assinada, que segue anexa ao presente ato. Os Acionistas prestam homenagens ao Diretor 
renunciante, agradecendo-lhe pelos valiosos serviços prestados à Companhia. Aprovação e Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião  sendo esta ata lida e aprovada e assinada por todos os 
presentes. Acionistas presentes: Vila Bela Participações Ltda. e Aura Minerais Participações Ltda., 
ambas representadas por Gabriel Lima Catalani e Simone Pereira Gonçalves. Confere com a original lavrada 
em livro próprio. Pontes e Lacerda, 23/12/2021. Gabriel Lima Catalani - Presidente da Mesa, Simone Pereira 
Gonçalves - Secretária. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2484807 em 
10/02/2022. Protocolo 220162883 - 08/02/2022. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.
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Renúncia ao cargo de Diretoria sem designação específica
Prezados Senhores, Eu, Ubiratan Paes, venho pela presente: (i) renunciar ao cargo de Diretor sem 
designação específica, com efeitos a partir de 23.12.21; e (ii) conferir (a) à Companhia, (b) aos seus 
acionistas, e (c) às suas companhias afiliadas ou aos seus acionistas controladores diretos/indiretos, a 
mais ampla, plena, irrestrita, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou receber, 
judicialmente ou em outra esfera, no presente ou no futuro, em relação a quaisquer atos ou fatos direta ou 
indiretamente relacionados à minha condição de Diretor da Companhia até a presente data (incluindo, sem 
limitação, quaisquer remunerações, valores ou outros direitos pendentes, a qualquer título). Fica ajustado 
entre o Diretor ora renunciante a Companhia que esta o defenderá diante de qualquer ação judicial que 
tenha como base o período em que esteve como diretor estatutário da companhia, perante terceiros e em 
decorrência de aspectos legais, fiscais, previdenciários, ambientais e trabalhistas relativas exclusivamente 
Companhia, isentando o Diretor ora renunciante, por conseguinte, de tal responsabilidade, salvo nos casos 
de conduta culposa ou dolosa do mesmo, infração legal, e/ou, ainda, contrário às suas atribuições e 
funções, ao estatuto social e/ou aos interesses da Companhia. Atenciosamente, Ubiratan Paes. Recebido 
pela Companhia: Gabriel Lima Catalani. Pontes e Lacerda, 23 de dezembro de 2021.
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tro deste jogo, que o grande 
desafio estava dentro de nós. 
Pudemos entrar e dar nosso 
máximo”, avaliou o jovem 
meio-campista Danilo, es-
colhido pela Fifa o terceiro 
melhor jogador do Mundial.

O discurso é também de 
continuidade do que vem 
sendo feito. Uma derrota 
não apaga o bom trabalho 

RICARDO MAGATTI
Estadão Conteúdo

Passada a frustração de 
perder a decisão do Mundial 
de Clubes para o Chelsea em 
Abu Dabi, o Palmeiras vai 
começar, de fato, a tempo-
rada 2022. O time já jogou 
quatro partidas do Paulistão 
antes de embarcar para os 
Emirados Árabes Unidos, 
mas elas serviram mais de 
preparação para o torneio 
da Fifa, no qual terminou 
como vice.

Os desafios do Palmeiras 
neste início de temporada 
são brigar mais uma vez 
pelo título do Estadual, do 
qual foi vice em 2021 e cam-
peão em 2020, e conquistar 
de forma inédita a Recopa 
sul-americana. O time enca-
ra o Athletico-PR em duas 
partidas. Dia 24 deste mês, 
na Arena da Baixada, e 3 de 
março, no Allianz Parque. 
No ano passado, a equipe 
perdeu a competição sul-
-americana para o Defensa y 
Justicia, da Argentina.

Os jogadores, divididos 
entre o sentimento de tris-
teza e orgulho, afirmaram 
que a performance diante do 
Chelsea, um rival poderoso e 
superior tecnicamente, gera 
no grupo um efeito positivo 
para encarar os seus prin-
cipais compromissos nesta 
temporada.

“Vai ter um impacto mui-
to positivo, tivemos uma 
lição muito importante den-

PALMEIRAS Os desafios do Palmeiras neste início de temporada são brigar 
mais uma vez pelo título do Estadual, do qual foi vice em 2021

Após Mundial, Palmeiras foca em Paulistão 
e Recopa e retomará busca por camisa 9

decisões são constantemen-
te jogadas. A gente já tem 
decisão pela frente, não tem 
que ficar pensando”, frisou 
Gustavo Scarpa.

“A gente fica chateado, 
mas a gente sai daqui muito 
feliz pela disposição de cada 
um nesses dois jogos, sai 
muito mais maduro, triste, 
mas com a cabeça erguida 

erguida” e sem lamentação. 
Há, claro, chateação com o 
revés, mas o elenco entende 
que ganha amadurecimento 
e lições com o Mundial em 
Abu Dabi.

“O futebol é muito dinâ-
mico, não tem tempo para 
ficar lamentando as derrotas, 
ainda mais quando a gente 
chega num nível em que 

do Palmeiras, que disputou 
sete finais em 15 meses sob 
o comando de Abel Ferreira 
e ganhou três.

“O título ia coroar os 
anos passados que a gente 
tem feito, mas não é porque 
perdemos a final que o tra-
balho vai ser jogado no lixo”, 
avisou Zé Rafael.

O discurso é de “cabeça 

Jogadores do Palmeiras agradecem o apoio da torcida, em Abu Dabi, após a derrota para o Chelsea na decisão do Mundial de Clubes

JOÃO GABRIEL
Da Folhapress - São Paulo

 É difícil encontrar uma ima-
gem que dialogue mais com a 
obra “Operários”, de Tarsila 
do Amaral, do que uma arqui-
bancada de estádio. Troque as 
chaminés industriais do fundo 
por uma marquise de concreto 
e tente não imaginar a geral do 
velho Maracanã.

A analogia estará na ex-
posição “22 em Campo”, no 
Museu do Futebol, a partir de 
maio, que vai traçar paralelos 
entre a Semana de 22 —que 
completou cem anos neste 
domingo (13) e foi o marco do 
movimento modernista brasi-
leiro— e o esporte.

Na década de 1920, no en-
tanto, o futebol ainda não era 
o jogo popular que se torna-
ria. Suas arquibancadas eram 
recheadas de trajes de gala, 
binóculos e chapéus. Os joga-
dores dos clubes eram, em sua 
maioria, pessoas de camadas 
sociais abastadas.

Um dos principais nomes 
da época, o goleiro Marcos de 
Mendonça, era ferrenho defen-
sor da manutenção do esporte 
como amador. Havia nas elites 
o receio de que a profissionali-
zação trouxesse para o jogo os 
negros, pobres e trabalhadores 
das fábricas que começavam a 
montar seus primeiros times.

Enquanto isso, o movi-
mento modernista, que teve 
como expoentes nomes como 
Tarsila, Mário de Andrade e 
Oswald de Andrade, propunha 
a visão de uma ideia nacional e 
de uma brasilidade a partir do 
conceito da antropofagia e da 
mestiçagem.

Ou seja, a transformação 
das ideias europeias a partir 
das formas brasileiras, cons-
truindo uma nova cultura a 
partir de negros, índios, mes-
tiços e brancos.

“Nem o Oswald está pen-
sando no futebol, nem o fute-
bol está pensando no Oswald. 
Mas, de certa maneira, aquilo 

SEMANA DE 1922

Futebol brasileiro realizou ideais modernistas e exibiu suas contradições
que uma ala do modernismo 
propôs que fosse a nossa gran-
de originalidade o futebol bra-
sileiro fez”, diz o historiador 
Luiz Antônio Simas.

“O futebol prefigurou essa 
grande afirmação do negro, 
do mulato e do indígena como 
grandes figuras capazes de 
se tornar figuras públicas e 
inventar uma estética que é 
amplamente reconhecida. É a 
consumação do projeto mo-
dernista, sem que tenha havido 
uma relação direta entre as 
duas coisas”, afirma Guilher-
me Wisnik, curador da “22 em 
Campo”.

“Esse processo de popu-
larização do futebol tem que 
ser inserido dentro da ideia 
do modernismo, sim, porque 
nós jogamos o futebol cani-
balizando o jogo inglês. O 
exemplo mais contundente de 
antropofagia do Brasil não está 
nas letras, nas músicas, nem 
no pensamento social. Está no 
futebol”, acrescenta Simas.

A consagração de uma for-
ma brasileira de jogar futebol 
foi precedida de uma rápida 
popularização do esporte.

Se a Semana de 22 foi agita-
da pela celebração do centená-
rio da Independência do Brasil, 
campeonatos como o Paulista 
e o Carioca também o foram, 
com o charme de o vencedor se 
intitular “campeão do centená-
rio”. Em 1922, o Brasil recebeu 
o Campeonato Sul-Americano, 
que viria a se chamar Copa 
América, e foi campeão.

No contexto de populariza-
ção do futebol estavam a influ-
ência do rádio, o surgimento 
das grandes massas urbanas e 
a era Vargas, que impulsionou 
o jogo na tentativa de forjar 
uma identidade nacional.

Ao esporte inglês foram so-
mados o drible, a ginga, traço 
que remete à herança africana 
e à capoeira. O jogo quebrou a 
racionalidade europeia e deu 
ênfase ao lúdico.

Mas, no processo de reali-
zação do ideal modernista, o 

futebol trouxe à tona também 
suas contradições. Por exem-
plo o elogio à mestiçagem ou a 
ideia de uma integração social 
entre negros, brancos e índios 
de forma cordial.

É o Macunaíma, persona-
gem de Mário de Andrade, 
que virou samba-enredo da 
Portela nas mãos de Norival 
Reis e David Corrêa: “índio, 
branco, catimbeiro, negro, 
sonso, feiticeiro”.

“Essa visão gilbertofreyria-
na escamoteia toda a violência 
que os negros sofreram, in-
clusive no futebol. A história 
mostra que houve uma grande 
dificuldade para os negros se-
rem incorporados no esporte”, 
diz Wisnik.

“O futebol carrega todas as 
contradições do modernismo, 
inclusive a do mito da mestiça-
gem cordial. Na Copa de 1958, 
o rei da Suécia cumprimenta 
um descendente de banto es-
cravizado, o Pelé, e um índio 
funiô, Garrincha. Nisso há 
um discurso: a ilusão de que 
nós resolveríamos, no campo 
da cultura, as nossas mazelas 
sociais: o futebol resolvendo 

nossos dilemas históricos”, 
pontua Simas.

A contradição fica exposta 
no modernismo quando ele 
valoriza as culturas negra e 
indígena pela sua dimensão 
espiritual, ritualística e instin-
tiva (o que beira o primitivo), 
enquanto reserva à tradição 
europeia o lugar do civilizató-
rio e racional.

Craques negros (como Le-
ônidas da Silva, Domingos 
da Guia, Didi e Pelé) eram 
os exemplos positivos dessas 
características.

Já o também negro “Bar-
bosa, da Copa de 1950, virou 
grande bode expiatório nacio-
nal”, lembra Wisnik, citando o 
jogador que até hoje é atacado 
como responsável pelos dois 
gols do Uruguai que calaram 
o Maracanã naquela final de 
Mundial.

“O futebol mergulha no 
discurso de que o negro é a cor-
poreidade livre, mas não tem a 
estrutura psíquica e intelectual 
capaz de suportar a tensão do 
jogo. Pesquisei muita coisa 
que diz que o que aconteceu [a 
derrota da seleção] foi porque 

o negro é instintivo e não tem a 
necessária frieza para segurar a 
pressão que demanda a posição 
de goleiro”, completa Simas.

Os dois concordam que 
o maior símbolo do futebol 
como realização modernista é 
o estádio do Maracanã, tema 
de livro recente do historiador.

O “estádio nação” repre-
senta a ideia de um espaço 
democrático, que inclui todos, 
mas não de forma igualitária 
—tal qual o modernismo, que 
resguarda a cada cultura a sua 
contribuição dentro de um 
ideal mestiço.

Da geral aos camarotes, 
a massa tem espaço na festa 
popular que amenizaria as 
tensões sociais em um encontro 
cordial entre as desigualdades.

Curiosamente, diz Simas, o 

sempre”, endossou Raphael 
Veiga, o artilheiro da equipe 
no torneio, com dois gols.

BUSCA PELO 9 - A busca 
pelo camisa 9 foi paralisada 
em virtude do Mundial. E 
agora será retomada. A di-
retoria fez várias tentativas 
no mês passado, mas mal-
sucedidas. Um centroavante 
é o principal pedido de Abel 
Ferreira, que tem usado 
Rony improvisado na fun-
ção. Contra o Chelsea, ficou 
evidente o quanto faz falta 
um artilheiro.

O clube tentou Yuri Al-
berto, quase conseguiu um 
acordo com Lucas Alario 
e negociou mais de uma 
vez com Valentín “Taty” 
Castellanos. Se um camisa 
9 deve chegar, destaques 
da equipe podem sair. A 
diretoria havia decidido 
não vender nenhuma joia 
até o fim do Mundial. Com 
a janela europeia aberta até 
abril, é possível que venda 
algum de seus jovens.

O mais procurado é Da-
nilo. Meio-campista técnico, 
inteligente, bom na marcação 
e de passe refinado, o atleta 
já foi sondado por equipes da 
Inglaterra e Itália. Até para 
se proteger, o Palmeiras re-
novou o contrato do jogador 
recentemente e deu a ele uma 
valorização salarial.

Na quarta-feira, às 19h, 
encara a Ferroviária, em Ara-
raquara, pelo Campeonato 
Paulista.

Maracanã foi “destruído pela 
pós-modernidade”: o processo 
de elitização pelo qual passou 
o estádio nos últimos anos, 
sua transformação em arena, 
o fim da geral (o setor popu-
lar) e o aumento do preço dos 
ingressos.

“Esse novo modelo das 
arenas é, sim, neoliberal e 
absolutamente elitista, de um 
futebol que se tornou um ativo 
no capital financeiro Interna-
cional”, diz Wisnik.

“O Brasil é um caso de 
reinvenção. Ou você reinven-
ta ou vai pro beleléu. Precisa 
reinventar. A ideia que vem 
do modernismo já era, morreu. 
E não sei se é ruim ter ido pro 
saco. Você tem que pensar de 
uma nova perspectiva”, encer-
ra Simas.

Mineração Apoena S.A.
CNPJ/MF nº 10.302.599/0001-71 - NIRE 51300010356

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 23/12/2021
Data, hora e local: Aos 23/12/2021, às 10h, na sede da Companhia, localizada no Município de Pontes e 
Lacerda/MT, na Fazenda Ernesto Soares de Carvalho, s/nº, Zona Rural, CEP 78.250-000. Convocação: 
Dispensada nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Quórum de instalação: Verificou-se a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do “Livro de 
Presença de Acionistas” da Companhia. Composição da mesa: Presidente, Sr. Gabriel Lima Catalani; 
Secretária, Sra. Simone Pereira Gonçalves. Ordem do dia: renúncia de membro da Diretoria. Deliberações: 
Dando início à discussão do único item da Ordem do Dia, os acionistas por unanimidade aprovaram a renúncia 
do Sr. Sr. Ubiratan Paes, brasileiro, casado, economista, RG nº 66372228 IFP/RJ, CPF/MF nº 733.372.507-34, 
com endereço profissional na Rua Funchal, nº 411, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-060, São Paulo/SP, ao 
cargo de Diretor da Companhia sem designação específica, a partir de 23/12/2021, conforme carta de renuncia 
devidamente assinada, que segue anexa ao presente ato. Os Acionistas prestam homenagens ao Diretor 
renunciante, agradecendo-lhe pelos valiosos serviços prestados à Companhia. Aprovação e Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião  sendo esta ata lida e aprovada e assinada por todos os 
presentes. Acionistas presentes: Vila Bela Participações Ltda. e Aura Minerais Participações Ltda., 
ambas representadas por Gabriel Lima Catalani e Simone Pereira Gonçalves. Confere com a original lavrada 
em livro próprio. Pontes e Lacerda, 23/12/2021. Gabriel Lima Catalani - Presidente da Mesa, Simone Pereira 
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Renúncia ao cargo de Diretoria sem designação específica
Prezados Senhores, Eu, Ubiratan Paes, venho pela presente: (i) renunciar ao cargo de Diretor sem 
designação específica, com efeitos a partir de 23.12.21; e (ii) conferir (a) à Companhia, (b) aos seus 
acionistas, e (c) às suas companhias afiliadas ou aos seus acionistas controladores diretos/indiretos, a 
mais ampla, plena, irrestrita, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou receber, 
judicialmente ou em outra esfera, no presente ou no futuro, em relação a quaisquer atos ou fatos direta ou 
indiretamente relacionados à minha condição de Diretor da Companhia até a presente data (incluindo, sem 
limitação, quaisquer remunerações, valores ou outros direitos pendentes, a qualquer título). Fica ajustado 
entre o Diretor ora renunciante a Companhia que esta o defenderá diante de qualquer ação judicial que 
tenha como base o período em que esteve como diretor estatutário da companhia, perante terceiros e em 
decorrência de aspectos legais, fiscais, previdenciários, ambientais e trabalhistas relativas exclusivamente 
Companhia, isentando o Diretor ora renunciante, por conseguinte, de tal responsabilidade, salvo nos casos 
de conduta culposa ou dolosa do mesmo, infração legal, e/ou, ainda, contrário às suas atribuições e 
funções, ao estatuto social e/ou aos interesses da Companhia. Atenciosamente, Ubiratan Paes. Recebido 
pela Companhia: Gabriel Lima Catalani. Pontes e Lacerda, 23 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA VIRTUAL DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.
Prezado (a) Senhor (a),
ASSUNTO: EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
VIRTUAL DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II, SITUADO NA 
RODOVIA MT 251, ANTONIO CLARISMUNDO SCHEFFER S/N, CHAPADA DOS 
GUIMARÃES, MATO GROSSO. 
Dia: 24/02/2022 - (QUINTA-FEIRA); Local da Assembleia: SITE E APLICATIVO 
COM21 ; Primeira Chamada: Às 18H30 HORAS; Segunda Chamada: Às 19:00 
HORAS; Plataforma de Transmissão: SITE E APLICATIVO COM21 Plataforma de 
votação: SITE E APLICATIVO COM21  Na qualidade de síndico deste CONDOMÍNIO, 
sirvo-me do presente para convocar Vossas Senhorias para participarem da 
Assembleia Geral Virtual, a realizar-se na data e horário acima mencionados, na 
modalidade de videoconferência, às 18:30 horas em primeira convocação, com a 
presença mínima de 2/3 (dois terços) dos condôminos, ou às 19:00 horas em segunda 
convocação, na mesma sala virtual, com qualquer número de presentes, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  1) Prestação e aprovação das Contas do 
período de 01/2021 até 12/2021; 2) Regularização do Condomínio – Prefeitura de 
Chapada dos Guimarães; 3) Atualização da Convenção Condominial e Regimento 
Interno;  4) Início da reforma da portaria do condomínio. Consigna-se que a 
assembleia será realizada de forma virtual, em razão do aumento acelerado de casos 
de COVID-19, em nosso município, baseando-se em medidas de prevenção e 
distanciamento social, bem como para garantir a participação do máximo de 
condôminos no ato. É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar por 
procurador(a) devidamente habilitado(a), ou contrato de locação com cláusula 
específica para votar e ser votado em assembleia, ambos nos moldes determinados 
na convenção do condomínio, onde tais procurações deverão ser enviadas para o 
endereço eletrônico: atendimento@emika.com.br, com 48 horas de antecedência 
da data da assembleia. A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de 
aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. 
Somente a unidade, regularmente em dia com a taxa condominial, terá direito a voto. 
As pessoas habilitadas a participar e votar deverão acessar à plataforma de 
transmissão escolhida pelo condomínio assegurando a identificação do participante e 
a segurança do voto, produzindo todos os efeitos legais de uma assinatura presencial, 
cabendo ao responsável da unidade capacitar-se ao uso da ferramenta. Os votos 
serão contabilizados apenas após as pertinentes liberações. Para ter acesso a sala 
v i r t u a l  d a  a s s e m b l e i a ,  c o p i e  e  c o l e  o  l i n k  a  s e g u i r : 
https://emikaapp.com21.com.br/frontend/public/#/login, na barra URL, acesse a 
plataforma com o e-mail e senha cadastrados, e procure o menu assembleia. A sala 
virtual estará disponível apenas no dia 24/02/2022 a partir das 18h e que dúvidas 
sobre cadastro na plataforma COM21, podem ser retiradas antes da assembleia pela 
Central Telefônica e WhatsApp Empresarial: (65) 3055-4005. Atenciosamente,

Luiz Antonio Rorato 
Síndico
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SERGIO DE BAIRROS - LTDA (AUTO POSTO ARINOS), inscrita 
no CNPJ: 43.333.424/0001-80 torna a público que requereu junto 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a Licença 
Ambiental: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), e 
Licença de Operação (LO), para atividade de Comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores localizada à Avenida 
Rio Borges s/nº Loteamento do Osório – Lote 05 Quadra 036A, 
CEP: 78.579-000 no Município de Itanhangá/MT.

PASTORIL AGROPECUÁRIA COUTO MAGALHÃES LTDA,inscrita 
noCNPJ:03.141.512/0001-66, TORNA PÚBICO QUE REQUEREU 
JUNTO AOCONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL “MÉDIO ARAGUAIA” - CODEMA,A 
LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO ARMAZÉM E 
SECAGEM DE GRÃOS LOCALIZADO NAFAZENDA CAMPO ALEGRE, 
NO MUNICIPIO DECAMPINÁPOLIS - MT, S/N, CEP: 78.630-000, 
ZONA RURAL, SITUADO NASCOORDENADAS LAT: 14°04’56,0”S e 
LONG:53°03’38,2” W.

GRIFORT INDUSTRIA E SERVIÇO DE APOIO A ASSISTENCIA A 
SAUDE LTDA, CNPJ 70.487.814/0003-40, 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 de Adequação Ambiental – Modalidade:  Licença Previa, Licença 
de Instalação e Licença Operação, para atividade lavanderia hospitalar, 
localizada Rua General Vale, n 192 – Bairro Bandeirantes - município de 
Cuiabá –MT.

IBF MADEIRAS IMP. E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP – 
CNPJ nº 20.547.157/0001-49, Torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA 
renovação da Licença de Operação Localizada na Rodovia 
MT 198, KM 145 – Fazenda Gleba Ouro Preto, s/n,Zona 
Rural, município de Rondolândia – MT.

MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE, CNPJ:07.209.245/0001-
72, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente– SEMA, a Licença Prévia e Licença de Instalação para 
a atividade Construção e/ou substituição de pontilhões, pontes, e 
demais obras de arte com 18 metros de extensão, sito aEstrada 
Rural Sentido Assentamento Mogiana, s/n°, Mogiana, Zona Rural, 
Ipiranga do Norte - MT, não determinado (EIA/RIMA).

ELETROIVAN AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTDA – CNPJ Nº 
32.983.892/0001-84, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, a  Renovação 
da Licença de Operação para suas atividades de Manutenção e 
reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; de 
máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, localizado 
na Rua São José, 2054, Industrial 1ª Eatapa, Sorriso/MT. Não foi 
determinado EIA.

J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 27.342.389/0001-
00, torna público que requereu junto a Secretária de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso – SAMA, a licença prévia, licença de instalação 
e licença de operação para as atividades 86.40-2-08 - Serviços de 
diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 
e 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica 
e terapêutica não especificadas anteriormente, localizada na Avenida 
Brasil esquina com Avenida Curitiba, N° 531, Centro Sul, Sorriso/MT, não 
determinado EIA/RIMA.

PASTORIL AGROPECUÁRIA COUTO MAGALHÃES LTDA, 
CNPJ:03.141.512/0001-66, TORNA PÚBICO QUE REQUEREU 
JUNTO AOCONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL “MÉDIO ARAGUAIA” - CODEMA, 
A LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO ARMAZÉM E 
SECAGEM DE GRÃOS LOCALIZADO NAFAZENDA CAMPO ALEGRE, 
CAMPINÁPOLIS - MT, S/N, CEP: 78.630-000, ZONA RURAL, SITUADO 
NAS COORDENADAS LAT: 14°04’56,0” S e LONG: 53°03’38,2” W.

A NOVAFERTIL COMERCIO DE FERTILIZANTES 
LTDA – NOVAFERTIL.,CNPJ sob n° 
27.020.382/0001-71 torna público que requereu 
junto à SecretariaEstadual do Meio Ambiente - 
SEMA/MT, as Licença Ambiental Simplificadapara 
sua atividade, no município de Cuiabá/MT.

Várzea Grande Shopping S/A, torna público 
que requereu da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente – SEMA/MT a Renovação da Licença 
de Instalação para a atividade de Hotel do 
Várzea Grande Shopping, localizada no município 
Várzea Grande-MT.

Cuiabá, quarta-feira, 16 de fevereiro 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 Couto Magalhães, nº 706, Centro, 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.  

JARDIM NOVA BARRA
CLIENTES QD LOTE

DOUGLAS ROSA DA SILVA 374 18 E 19

JAIR DE JESUS FERREIRA 387 22

LINDOLFO PEREIRA DE SOUZA 387 07

GILSONEI AMORIM DA SILVA 534 10

Barra do Garças,11 de novembro de 2021 - Golden Gestão de Negócios Imobiliários 
LTDA

MARTINEZ ROSSI AGROPECUARIA SA - CNPJ: 
23.928.821/0001-98, torna público que requereu a 
SEMA/MT- Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a 
Licença Florestal - LF, para Fazenda Santa Fabricia, em 
União do Sul-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Tomada de Preços n.º 02/2022, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para realizar reforma e ampliação do setor de 
endemias e vigilância sanitária; sendo este o local destinado a 
Sala de Vacinação do Centro de Saúde de Nova Guarita – MT, 
tudo em conformidade com o Projeto Básico e Executivo de 
Engenharia, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária 
(Anexo II). Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 
03/03/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas, através do site www.novaguarita.mt.gov.br 
e do e-mail: licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – 
MT, 15 de Fevereiro de 2022.

Graciela Schuster - Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005-2022
PROCESSO Nº 009-2022.

O Município de P. da Serra- MT, através da sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR Presencial nº 005-2022, aberta no dia 07/02/2022 
ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso). Sagrou-se vencedora 
e habilitada no certame a empresa, CYAN PAPELARIA E 
MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI , CNPJ Nº 
20.357.366/0001-20, valor total de R$ 94.532,00. VALOR 
TOTALDALICITAÇÃO: R$ 94.532,00.

CLÁUDIA MÁRCIA SAMPAIO RODRIGUESPREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 006/2022
PROCESSO Nº 011/2022.

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PE SRP- nº 006/2022, aberta no dia 11/02/2021 ás 
15:00 horário de Brasília, sagrou-se vencedora dos itens 
1,02,03,04 , 05 E 06 a empresa AUTO POSTO TELES PIRES 
LTDA-EPP, CNPJ sob nº 31.549.554/0001-76.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Alto Boa Vista–MT, torna público aos interessados o 
resultado de licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO 
N° 001/2022, no t ipo menor preço global , para a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIRO E REFORMA DE 
PISO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BETEL NO MUNICÍPIO 
DE ALTO BOA VISTA-MT”, sagrou-se vencedora a empresa: 
MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA, com o valor de: R$ 
147.990,85 (cento e quarenta e sete mil e novecentos e noventa 
reais e oitenta e cinco centavos). Alto Boa Vista - MT, 14 de 
Fevereiro de 2022.

EDGAR FREDERICO DA SILVA - Presidente de CPL

Leilão nº 01/2021
O Diretor Geral do IFMT/Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de 

Licitação, Leilão nº 01/2021, publicado no Diário Oficial da União de 08 de fevereiro de 2022, edição 2, seção 3, página 57, 
conforme segue:

NO EDITAL, ONDE SE LÊ: “7.22. A visitação / vistoria dos lotes a serem leiloados será liberada somente um dia antes do 
leilão, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.” LEIA-SE: “7.22. A visitação / vistoria dos lotes a serem leiloados 
será liberada nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2022, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.”

NO PROJETO BÁSICO, ONDE SE LÊ: “6.1. A visitação / vistoria dos lotes a serem leiloados será liberada somente um 
dia antes do leilão, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.” LEIA-SE: “6.1. A visitação / vistoria dos lotes a serem 
leiloados será liberada nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2022, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.”

 A íntegra do edital retificado pode ser obtida no site “http://www.cba.ifmt.edu.br”.
ALCEU APARECIDO CARDOSO

DIRETOR GERAL - IFMT/CAMPUS CUIABÁ

AVISO DE RETIFICAÇÃO

MATO GROSSO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de 
Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento Filiado a CSB e FEITTINF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados 
do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 
trabalhadores (as) das Empresas Particulares na área de Tecnologia da Informação do Estado de 
Mato Grosso, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 25 de 
fevereiro de 2022, na sede do SINDPD-MT sito a Rua Dr. Hélio Ponce de Arruda, nº 742, CPA (Centro 
Político Administrativo) Cuiabá-MT, às 17h:00mim horas em primeira convocação com 50% dos 
presentes e às 17h:30mim horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de 
presentes,  a fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e Deliberar sobre a 
Pauta de Reivindicação 2022/2023; 2) Aprovar autorização para o SINDPD-MT negociar junto a 
FECOMÉRCIO às reivindicações da categoria referente à Pauta de Reivindicação 2022/2023; 3) Aprovar 
autorização para o SINDPD-MT instaurar, ou não o Dissídio Coletivo, caso forem frustradas as negociações 
diretas e administrativas com a FECOMÉRCIO; 4) Outros assuntos de interesse Geral da categoria.  
Cuiabá 15 de fevereiro de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT

A GAMA DORNELES - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE 
DOENÇAS, empresa privada inscrita no CNPJ n° 11.247.388/0001-46, torna 
público que requereu Licença de Operação junto a SMADESS - Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, para a o 
licenciamento ambiental da atividade de atividade médica ambulatorial, localizada 
na Av. Aclimação, lote 20, quadra 36 - Bosque da Saúde, Cuiabá / MT.

N. de Aquino Carneiro, CNPJ 14.752.918/0001-00, torna público que requereu à
SEMA/MT, a  LO - Licença de Operação (LO: 882903/2011) para a atividade de
Frigorífico - abate de bovinos na Avenida Rancho Verde, S/N, Via Rancho Verde,
Santo Antonio, Cáceres/MT, CEP 78.200-000. 16/02/22

SINAGRO Produtos Agropecuários S/A (CNPJ: 04.294.897/0045-85), torna público
que requereu  à  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  Indústria  e Comércio,
Turismo e Regularização Fundiária - SEMATUR de Paranatinga/MT, o pedido de
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para
atividade de Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e
Corretivos do Solo, estabelecida na Av. Brasil, 2201, Bairro Jardim Primavera, CEP
78.870-000, Paranatinga/MT. 16/02/22

Copacel Indústria e Comercio de Calcário e Cereais LTDA, CNPJ 
00.951.459/0001/70, SEMA/MTtorna público que requereu a , as 
Licenças Prévia e Licença de Instalação, para extração e beneficiamento 
de calcário, nas áreas localizadas na zona rural de Nobres/MT. Dos 
processos ANM 866.684/2014, 866.155/2014, 866.266/2017 e 
867.159/2014, sendo 10 hectares em cada processo.

Dental Diagnosis EIRELI, CNPJ 04.728.728/0001-95, torna público que 
requereu à secretaria municipal de meio ambiente e desenvolvimento 
urbano- do município de CUIABÁ-MT, a renovação da licença (SMADES)
de operação para atividade de Comércio atacadista de produtos 
odontológicos. Situado na Rua Coronel Peixoto, Loja Térrea, Nª 37, 
Bairro: Bandeirantes.                                                                     (16/02/2022)

Kuluene Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 52.634.938/0001-67 – NIRE 51.300.007.754

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012
Local, Data e Hora: Na sede da Kuluene Agropecuária S.A. (“Companhia”), na Rodovia BR 080, km 
35, Zona Rural, no Município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, no dia 31 
de dezembro de 2012, às 13:00 horas. Convocações e Publicações: Dispensadas em virtude do 
comparecimento de acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos 
termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976. Presença: De acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. Mesa: Presidente – Luis Fernando Della Togna; e Secretária – Graziela Teresa 
Soares da Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre a incorporação da Companhia pela Morumbi Agro-
pecuária S.A. Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata sob a forma prevista no art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, as seguintes deliberações, pela 
unanimidade de votos dos acionistas: 1) Aprovar sem ressalvas o documento apresentado pelos 
administradores da Companhia, intitulado “Justificação da Incorporação da Kuluene Agropecuária 
S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A.” (“Justificação”), nos termos do qual foram estabelecidas todas 
as condições, bem como os motivos e os fins, da incorporação da Companhia, pela sua controlada, 
a Morumbi Agropecuária S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia BR 080, km 50, Zona 
Rural, no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, inscrita no CNPJ/
MF sob o n 00.649.102/0001-32 e registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob 
o NIRE 51.3.0000703-7, conforme Anexo, que passa a fazer parte integrante e inseparável desta 
ata. 2) Aprovar, em consequência, a incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi 
Agropecuária S.A., conforme condições constantes da Justificação. 3) Autorizar, nos termos do art. 
227, § 2 da Lei nO 6.404/1976, que os administradores pratiquem todos os atos necessários à incor-
poração da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A., inclusive a subscrição do 
aumento de capital da Incorporadora. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram encerrados 
os trabalhos e lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada à unanimidade, foi assinada 
pelos componentes da mesa, Sr. Luis Fernando Della Togna – Presidente e Sra. Graziela Teresa 
Soares da Silva – Secretária e, ainda, pela acionista Brascan Agri S.A., neste ato representada 
por seus diretores Renato Cassim Cavalini e Luis Fernando Della Togna. Alto Boa Vista – Mato 
Grosso, 31 de dezembro de 2012. Luis Fernando Della Togna – Presidente; e Graziela Teresa 
Soares da Silva – Secretária. Brascan Agri S.A.: Renato Cassim Cavalini – Diretor Presidente e 
Luis Fernando Della Togna – Diretor Vice-Presidente. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. 
Certifico registro sob o nº 20130049220 em 20/02/2013. Protocolo 13/004922-0 de 30/01/2013. Narjara 
Bairros – Secretária Geral. 

Morumbi Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 00.649.102/0001-32 – NIRE 51.300.007.037

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012
Local, Data e Hora: Na sede da Morumbi Agropecuária S.A. (“Companhia”), na Rodovia BR 080, km 
50, Zona Rural, no Município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78665-000, no dia 31 
de dezembro de 2012, às 18:00 horas. Convocações e Publicações: Dispensadas em virtude do 
comparecimento de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, 
nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976. Presença: Dos acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. Mesa: Presidente – Luis Fernando Della Togna; Secretária – Graziela Teresa Soares 
da Silva. Ordem do Dia: 1) Aprovar a exclusão do valor nominal das ações que compõem o capital 
social da Companhia, com alteração do art. 5º do Estatuto Social; 2) Aprovar a Justificação da Incor-
poração da Kuluene Agropecuária S.A. pela Companhia; 3) Ratificar a nomeação da empresa espe-
cializada, Index Consult Serviços Administrativos e Financeiros Ltda. – ME, para avaliação do 
patrimônio da Kuluene Agropecuária S.A.; 4) Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da 
Kuluene Agropecuária S.A.; 5) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, sem alteração do 
número de ações; 6) Aprovar a incorporação, pela Companhia, da Kuluene Agropécuária S.A.; e 7)
Declarar extinta a Kuluene Agropecuária S.A. e autorizar os administradores a praticar qualquer outro 
ato necessário à formalização da incorporação do patrimônio líquido da Kuluene Agropecuária S.A.. 
Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 
6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, as seguintes deliberações, pela unanimidade 
de votos dos acionistas: 1) Aprovar a exclusão do valor nominal das ações, passando todas as ações 
em que se divide o capital social a qualificar-se como ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Em consequência, o Artigo 5º, caput do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
alteração: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 23.775.006,00 
(vinte e três milhões, setecentos e setenta e cinco mil e seis reais), dividido em 23.775.006 (vinte e 
três milhões, setecentas e setenta e cinco mil e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal.” 2) Aprovar, em todos os seus termos e condições, a “Justificação da Incorporação da Kuluene 
Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A.” (“Justificação”). A Justificação passa a fazer parte 
integrante e inseparável desta Ata, como Anexo I, ficando, em conseqüência, diante dos motivos e 
fins da operação de incorporação nela indicados, aprovadas as condições da operação de incorpora-
ção, pela Companhia (“Incorporadora”), da Kuluene Agropecuária S.A., sociedade anônima, com 
sede na Rodovia BR 080, km 35, Zona Rural, no Município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, 
CEP 78665-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.634.938/0001-67 e registrada na Junta Comercial 
do Estado de Mato Grosso sob o NIRE 51.3.0000775-4, (“Kuluene” ou “Incorporada”). 3) Ratificar a 
nomeação, feita pela administração da Companhia, da Index Consult Serviços Administrativos e 
Financeiros Ltda. – ME, sociedade empresária limitada, com sede na Rua da Alfandega, 115, sala 
904, Setor Central, na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, CEP 20070-003, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 13.657.022/0001-70, para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Kuluene 
Agropecuária S.A., adotado o critério do valor patrimonial contábil, em 31/12/2012. 4) Aprovar o Laudo 
de Avaliação do patrimônio líquido da Incorporada, elaborado pela Index Consult Serviços Admi-
nistrativos e Financeiros Ltda. – ME, qualificada no item anterior, que avaliou o patrimônio líquido 
da Kuluene Agropecuária S.A., em 31/12/2012, em R$ 20.116.802,29 (vinte milhões, cento e dezesseis 
mil, oitocentos e dois reais e vinte e nove centavos), que passa a fazer parte integrante deste instru-
mento como seu Anexo II. 5) Conforme previsto na Justificação, após a incorporação do patrimônio 
líquido da Kuluene, o patrimônio líquido da Morumbi passará de R$ 19.223.123,98 (dezenove mil, 
duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) para R$ 20.778.290,73 (vinte milhões, sete-
centos e setenta e oito mil, duzentos e noventa reais e setenta e três centavos). O correspondente 
aumento do patrimônio líquido da MORUMBI, no valor de R$ 1.555.166,75 (um milhão, quinhentos e 
cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), deverá, segundo as 
normas societárias, em especial o art. 226 da Lei nº 6.404/1976, ser acrescido ao seu capital social, 
que passará para R$ 25.330.172,75 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta mil, cento e setenta e 
dois reais e setenta e cinco centavos). Em consequência, decide-se aprovar o aumento do capital 
social da companhia, sem alteração do número de ações, também, conforme contido na Justificação, 
passando o art. 5º do Estatuto social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 25.330.172,75 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta 
mil, cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) dividido em 23.775.006 (vinte e três 
milhões, setecentas e setenta e cinco mil e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal.” 6) Aprovar, em consequência, a incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi 
Agropecuária S.A., que, por força do disposto no art. 227 da Lei nº 6.404/76, sucederá a Kuluene em 
todos os seus direitos e obrigações, inclusive, nos processos relacionados no Anexo III e na titularidade 
do imóvel a seguir descrito: - imóvel rural com a área de 20.281,4270 ha (vinte mil, duzentos e oitenta 
e um hectares, quarenta e dois ares e setenta centiares), subdividido em duas áreas distintas, assim 
identificadas: Primeira Área: Fazenda Kuluente, com a superfície de 13.140,7133 ha (treze mil, cento 
e quarenta hectares, setenta e um ares e trinta e três centiares, perímetro 54.095,25 metros, situada 
no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso; e, Segunda Área: Fazenda Kuluene I, com a 
superfície de 7.140,7134 ha (sete mil, cento e quarenta hectares, setenta e um ares e trinta e quatro 
centiares) com o perímetro de 40.063,80 metros, situada no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato 
Grosso, estando a descrição do perímetro e confrontações de cada área devidamente contidas na 
AV.06-REG Nº 14 efetuada, em 27 de março de 2008, no Registro Torrens nº 14, registrado inicialmente 
em 9 de abril de 1984, às fls 40 do Livro nº 1 e atualmente correspondendo à Matrícula nº 14 do Livro 
nº 2 do Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, conforme 
Certidão de 19 de janeiro de 2011, do citado Registro de Imóveis juntada como Anexo IV à presente 
Ata, sendo dela parte integrante e inseparável. O domínio do citado imóvel foi adquirido pela Kuluene 
Agropecuária S.A., em 27 de março de 1984, de Morumbi Agropecuária Ltda., com sede na Avenida 
Paulista, 2.073, 2º terraço, sala 322, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 48.869.374/0001-74, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no 18º 
Cartório de Notas da Comarca de São Paulo/SP, às fls.129/131, livro nº 900, em 27 de março de 1984. 
7) Declarar extinta a Kuluene Agropecuária S.A., nos termos do art. 227, § 3º da Lei nº 6.404/1976, 
autorizando os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer outros atos necessários 
à formalização da incorporação do patrimônio líquido da Kuluene. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada à 
unanimidade, foi assinada pelos componentes da mesa, Sr. Luis Fernando Della Togna – Presidente
e Sr.ª Graziela Teresa Soares da Silva – Secretária e, ainda, pela acionista Kuluene Agropecuária 
S.A., neste ato representada por seus Diretores Renato Cassim Cavalini e Luis Fernando Della Togna. 
Certifica-se que a presente é copia fiel do original lavrado no livro próprio da Morumbi Agropecuária 
S.A.. Alto Boa Vista – Mato Grosso, 31 de dezembro de 2012. Luis Fernando Della Togna – Presidente; 
Graziela Teresa Soares da Silva – Secretária. Kuluene Agropecuária S.A. Renato Cassim Cavalini , 
Diretor Presidente; Luis Fernando Della Togna, Diretor Vice-Presidente.Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 20130049239 em 20/02/2013. Protocolo 13/004923-9 de 
30/01/2013. Narjara Bairros – Secretário Geral.

Kuluene Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 52.634.938/0001-67 – NIRE 51.300.007.754

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012
Local, Data e Hora: Na sede da Kuluene Agropecuária S.A. (“Companhia”), na Rodovia BR 080, km 
35, Zona Rural, no Município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, no dia 31 
de dezembro de 2012, às 13:00 horas. Convocações e Publicações: Dispensadas em virtude do 
comparecimento de acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos 
termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976. Presença: De acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. Mesa: Presidente – Luis Fernando Della Togna; e Secretária – Graziela Teresa 
Soares da Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre a incorporação da Companhia pela Morumbi Agro-
pecuária S.A. Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata sob a forma prevista no art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, as seguintes deliberações, pela 
unanimidade de votos dos acionistas: 1) Aprovar sem ressalvas o documento apresentado pelos 
administradores da Companhia, intitulado “Justificação da Incorporação da Kuluene Agropecuária 
S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A.” (“Justificação”), nos termos do qual foram estabelecidas todas 
as condições, bem como os motivos e os fins, da incorporação da Companhia, pela sua controlada, 
a Morumbi Agropecuária S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia BR 080, km 50, Zona 
Rural, no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, inscrita no CNPJ/
MF sob o n 00.649.102/0001-32 e registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob 
o NIRE 51.3.0000703-7, conforme Anexo, que passa a fazer parte integrante e inseparável desta 
ata. 2) Aprovar, em consequência, a incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi 
Agropecuária S.A., conforme condições constantes da Justificação. 3) Autorizar, nos termos do art. 
227, § 2 da Lei nO 6.404/1976, que os administradores pratiquem todos os atos necessários à incor-
poração da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A., inclusive a subscrição do 
aumento de capital da Incorporadora. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram encerrados 
os trabalhos e lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada à unanimidade, foi assinada 
pelos componentes da mesa, Sr. Luis Fernando Della Togna – Presidente e Sra. Graziela Teresa 
Soares da Silva – Secretária e, ainda, pela acionista Brascan Agri S.A., neste ato representada 
por seus diretores Renato Cassim Cavalini e Luis Fernando Della Togna. Alto Boa Vista – Mato 
Grosso, 31 de dezembro de 2012. Luis Fernando Della Togna – Presidente; e Graziela Teresa 
Soares da Silva – Secretária. Brascan Agri S.A.: Renato Cassim Cavalini – Diretor Presidente e 
Luis Fernando Della Togna – Diretor Vice-Presidente. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. 
Certifico registro sob o nº 20130049220 em 20/02/2013. Protocolo 13/004922-0 de 30/01/2013. Narjara 
Bairros – Secretária Geral. 

MARTINEZ ROSSI AGROPECUARIA SA - CNPJ: 
23.928.821/0001-98, torna público que requereu a 
SEMA/MT- Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a 
Licença Florestal - LF, para Fazenda Santa Fabricia, em 
União do Sul-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Tomada de Preços n.º 02/2022, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para realizar reforma e ampliação do setor de 
endemias e vigilância sanitária; sendo este o local destinado a 
Sala de Vacinação do Centro de Saúde de Nova Guarita – MT, 
tudo em conformidade com o Projeto Básico e Executivo de 
Engenharia, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária 
(Anexo II). Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 
03/03/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas, através do site www.novaguarita.mt.gov.br 
e do e-mail: licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – 
MT, 15 de Fevereiro de 2022.

Graciela Schuster - Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005-2022
PROCESSO Nº 009-2022.

O Município de P. da Serra- MT, através da sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR Presencial nº 005-2022, aberta no dia 07/02/2022 
ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso). Sagrou-se vencedora 
e habilitada no certame a empresa, CYAN PAPELARIA E 
MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI ,  CNPJ Nº 
20.357.366/0001-20, valor total de R$ 94.532,00. VALOR 
TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 94.532,00.

CLÁUDIA MÁRCIA SAMPAIO RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Alto Boa Vista–MT, torna público aos interessados o 
resultado de licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO 
N° 001/2022, no t ipo menor preço global ,  para a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIRO E REFORMA DE 
PISO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BETEL NO MUNICÍPIO 
DE ALTO BOA VISTA-MT”, sagrou-se vencedora a empresa: 
MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA, com o valor de: R$ 
147.990,85 (cento e quarenta e sete mil e novecentos e noventa 
reais e oitenta e cinco centavos). Alto Boa Vista - MT, 14 de 
Fevereiro de 2022.

EDGAR FREDERICO DA SILVA - Presidente de CPL
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




CLASSIDIÁRIO 
Fone: 2139-8929

Central Incorporações Imobiliárias Ltda, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano – SMADES a Licença Ambiental – Modalidade: Licença 
Prévia, para atividade sala para fins Comercial, localizada Av. 
Dr. Meirelles, Quadra 05, Lotes 14 e 15 - Jardim dos Ypês, 
Cuiabá/MT, município de Cuiabá –MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 
8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE _30__ DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA 
DA VEIGA CARLOTA MIRANDA PROCESSO n. 0058250-95.2015.8.11.0041 Valor 
da causa: R$ 50.534,66 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CONTAUD CONTABILIDADE E 
AUDITORIA LTDA - EPP Endereço: RUA COMANDANTE COSTA, N 1.177, - DE 921/922 
A 1771/1772, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-400POLO PASSIVO: Nome: 
CONSERVADORA E LIMPADORA CENTRO OESTE EIRELI - EPP Endereço: RUA 
SARGENTE B. PEDROSO, N 559, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 
78180-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 
consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 
no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 
Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda. em desfavor de Conservadora e Limpadora Centro 
Oeste, para cobrar a quantia de R$ 50.534,66, referente a prestação de serviço de escrituração 
contábil e fiscal, incluindo o processamento de dados desses serviços aos órgãos competentes 
que, aliás foram contratualmente firmados, porém, não houve adimplemento do referido débito, 
sendo necessário a intervenção do Poder Judiciário para obrigar a Requerida a adimplir sua 
dívida. DECISÃO: Decisão Diante das várias tentativas infrutíferas de citação do réu, bem como 
as diversas buscas de endereços já realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por 
edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o réu. 
O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação por edital, a publicação 
na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 
CNJ, que deve ser certificado nos autos. Na consulta n.° 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 
a Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, dando conta que 
ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de 
citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em 
razão da aludida indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização 
dos editais na rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 
Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o 
edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do 
inciso II do art. 257 do CPC/15. O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também 
deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo único do 
art. 257 do CPC/15. Intime-se o autor para que forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias 
no endereço eletrônico da 8ª Secretaria Cível: cba.8civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a 
expedição do edital de citação. Advirto que o descumprimento da determinação acima, no 
prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, 
conforme já decidido pelo TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR 
DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA 
PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO 
OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação 
de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, 
afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo 
não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da 
celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 
por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 
(Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) Desde já, decorrido o prazo de defesa 
sem apresentação de contestação, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo 
Civil, nomeio como curadora especial do réu citado por edital, a Defensora Pública que atua 
perante esta Vara. Cumpra-se expedindo o necessário. Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 
(art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei. Eu, SUELEN DE MELLO RODRIGUES, digitei.  CUIABÁ, 24 de 
janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 
nº 56/2007-CGJ

A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA RODOVIA DA SODE-
MA, CNPJ 44.564.400/0001-03, situada na Rua Edgar Garcia de 
Siqueira –n°210, Andar 2 sala 05, Centro, Sorriso/MT, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do 
Estado de Mato Grosso – SEMA-MT, as Licenças Prévia – LP e 
Licença de Instalação - LI, para pavimentação de rodovia existen-
te -  Estrada da Sodema nos municípios de Sorriso, Vera e Nova 
Ubiratã, com extensão de 29,78km. Sendo dispensado EIA-RIMA.

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ARENÁPO-
LIS LTDA-Posto 3, torna público que requereu a 
SEMA-MT, a Renovação da Licença de Operação, 
para atividade de Posto Revendedor de Combustí-
veis, localizado a Rua Pedro Nunes Barroso, 626, 
Vila Nova, município de Arenápolis/MT.

VIACAO JUINA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 
04.017.029/0001-37, tornar público que requereu da Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT o Licen-
ciamento Ambiental na modalidade Licença Ambiental 
Simplificada - LAS, para atividade de Posto de Abasteci-
mento – Tanque Aereo, Localizado na Av. J.K., nº3624, 
bairro Setor de Serviços em Juína - MT.

MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, nome fan-
tasia “MAQUIPARTS”, inscrito no CNPJ 
nº 12.753.213/0003-35, torna público que 
requereu à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável (SEM-
MADRS) de Várzea Grande/MT a Renova-
ção da Licença de Operação - LO, para 
atividade de Manutenção e reparação de 
tratores agrícolas, localizado na Av. Júlio 
Domingos de Campos, n° 3981 – Bairro 
Jardim Paula I – Várzea Grande/MT.

D.S. DO PRADO LOCAÇÃO E TRANSPORTE E 
MECÂNICA DE VEÍCULOS, nome fantasia “DA-
VICAR”, inscrito no CNPJ nº 44.600.171/0001-27, 
torna público que requereu à Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável 
(SEMMADRS) de Várzea Grande/MT as licenças 
ambientais nas modalidades: Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de automotores, localiza-
da na Rua Baltasar, nº 09 – Quadra 77 – Canelas 
– Várzea Grande/MT.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 
LESTE, CNPJ: 04.217.362/0001-90, torna público que 
requereu junto a Superintendência de Infraestrutura, Mi-
neração e Serviços (SUIMIS) da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente do Mato Grosso - Sema/MT, a Licença de 
Operação para extração de cascalho em 01 jazida nazona 
ruraldo município de Santo Antônio do Leste/MT.

AMBEV S.A. Filial Cuiabá - CNPJ n° 07.526.557/0019-39, localizada na 
Avenida Antártica, 2999 - Ribeirão da Ponte, pertencente ao município de 
Cuiabá - MT, torna público que requereu junto à SEMA – Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, a Licença por Adesão e Compromisso - LAC, para a 
Atividade 5211-7/01 - Armazéns gerais referente à implantação de uma tenda 
de armazenamento de produto acabado em sua unidade industrial.

Cuiabá, sábado, 15 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
CNPJ nº 40.112.744/0001-12 - NIRE: 51201768579
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

DECLARAÇÃO PARA MATRÍCULA 
DE ARMAZÉM GERAL

A empresa: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a sociedade 
limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso - JUCEMAT, sob nº 51201768579, em sessão de 
13 de agosto de 2021, inscrita no CNPJ. sob o nº 
40.112.744/0001-12, estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, 
KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 
78.540.000, que funciona sob o nome de fantasia de 
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, com a 
atividade de “ Armazéns Gerais “ neste ato representada 
pelo sócio administrador: JOSE CESAR SABO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da C.I. RG sob nº 1127844-7 - 
SJ/MT, inscrito no CPF sob nº 667.690.601-59, nascido em 
06/12/1977, residente e domiciliado na Rua Castelo 
Branco n 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 
78.540-000, conforme consta dos atos da sociedade, para 
cumprimento do disposto no Artigo 1º, parágrafo 1º, Inciso 
I, da I.N. DREI Nº 72, DE 19/12/2019, declara o seguinte: 
A) NOME EMPRESARIAL, DOMICÍLIO E CAPITAL: Nome
Empresarial: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA. Domicilio: 
RODOVIA MT-423, S/Nº - KM. 74, ZONA RURAL, 
MUNICIPIO DE CLÁUDIA - MT, CEP 78.540-000. Capital: 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente 
integralizado. B) DADOS DO ESTABELECIMENTO E 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: B.1- TITULO DO 
ESTABELECIMENTO (Nome de Fantasia): SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS B.2- 
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA MT-423, S/Nº - KM. 74, ZONA 
RURAL, MUNICIPIO DE CLÁUDIA - MT - CEP. 78.540-
000. B.3- CAPACIDADE: O Armazém tem a área total de 
1.590,00m², e capacidade de armazenagem total de: 
80.000 (oitenta mil) toneladas, ou o equivalente a 
1.300.000 (um milhão e trezentas mil) sacas de 60 
(sessenta) kg., cada, de produtos agrícolas ensacados 
(grãos). B.4- COMODIDADE:A unidade atende e oferece 
todas as condições de primeira qualidade atendendo as 
normas técnicas vigentes necessárias das obras civis e 
dos equipamentos instalados para o recebimento e 
processamento dos cereais, com estrutura para que não 
haja fila de caminhões no pico da colheita dando maior 
comodidade e agilidade no recebimento de grãos, com 
características técnicas necessárias para preservação do 
produto. Possui banheiro externo, para utilização pelos 
motoristas, B.5- SEGURANÇA: 01 (um) Armazém 
edificado em alvenaria e estrutura metálica de cobertura, 
possuindo e abrigando em seu interior, sala de análise e 
classificação, quadro de comando, banheiros, 
almoxarifado, caixa de expedição e demais equipamentos. 
Tem capacidade de Armazenagem para 80.000 (oitenta 
mil) Toneladas de grãos, ou seja, o equivalente a 
aproximadamente 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) 
sacas de 60 Kg. de produtos agrícolas ensacados; 03 (três) 
silos com fundo tronco de cone de 5,80 m, com rosca 
varredoura e espalhador de grãos, capacidade de 7.113 
(sete mil, cento e treze) toneladas de grãos, ou 118.500 
(cento e dezoito mil e quinhentas) sacas de 60 kg, cada 
um, totalizando 21.339 (vinte e um mil, trezentos e trinta e 
nove) toneladas ou 355.680 (trezentos e cinquenta e cinco 
mil e seiscentas e oitenta mil) sacas de 60 kg de grãos); 02 
(dois) silos com fundo tronco de cone 4,65 m, com 
capacidade de 1.128 (um mil, cento e vinte e oito) 
Toneladas de grãos, ou 18.800 (dezoito mil e oitocentas) 
sacas de 60 kg de grãos, cada um, perfazendo 2.256 (duas 
mil, duzentas e cinquenta e seis) Toneladas ou 37.600 
(trinta e sete mil e seiscentas) sacas de 60 kg. Silo 
Cilíndrico com capacidade para 10.000 (dez mil) Toneladas 
de grãos, ou 166.666 (cento e sessenta e seis mil e 
seiscentas e sessenta e seis) sacas de 60 Kg. Tulha 
Metálica, com capacidade de 120 (cento e vinte) Toneladas; 
Escritório em alvenaria, com 150,00 m²; Bacia de 
Contenção, construída em alvenaria, com 19,00 m²; Abrigo 
para Veículos, com 127,08 m², construído em Estrutura 
Metálica, coberta com Folhas de Zinco galvanizado. Casa 
do Gerador, com 105,50 m², construída em alvenaria. As 
obras foram construídas com materiais e mão de obra de 
primeira qualidade seguindo orientações dos projetos 
arquitetônicos e especificações técnicas dos fornecedores 
dos equipamentos. O armazém conta com os seguintes 
equipamentos de segurança: Um poço semi artesiano - 
45 m de profundidade; 01 caixa d’água 10 mil litros; 01 
caixa d’água de 5.000 litros; 06 extintores de pó químico; 
06 extintores de água pressurizada; 02 extintores de CO2 
02 kit cintos segurança; B.6- DESCRIÇÃO MINUCIOSA 
DOS EQUIPAMENTOS: 02 correias transportadoras 
horizontais, de 88 e 80 metros; 02 moegas em concreto 
armado, capacidade de 2.750 sacas cada; 09 
transportadores tipo redler, capacidade de 220 ton/hora 
cada um; 02 máquinas de prellimpeza JHONROB, com 
ciclone, capacidade de 220 Ton/hora, cada uma; 03 Silos 
com fundo tronco, de cone - Capacidade de 7.113 
Toneladas de grãos, cada um; 02 Silos com fundo tronco 
de cone - Capacidade de 1.128 Toneladas de grãos cada 
um; 02 Ventiladores aeradores de 25 cv, instalados nos 
silos; 03 Ventiladores aeradores de 30 cv instalados nos 
Silos; 01 batedor de vagens; 01 Torrador de Resíduos; 01 
Pequena Fornalha a lenha para o Torrador; 01 Caixa de 
Ensaque; 01 Conjunto de canalização para interligações 
dos Equipamentos; 01 Tulha Metálica capacidade de 120 
Toneladas; 01 Bacia de Contenção construída em 
alvenaria, com 19 m²; 01 Secador cereais JOHNROB 
capacidade DE 200 Ton/hora; 01 Fornalha a lenha, para o 
Secador; 01 Tanque Estacionário para Combustível - 
capacidade 5.000 litros; 01 Balança Rodoviária - 80 
Toneladas, com Kit eletrônico SATURNO; 01 Transformador 
de Energia (força) 275 a 300 KVA; 01 Quadro de Comando 
(energia) acionamento elétrico - operação manual - 320 cv. 
01 gerador de energia de 750 kva 01 termometria 
automatizada C- NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS 
MERCADORIAS A SEREM RECEBIDAS EM DEPÓSITO: 
O propósito deste Armazém geral é o de armazenar: C.1- 
SOJA A GRANEL Limpa e seca ; C.2- MILHO A GRANEL; 
Limpo e seco; C.3- SORGO A GRANEL; Limpo e seco D- 
OPERAÇÕES E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: O 
Armazém Geral prestará serviços de armazenamento de 
produtos agrícolas (a granel) tais como: Soja, Milho, Sorgo 
e Outros Grãos produzidos na região, limpos e secos. E, 
por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 
Declaração, para que produza os seus efeitos legais.
Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022. SABO 
AGRONEGÓCIOS LTDA. Jose Cesar Sabo sócio 
administrador SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS 
GERAIS

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS
CNPJ nº 40.112.744/0001-12 - NIRE: 51201768579

REGULAMENTO INTERNO
1-DA ARMAZENAGEM: 1.1-Armazenagem - 1.1.1. É a 
prestação de serviços sobre a qual incide a taxa aplicada 
às mercadorias em depósito, por quinzena calendário ou 
fração, faturada quinzena/mês, ou quando da saída total ou 
parcial do produto. 1.2-Ad-Valorem - 1.2.1.É a tarifa 

complementar da taxa de armazenagem aplicada sobre o 
valor das mercadorias em depósito. 1.2.2.O “Ad-Valorem” 
será cobrado por quinzena calendário, fração, faturado 
quinzena/mês. 1.2.3. O valor das mercadorias em depósito 
serão reajustados quando do vencimento e/ou 
transferência dos contratos, de acordo com a variação do 
mercado ou pelo órgão executor da Política de Garantia de 
Preços Mínimos - PGPM e/ou Ministério da Agricultura. 
1.3-Condições - 1.3.1.A Sociedade não aceita para 
depósito, sob qualquer hipótese, produtos e mercadorias 
sujeitas à combustão espontânea ou de teor químico que 
propicie decomposição com liberação de calor, que sejam 
perigosas, explosivas, corrosivas, que exalem odores 
prejudiciais ou aquelas que, eventualmente, sejam 
danosas às instalações do armazém ou a outros produtos 
armazenados, salvo produtos agrícolas, como juta, sisal, 
algodão em caroço ou rama e outros que estejam em 
condições de armazenamento, após prévia classificação. 
1.3.2.A Sociedade não aceitará para depósito adubos e 
produtos similares que não estejam em sacaria de plástico, 
papel resistente, ou convenientemente embalados, desde 
que consultado o órgão técnico. 1.3.3.A Sociedade não 
aceitará para depósito mercadorias com prazo de validade 
expirado. Caso esta validade venha a expirar-se antes do 
término do período de armazenamento, deverá ser 
observada tal situação no Documento de Depósito. 1.3.4.A 
Sociedade se reserva o direito de abrir invólucros ou de 
retirar amostras para verificação do conteúdo dos volumes. 
1.3.5.A Sociedade não responderá pela natureza, tipo, 
qualidade e estado das mercadorias contidas em 
invólucros invioláveis, ficando sob inteira responsabilidade 
do depositante a autenticidade da indicação contida nos 
mesmos. Toda vez que a sociedade receber mercadorias 
nestas condições fará constar uma observação no 
documento de Depósito. Nesta caso, a sociedade não 
poderá emitir Warrant ou outros títulos negociáveis. 1.3.6.O 
depositante se obriga a fornecer, quando solicitado, a 
composição química da mercadoria, e caso não o faça, a 
mesma não será aceita à armazenagem. Quando a 
composição química da mercadoria for segredo industrial, 
o depositante estará obrigado a declarar, por escrito, que o 
produto não oferece periculosidade às instalações e 
demais produtos armazenados, responsabilizando-se 
perante a sociedade e terceiros por quaisquer 
consequências resultantes da declaração. Nestes casos a 
Sociedade não poderá emitir Warrant ou outros títulos 
negociáveis. 1.3.7. No ato do recebimento de grãos nos 
armazéns da Sociedade, proceder-se-á à verificação do 
teor e umidade, de impurezas e sanidade dos mesmos 
através de aparelhagem especializada, feita em amostras 
representativas do produto, possibilitando conhecer por 
estimativas as perdas de peso - quebra - e de qualidade 
durante o preparo. 1..3.8. A Sociedade estabelece, como 
medida de prevenção e de não indenização durante a 
armazenagem, um percentual de 0,1% (um décimo por 
cento) de perda de peso - quebra técnica - a cada 10 (dez) 
dias. 1.3.9.Além da quebra técnica mencionada no item 
anterior, a Sociedade não se responsabiliza e não indeniza 
as quebras decorrentes das perdas de peso por redução 
do teor de umidade no processamento na retirada de 
impurezas e no período de armazenamento, que serão 
apuradas de acordo com os teores apurados e registrados 
conforme itens “1.3.7” (teor de umidade na entrada) 
e”1.2.15” (teor de umidade na saída ou entrega). 1.3.10. 
Quando da entrega de mercadorias armazenadas a 
granel - grãos - serão descontadas a titulo de retenção, 
quantidades proporcionais ao tempo de armazenagem de 
acordo com o percentual estipulado no item “1.3.8”. 1.3.11. 
No caso de armazenamento de produtos ensacados, não 
se procede a retenção prevista no item 1.3.8”, tendo em 
vista a individualização dos lotes, fazendo-se a aferição 
das quebras quando da retirada dos respectivos lotes. 
1.3.12. As perdas de peso - quebras - decorrentes da 
armazenagem dos produtos não poderão ser deduzidas do 
peso bruto por antecipação, para efeito de entrega futura. 
1.3.13.No ato de transferência de propriedade e 
quantidade em peso, deve ser o saldo escriturado, 
deduzindo-se a perda de peso por dedução de umidade, 
se for o caso, e também quebra técnica. 1.3.14. As perdas 
de peso - quebra - normais ou por força maior, decorrentes 
da permanência da mercadoria em depósito, não são de 
responsabilidade da Sociedade, que sempre as justificará 
ao depositante, por escrito, quando solicitada. 1.3.15. No 
ato da entrega de mercadorias, dever-se-á determinar o 
teor de umidade daquelas suscetíveis à variação de 
umidade, o qual será consignado no Documento de 
Entrega, para atendimento ao item “1.3.14”. 1.3.16. As 
mercadorias, enquanto permanecerem em depósito nos 
armazéns, estarão sujeitas a quaisquer serviços, inclusive, 
expurgo, re-expurgo, acondicionamento e troca de 
embalagem, quando se fizerem necessários para sua 
conservação e/ou boa ordem de armazenamento, 
independente de autorização do depositante. 1.3.17. 
Somente serão fornecidas amostras de mercadorias a 
terceiros com a presença do depositante ou seu 
representante legal, ou ainda, mediante sua ordem por 
escrito. 1.3.18.O prazo de depósito começará a vigorar a 
partir da data da entrada da mercadoria no armazém e 
será no máximo de seis meses, podendo ser prorrogado 
livremente, por acordo entre o depositante e a Sociedade, 
observado o item “1.3.16”. 1.3.19. Toda e qualquer retirada 
de mercadoria deverá ser assistida pelo depositante ou 
seu representante, devidamente habilitado, a quem 
compete assinar o respectivo Documento de Entrega. 
1.3.20. Cabe exclusivamente à Sociedade o 
enquadramento das mercadorias nas classes de tarifas 
vigentes, decidindo quando devem ser aplicadas por 
volume, tonelada ou fração, por metro quadrado, metro 
cúbico, etc. 1.3.21. No cálculo da tarifa será considerado 
até a terceira casa decima, conforme enquadramento das 
mercadorias no item anterior, utilizando-se ½ (meio) como 
regra de arredondamento. 1.3.22. A Sociedade não 
assume responsabilidade nos casos de avarias ou vícios 
provenientes da natureza ou acondicionamento das 
mercadorias e da força maior, previstos no artigo 11 do 
Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 1903. 1.3.23. O 
depósito ou retirada de qualquer mercadoria deverá ser 
precedido de aviso a ser formulado com antecedência. 
1.3.24. O lastro e a altura das pilhas das mercadorias à 
armazenagem serão formados a critério da Sociedade, 
atendendo os princípios de segurança e as normas 
técnicas. 1.3.25. Para os produtos enquadrados nas tarifas 
por metro quadrado (m2), mais de um lote poderão ser 
superpostos desde que a mercadoria pertença ao mesmo 
depositante, seja da mesma espécie e do mesmo tipo, e 
ainda que haja condições de segurança para tal. Se, 
porventura, a mercadoria não for da mesma espécie e/ou 
tipo, será necessário que o depositante se responsabilize 
pela remoção que se impuser na hora da retirada. Quando 
ocorrer a superposição, isto deverá ser anotado no 
Documento de Depósito e as mercadorias estarão sujeitas, 
somente ao “Ad-Valorem”. 1.3.26. No caso de sementes, a 
Sociedade não se responsabilizará pela perda do poder 
germinativo ocorrido durante a constância do 
armazenamento. 1.3.27. A Sociedade se reserva o direito 
de misturar mercadorias armazenadas a granel, conforme 
artigo 12, do Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 

1903. 2- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2.1-ANÁLISE - 
2.1.1. É o processo de determinação das características 
físicas, químicas e organolépticas do produto, visando 
identifica-lo em quantidade, com emissão do respectivo 
Certificado. 2.1.2. Esta operação será realizada por órgão 
especializado e cobrado com acréscimo de 10% (dez por 
cento) referente à taxa de administração. 2.2 - 
CLASSIFICAÇÃO - 2.2.1. É o ato de classificar um 
produto, de acordo com os padrões oficiais, com emissão 
do respectivo certificado. 2.2.2. Esta operação será 
realizada por órgão especializado e cobrado com 
acréscimo de 10% (dez por cento), referente à taxa de 
administração. 2.3 - BRAÇAGEM - 2..3.1. É a prestação de 
serviços de recebimento e/ou movimentação e/ou 
carregamento composta pelos seguintes custos. a) Custos 
de braçagistas, a preço do dia, inclusive horas extras e 
adicionais quando necessário; b) Custos de Encargos 
Sociais (IAPAS, FGTS, Seguro, etc). c) Taxa de 
administração de 10% (dez por cento) sobre o total dos 
itens “a” e “b”. 2.3.2. A braçagem efetuada pelo pessoal da 
Sociedade será por ordem e conta do cliente er a cobrança 
será de acordo com o custo do pessoal necessário à 
operação, incluindo Encargos Sociais. 2..3.3. A braçagem 
efetuada por empresa ou entidade especializada, sob a 
administração da Sociedade, será cobrada com base no 
custo de pessoal ao preço do dia, incluídos Encargos 
Sociais, mais a taxa de administração de 10% (dez por 
cento). 2.3.4. Quando a Sociedade mantiver contrato com 
firmas ou entidades especializadas em braçagem, será 
cobrado o preço convencionado em contrato e/ou acordo 
coletivo de trabalho, mais 10% (dez por cento) de taxa de 
administração. 2.4 - REMOÇÃO E TRANSPORTE - 2.4.1. 
É a operação que consiste na utilização de veiculo 
automotor de propriedade da Sociedade, no transporte de 
mercadorias na área da Unidade Armazenadora, exceto o 
uso de empilhamento automotor, que tem tarifa específica. 
2.5 - PESAGEM - 2.5.1.É a operação de terminar o peso. 
2.5.2.Para depositante e/ou usuários de serviços correlatos 
(ex: secagem, limpeza, etc.), a pesagem será realizada, 
obrigatoriamente, tanto na entrada como na saída da 
mercadoria. 2.5.3.A Sociedade somente aceitará a 
pesagem por ela realizada ou quando realizada por 
terceiros, sob sua fiscalização. 2.5.4.As mercadorias 
destinadas à armazenagem e prestação de serviços não 
estão isentas das tarifas de pesagem na entrada, mesmo 
quando realizada em balança própria operada pela 
Sociedade. 2.5.5.a pesagem realizada em balança de 
terceiros será cobrada dos depositantes e não depositantes 
(usuários em geral) tanto na entrada como na saída. A 
cobrança será baseada na importância paga à firma que 
executou o serviço acrescido de 10% (dez por cento) de 
Taxa de Administração. 2.6 - RECEBIMENTO OU 
ENTRADA OU DESCARGA - 2.6.1.É a operação de 
recepção das mercadorias pela utilização d equipamentos 
(exceto pá carregadeira e empilhadeira automotora) que 
serão cobradas separadamente. 2.7 - LIMPEZA - 2.7.1.É a 
operação de retirada de impurezas dos grãos em geral. 
2.8 - SECAGEM - 2.8.1.É a operação destinada a redução 
do teor excessivo de umidade das mercadorias aos índices 
recomendáveis, inclusive pré-limpeza. 2.8.2.A Sociedade 
não responderá pelos danos ao poder germinativo de 
sementes, causados pela secagem das mesmas. 
Beneficiamento de Arroz/Feijão: 2.8.3.É a operação de 
beneficiamento de produtos com fornecimento de área de 
movimentação, balança, barbante e agulha. 2.8.4.O 
serviço será cobrado por tonelada despejada na moega da 
máquina de beneficiamento e não pela quantidade obtida 
na operação. 2.8.5.O cliente determinará o tipo de 
separação pretendida, podendo o mesmo ou seu 
representante legal acompanhar toda a operação 
avaliando o rendimento. 2.9 - TRATAMENTO 
FITOSSANITÁRIO (Expurgo e Prevenção) - 2.9.1.É a 
operação que visa a eliminação das pragas dos grãos 
armazenados. 2.9.2.Para as mercadorias armazenadas 
esta operação será realizada a juízo da Sociedade, sempre 
que se fizer necessária. 2.9.3.Os serviços a domicilio serão 
executados com base na Tabela específica. 2.10 - 
ENSAQUE OU REENSAQUE -2.10.1.É a operação de 
acondicionamento do produto com fornecimento de área 
para movimentação, balança, barbante, agulha e pá. 
2.10.2.Esta operação será realizada quando se fizer 
necessária. 2.10.3.A Sociedade não efetuará reensaque 
de mercadorias em sacaria contendo “marca registrada” de 
produtos da mesma espécie, de terceiros, salvo sendo 
autorizada à utilização da marca por quem de direito. 2.11 - 
COSTURA DE PEQUENO PORTE OU PONTEAÇÃO - 
2.11.1.É a operação executada em consequencia de 
derrame, incluído agulha e barbante. 2.11.2.Esta operação 
será feita sempre que a Sociedade julgar necessária, 
independentemente de autorização do depositante. 2.12 - 
CLASSIFICAÇÃO E EMALAMENTO DE SACARIA - 
2.12.1.É a operação de classificar a sacaria de acordo com 
seu estado e acondicionamento em malas de 25 (vinte e 
cinco) sacos. 2.12.2.Esta operação será feita sempre que a 
Sociedade julgar necessária. 2.13 - MARCAÇÃO - 
2.13.1.É a operação de marcar, por carimbo apropriado ou 
pincel, para identificação de volumes, de acordo com o 
exigido pelo cliente. 2.13.2.Esta operação será realizada 
quando solicitada pelo cliente não se confunde com 
marcação de pilha. 2.14 - MISTURA OU LIGA - 2.14.1.É a 
operação que consiste em misturar dois ou mais tipos de 
grãos da mesma espécie, de acordo com as normas de 
classificação. 2.14.2.Esta operação será feita mediante 
requisição expressa do cliente, na qual determinará as 
quantidades de cada lote destinadas à mistura. 2.14.3. A 
Sociedade, em hipótese alguma, efetuará liga de grãos, de 
safras diferentes, ou produtos diversificados (café/milho; 
milho/soja, etc). 2.15 - CARREGAMENTO OU SAIDA OU 
CARGA - 2.15.1.É a operação de expedição das 
Mercadorias pela Utilização de equipamentos (exceto pá 
carregadeira e empilhadeira automotora que serão 
cobrados separadamente). 2.16 - CONDIÇÕES - 
2.16.1.Todos os itens acima enumerados serão a uma 
tarifa. 2.16.2.Os serviços prestados serão cobrados 
separadamente, isto é, serviço por serviço e operação por 
operação. 2.16.3.Toda embalagem necessária às 
mercadorias será fornecida pelo cliente. 2.16.4.A sobra de 
sacaria resultante de qualquer operação será 
acondicionada em malas de 25 (vinte e cinco) sacos e 
deverá ser retirada do armazém depois de completado o 
serviço. Caso esta retirada não ocorra, será loteada e 
sujeita às tarifas vigentes. 2.16.5.As mercadorias 
destinadas à prestação de serviços deverão ser retiradas 
após o término dos mesmos, caso contrário, serão 
consideradas como depositadas e sujeitas às tarifas 
vigentes e condições do item “01 - DA ARMAZENAGEM”. 
2.16.6.Poderá ser dada autorização ao cliente ou 
representante legal para assistir os serviços internos da 
sociedade.2.16.7.Toda e qualquer retirada de mercadoria 
deverá ser assistida pelo cliente ou seu representante, 
devidamente habilitado, a quem compete assinar o 
respectivo Documento de entrega. 2.16.8.A sociedade 
considera causas que ocasionam perdas de pesos as 
seguintes: quebra técnica (respiração, etc); pré-limpeza, 
secagem (natural ou mecânica), limpeza, beneficiamento, 
movimentação, retirada de amostras e substituição da 
embalagem. 2.16.9.Toda e qualquer instrução ou 

recomendação por parte do cliente ou seu representante 
legal deverá ser feita à Sociedade, por escrito, não sendo 
aceita instrução verbal. 2.16.10.No cálculo de tarifa por 
tonelada o peso será considerado até a terceira casa 
decimal. 3 - DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 3.1 - 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 3.1.1.É a tarifa de 10% (dez 
por cento) aplicável: sobre os valores pagos pela sociedade 
a serviços prestados por terceiros; preço de braçagem com 
pessoal da Sociedade; sobre os encargos sociais e 
trabalhistas relativos aos supramencionados. 3.2 - 
EXPEDIENTE - 3.2.1. É a operação de transferência de 
propriedade das mercadorias armazenadas por emissão 
do documento de depósito. 3.3 - EMISSÃO DE 
CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E WARRANT - 3.3.1. A 
administração do Armazém Geral somente poderá emitir 
conhecimentos de depósito e “warrants”, a partir do 
momento em que a empresa estiver devidamente 
matriculara na JUCEMAT, como ARMAZEM GERAL e 
devidamente regularizada nos demais órgãos públicos; 
3.4 - COMISSÃO DEPERMANÊNCIA EM CONTA -3.4.1.É 
a comissão cobrada sobre os débitos em atraso, por mês 
calendário inflacionável. 3.4.2. Esta comissão cobrada a 
partir do dia imediato ao do vencimento do débito, 
conforme o item “4.4.1”. 3.4.3.Se o débito não for liquidado 
até o mês subsequente será aplicada sucessivamente até 
a liquidação do débito, sobre o saldo devedor. 4 - DAS 
CONDIÇÕES GERAIS - 4.1 - SEGURO -4.1.1. As 
mercadorias armazenadas e as destinadas à prestação de 
serviço estão devidamente acobertadas por seguro contra 
riscos de incêndio. 4.1.2.As mercadorias depositadas, bem 
como as entregues para execução de serviço, serão 
seguradas contra incêndio pela sociedade, em seu nome. 
4.1.3.O seguro pago pela sociedade, garante a indenização 
das mercadorias pelo valor declarado no Documento de 
Depósito. 4.1.4.Em caso de sinistro (incêndio) as 
indenizações serão liquidadas de acordo com as cláusulas 
das apólices de seguro e dispositivos estabelecidos pelo 
sistema Nacional de Seguro Privado. 4.1.5.Devido às 
oscilações do valor das mercadorias, para efeito de seguro 
é facultado ao depositante o direito de requerer a 
atualização dos documentos pelo valor real da mercadoria. 
4.2 - COMERCIALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DE 
MERCADORIA EM DEPÓSITO - 4.2.1. Em caso de venda 
ou transferência parcial de lote depositado, a parcela 
vendida ou transferida será separada se houver interesse 
do depositante a fim de permitir sua perfeita identificação, 
correndo todas as despesas por conta do novo depositante. 
4.2.2.Os direitos do vendedor, decorrentes de pagamento 
de tarifas conforme o item “4.4.3” cessam no momento da 
venda ou transferência da mercadoria. 4.2.3.A falta de 
conferência da mercadoria, no ato de compra e venda 
pelas partes interessadas, isenta a Sociedade de qualquer 
responsabilidade. 4.2.4.A retirada da mercadoria 
warrantada ou financiada através do recibo de depósito só 
será possível mediante a devolução dos respectivos 
documentos; no caso de retirada parcial, esta deverá ser 
efetuada mediante autorização, por escrito, do agente 
financiador, sendo que à entrega final dos saldos será 
exigida a apresentação do respectivo documento. 4.3 - 
HORÁRIO DE TRABALHO - 4.3.1.O horário de trabalho 
nos Armazéns é o horário oficial determinado pela 
Diretoria. 4.3.2. A Sociedade não se obriga a executar 
serviço fora do expediente normal, salvo quando houver 
interesse de sua parte, ou se for convencionado com o 
cliente, mediante cobrança de taxa extraordinária. 4.4 - 
PAGAMENTO DE DÉBITOS - 4.4.1. O prazo para 
pagamento dos débitos relativos às notas fiscais emitidas 
será o de contra apresentação nas faturas. 4.4.2. No caso 
de venda ou financiamento de produtos armazenados o 
vendedor ou financiador deverá resgatar todos os débitos 
sobre tal mercadoria.4.4.3.A sociedade utilizar-se-á do 
direito de retenção da mercadoria depositada para garantia 
dos débitos, a qualquer titulo, desde que correlacionada 
com os contratos de depósito. 4.4.4.A retirada total ou 
parcial das mercadorias será procedida uma vez liquidados 
os débitos. 4.4.5.Os débitos relativos à prestação de 
serviços às mercadorias não depositadas serão liquidados 
antes da retirada das mesmas. 4.4.6. Em caso de sinistro, 
quando da liquidação do mesmo, a sociedade deduzirá os 
débitos relativos às mercadorias sinistradas. 4.5. 
SEGURANÇA - 4.5.1. A segurança na unidade 
armazenadora é de competência de seus respectivos 
Gerentes, devendo para tanto, a adoção das normas 
abaixo relacionadas. 4.5.1.1. Acesso de caminhões para 
entrega: a) Porteiro confere a nota fiscal e verifica se a 
carga é endereçada para o armazém e confere a placa do 
caminhão; b)autoriza a entrada no pátio; c) motorista 
entrega e nota fiscal no escritório. 4.5.1.2. Escritório: 
Confere a a nota fiscal, confere o Sintegra eo cadastro 
estadual, autoriza a classificação, pesagem e a descarga. 
É de competência do Gerente da Unidade a contratação de 
serviços terceirizados (monitoramento e vigilância). 4.6. 
AUDITORIA INTERNA - a Empresa está sujeita a auditoria 
interna e externa, devidamente acompanhadas pelo 
Gerente da Unidade. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - Os casos 
omissos serão resolvidos pela administração, nos termos 
do Decreto nº 1.102, de 21/11/1903. Este regulamento 
entra em vigor na data do seu registro e arquivamento na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Cláudia - MT, 
02 de Fevereiro de 2022. SABO AGRONEGÓCIOS LTDA 
(SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS) - 
JOSE CESAR SABO - sócio administrador

SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS
SABO AGRONEGÓCIOS LTDA

CNPJ. 40.112.744/0001-12 - 51201768579
TABELA DE TARIFAS, de valores para cobrança de 
serviços de armazenagens e correlatos, da Empresa Sabo 
Agronegócios Ltda, com o nome de Fantasia de SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, situada na 
Rod. MT 423 s/nº, Km. 74, Zona Rural, no Município de 
Cláudia - MT. - CEP. 78540-000, com vigência à partir de 01 
de Março de 2022.

ITEM / DISCRIMINAÇÃO UNIDADE VALOR
1 - RECEBIMENTO, LIMPEZA 

E SECAGEM
1.1- SOJA A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.2- MILHO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.3- MILHETO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.4- SORGO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.5- OUTROS GRÃOS A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
2. ARMAZENAGEM POR QUIN-
ZENA
2.1- SOJA A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.2- MILHO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.3- MILHETO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.4- SORGO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.5- OUTROS GRÃOS A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
3- EMISSÃO DE WARRANTS R$/Unid. R$ 28,00
4- SERVIÇOS NÃO ESPECIFICA-
DOS R$/AComb A/C

Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

Sabo Agronegócios Ltda.
Jose Cesar Sabo

sócio administrador
Cláudia - MT, 17 de janeiro de 2022.

À
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO - 
JUCEMAT CUIABÁ- MT
Prezados Senhores;
O presente visa fornecer á Vossa(s) Senhoria(s), LAUDO 
TÉCNICO DE VISTORIA, das instalações da Unidade de 
Armazenamento, ocupada por SABO AGRONEGÓCIOS
GERAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
constituída sob a sociedade limitada, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob nº
51201768579, em sessão de 13 de agosto de 2021, 
inscrita no CNPJ. sob o nº 40.112.744/0001-12, com 
Inscrição Estadual na SEFAZ/MT sob o nº 13.850.209-9, 
estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 74, Zona Rural, 
Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, que funciona 
sob o nome de fantasia de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS. O referido Laudo Técnico de 
Vistoria, esta composto de:
• INTRODUÇÃO
• DESCRIÇÃO DA EMPRESA
• DESCRIÇÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA
• CONSIDERAÇÕES GERAIS (COMENTÁRIOS)
INTRODUÇÃO: Para elaborarmos este Laudo Técnico de 
Vistoria, fizemos uma avaliação “in loco” à Unidade 
Armazenadora no endereço supramencionado, instalada 
em uma área de 12.000 m² imobilizando 4.906,30 m de 
área construída, onde constatamos o seguinte:
1. EMPRESA: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA. Rodovia 
MT-423, s/n2 - KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - 
MT. CEP 78.540-000. 1.1 CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: 
O capital social da empresa é de R$50.000,00 (cinquenta 
mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 
1,00 (um real) cada, totalmente integralizado.
1.2 SÓCIO, DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL E 
ADMINISTRAÇÃO:

SÓCIO: QUOTAS
VALOR 

EM REAIS CONDIÇÃO
JOSÉ CESAR 

SABO 50.000 R$ 50.000,00
Sócio-

Administrador
TOTALIZANDO 50.000 R$ 50.000,00 - o -
Trata-se de sociedade empresária limitada, unipessoal, 
de apenas um sócio.
1.3 NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS A 
SEREM RECEBIDOS EM DEPÓSITO E PREVISÃO DE 
ARMAZENAGEM:
MILHO a granel 80.000 TON./ANO
SOJA a granel 54.000 TON./ANO
SORGO a granel 10.000 TON./ANO
MILHETO a granel 10.000 TON./ANO
1.4 OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA 
EMPRESA DE ARMAZENAGEM:

A SERVIÇOS
Armazenagem de Produtos agrícolas 

In Natura
B SERVIÇOS Secagem de Produtos Agrícolas

C SERVIÇOS
Aeração e Expurgo (tratamento 

fitossanitário) de Produtos Agrícolas
D SERVIÇOS Classificação de Produtos Agrícolas
E SERVIÇOS Pesagem de Produtos Agrícolas

F SERVIÇOS
Recebimento/Entrada/Descarga 

de Produtos Agrícolas

G SERVIÇOS
Entrega/Embarque/Carregamento 

de Produtos Agrícolas

H SERVIÇOS
Administração do Armazém e Emissão 

de Documentos Fiscais
2. EDIFICAÇÕES:
2.1. ESCRITÓRIO:
Em alvenaria possuindo 150,00 m².
2.2. BACIA DE CONTENÇÃO:
Em alvenaria com 19,00m2.
2.3. CASA DO GERADOR:
Em alvenaria totalizando 106,50 m².
2.4. ABRIGO P/VEÍCULOS:
Estrutura metálica de 127,08 m².
2.5. SILO:
• 03 (três) silos com fundo tronco de cone de 5,80 m, 
capacidade para 7.113 (sete mil cento e treze) toneladas 
de grãos, ou 118.560 (cento e dezoito mil e quinhentos e 
sessenta) sacas de 60 Kg, cada. Totalizando 21.339 (vinte 
um mil, trezentos e trinta e nove) toneladas ou 355.680 
(trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta) 
sacas de 60 kg. Com rosca varredoura
e espalhador de grãos.
• 02 (dois) silos com fundo tronco de cone de 4,65m, com 
capacidade para 1.128 (um mil cento e vinte e oito) 
Toneladas de grãos, ou 18.800 (dezoito mil e oitocentos) 
sacas de 60 Kg, cada. Totalizando 2.256 (dois mil, cento e 
vinte e oito) toneladas ou 37.600 (trinta e sete mil e 
seiscentos) sacas de 60 kg.
2.6. CASA DE MÁQUINAS:
Edificação com área total de 1.590 m², em alvenaria e 
estrutura metálica de cobertura. Possuindo e abrigando em 
seu interior, sala de análise e classificação, quadro de 
comando, banheiro, almoxarifado, caixa de expedição e 
demais equipamentos que serão descritos abaixo.
2.7. MOEGAS, POÇOS/TÚNEIS E BASES:
Todos em concreto armado. Seguindo dimensões mínimas 
exigidas para o perfeito funcionamento, sendo que possui 
duas moegas com capacidade de 2.750 sacas cada, 
totalizando 5.500 sacas. Dois poços, um com 10,60 m de 
profundidade e outro com 7,80 m.
2.8. BALANÇA:
Balanças Rodoviária 80 t - Kit Eletrônico SATURNO.
2.9. TANQUE ESTACIONÁRIO:
Para combustível com capacidade de 5.000 Litros.
2.10. CAPTAÇÃO DE ÁGUA:
Através de poço semi artesiano com 45m de profundidade.
3. EQUIPAMENTOS:
3.1. REDLER/CORREIAS TRANSPORTADORAS:
Transportadores horizontais, sendo 02 do tipo correia 
transportadora; com comprimentos de 80,00 e 88,00 
metros e capacidades de 500 e 350 t.h-1; e 09 do tipo 
redler; com comprimento variando entre 10,00 e 40,50 
metros e capacidade de 220 t.h-1.
3.2. ELEVADORES:
Transportadores verticais, totalizando 06, variando de 
24,70 a 46,20 metros e capacidades de 220 t.h-1 e 350 
t.h-1.
3.3. MÁQUINAS DE PRÉ LIMPEZA:
02 Máquinas de pré limpeza JHONROB com ciclone e 
capacidade de 220 t.h-1 cada.
3.4. SECADOR DE CEREAIS:
01 Secador de cereais JHONROB com capacidade de 200 
t.h-1 e capacidade estática de 240 toneladas, do tipo 
contínuo e de construção metálica em chapas galvanizadas 
com altura de 25,60 metros.
3.5. FORNALHA:
Fornalha a lenha, para secador de cereais JHONROB 
construída em tijolos refratários.
3.6. SISTEMAS DE AERAÇÃO:
Ventiladores aeradores de 25 e 30 cv instalados nos silos e 
02 exaustores, um de 4 e outro de 7,5 cv instalados ao final 
do túnel.

3.7. CAIXA DE EXPEDIÇÃO:
Tulha metálica com capacidade de 120 toneladas
3.8. CONJUNTO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUO:
Constituído por um batedor de vagens, um torrador de 
resíduo, uma pequena fornalha a lenha para torrador, três 
elevadores com capacidade de 9 e 18 t.h-1 e uma caixa de 
ensaque.
3.9. CANALIZAÇÃO:
Conjunto de canalização para interligações entre os 
equipamentos, sendo diâmetros de 200, 320, 380 e 500 
mm, todos compostos por canos, registros, amortecedores, 
tampas, curvas, bifurcadas, trifurcadas, tensores, cabo de 
aço, entre outros.
3.10. ENERGIAS:
• TRANSFORMADOR: Transformador de força 275 a 
300KVA.
• QUADRO DE COMANDO: Acionamento elétrico 
operação manual, 320cv.
3.11. EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO:
EXTINTORES: Instalados em pontos específicos, e seu 
sistema de PPCI esta em fase de análise para instalação.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A REFERIDA UNIDADE ARMAZENADORA E SUAS 
DEMAIS INSTALAÇÕES ENCONTRAM-SE EM BOM 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONDIÇÕES DE USO E 
FUNCIONAMENTO, PORTANTO, APTA PARA 
RECEBIMENTO ESTOCAGEM E CONSERVAÇÃO DE 
GRÃOS E DEMAIS ATIVIDADES DECORRENTES 
DESTE RECEBIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS.
ESTE LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA ESTA 
REGISTRADO NA ART n° 1220220014296, A QUAL 
SEGUE ANEXA.
E POR SER VERDADE, PASSO E ASSINO O PRESENTE 
LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA, DANDO PLENA E 
TOTAL FIRMEZA NO MESMO.

ENEMIR RONALDO BEDIN
Engenheiro Civil e Eng. de Segurança do Trabalho

CREA - 1204579814
TERMO DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO(A)

A empresa: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a sociedade 
limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso - JUCEMAT, sob nº 51201768579, em sessão de 13 
de agosto de 2021, inscrita no CNPJ. sob o nº 
40.112.744/0001-12, estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, 
KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 
78.540.000, que funciona sob o nome de fantasia de SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, com a 
atividade de “ Armazéns Gerais ” neste ato representada 
pelo sócio administrador: JOSE CESAR SABO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da C.I. RG sob nº 1127844-7 - 
SJ/MT, inscrito no CPF sob nº 667.690.601-59, nascido em 
06/12/1977, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco 
nº 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 78.540-000, 
conforme consta dos atos constitutivos da sociedade para 
cumprimento do disposto no Artigo 1º, parágrafo 1º, do 
Decreto nº 1.102, de 21.11.1903, e nomeia pelo presente 
instrumento, a Senhora: MARLI APARECIDA DA SILVA 
SABO, brasileira, casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, administradora de armazém, portadora da 
C.I. RG sob nº 1916897-7, expedida em 10/09/2004 pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato 
Grosso, inscrita no CPF. sob o nº 910.937.591-00, filha de 
Miguel Neri da Silva e de Leonilda da Silva, natural de Dois 
Vizinhos - PR, nascida aos 24 de maio de 1976, residente e 
domiciliada na Rua Castelo Branco nº 595, Centro, 
Município de Cláudia - MT, CEP. 78.540-000, para exercer 
as funções de FIEL DEPOSITÁRIO(A), da Unidade 
Armazenadora estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 
74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, 
com a denominação de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS, outorgando-lhe todos os poderes 
compatíveis e prerrogativas inerentes ao cargo, a qual, 
desde já, declara aceitar a responsabilidade de bem 
exercer as funções do cargo de FIEL DEPOSITÁRIO(A)
que ora lhe é outorgado, no fiel cumprimento da lei e 
assumir as responsabilidades do referido ofício em 
conformidade com a Lei nº 9.973/2000, Decreto nº 
3.855/2001 e Decreto nº 1.102/1903 e demais disposições 
legais que regulamentam a matéria.

Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
JOSE CESAR SABO
sócio administrador

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE FIEL 
DEPOSITÁRIO(A)
Que faz pelo presente, a Senhora: MARLI APARECIDA 
DA SILVA SABO, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, administradora de armazém, 
portadora da C.I. RG sob nº 1916897-7, expedida em 
10/09/2004 pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Mato Grosso, inscrita no CPF. sob o nº 
910.937.591-00, filha de Miguel Neri da Silva e de Leonilda 
da Silva, natural de Dois Vizinhos - PR, nascida aos 24 de 
maio de 1976, residente e domiciliada na Rua Castelo 
Branco nº 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 
78.540-000, a qual, declara pelo presente, que aceita a 
nomeação, e assume o cargo de FIEL DEPOSITÁRIO(A) 
da Unidade Armazenadora da Empresa: SABO 
AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, constituída sob a sociedade limitada, registrada na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, 
sob nº 51201768579, em sessão de 13 de agosto de 2021, 
inscrita no CNPJ. sob o nº 40.112.744/0001-12,
estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 74, Zona Rural, 
Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, que funciona 
sob o nome de fantasia de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS, para cumprimento do disposto no 
Artigo 1º, Parágrafo 2º, do Decreto nº 1.102, de 21.11.1903, 
e se compromete a desempenhar a sua função com 
responsabilidade, transparência, probidade, zelo e 
fidelidade, assumindo, pelo presente, todas as 
responsabilidades deste ofício, em conformidade com a 
legislação vigente. Declara, sob as penas da lei, e 
especialmente para fins de registro, que não está impedida 
de exercer o cargo de Fiel Depositário de Armazéns 
Gerais, ou outra atividade administrativa empresarial, lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar (falência culposa ou fraudulenta), estelionato, 
abuso de confiança, falsidade ideológica, falsidade 
documental, roubo, furto ou de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto 
perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do Art. 
1.011, Parágrafo 1º, do Código Civil/2002 (Lei nº 
10.406/2002).

Cláudia-MT, 02 de Fevereiro de 2022.
MARLI APARECIDA DA SILVA SABO

CIRG. nº 1916897-7 - SSP-MT - CPF nº 910.937.591-00
15/02/22

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.486.511/0001-53

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022-VIRTUAL
A CIDADÃ LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO (FEEMT), NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS PELO ESTATUTO FEDERATIVO, FAZ SABER a todos que este 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao disposto no artigo 23, c.c 
art.16, inciso I e art. 21, inciso I, todos do Estatuto da FEEMT, ficam CONVOCADOS todos os 
membros adesos à FEEMT, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, para 
comparecerem à reunião que instalará a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 13 
de março de 2022, na modalidade virtual. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: será 
instalada às 8 horas em 1ª (primeira) convocação, com a presença da maioria absoluta dos 
membros adesos, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, ou, às 8h30 em 2ª (segunda) 
convocação com qualquer número de membros adesos presentes, em pleno gozo dos seus 
direitos estatutários (art.13). Será virtual em razão da pandemia, conforme autorização 
aprovada por unanimidade na AGO de 14.03.2021, e o link para participar será enviado a 
todos os membros adesos via WhatsApp. Para deliberar sobre a seguinte Pauta: 1) Deliberar 
sobre Pedidos de Remissão das contribuições mensais vencidas e não pagas; 2) Aprovar ou 
desaprovar a Prestação de Contas da FEEMT do exercício findo (2021), (art. 17, inciso V); 
3)Aprovar ou desaprovar o orçamento da FEEMT para o exercício financeiro vindouro (2023) 
(art.17, V), podendo recomendar adoção de ações que se fizerem necessárias; 4)Homologar 
ou não, os nomes dos candidatos aos cargos das Feemt Regionais indicados pela Diretoria 
Executiva (art.17, inciso II); 5)Compor a Comissão Eleitoral que conduzirá o processo 
eleitoral de 2023 (Diretoria Executiva); 6)Apresentação, pela Diretoria Executiva, do 
Relatório das Atividades realizadas no exercício anterior (2021), (inciso I, alínea a do art.21); 
7)Deliberar sobre a Proposta de Trabalho da Diretoria Executiva para o ano vindouro (2023)- 
(inciso I, alínea b, do art.21); 8) Deliberar sobre o Plano de Ações do Movimento Espírita do 
Estado de Mato Grosso, aprovado pelo CFE em 12.l2.2021; 9)Assuntos Gerais de interesse 
do Movimento Espírita. E, para que todos tomem conhecimento, será o presente EDITAL
publicado no Diário de Cuiabá e enviado a todos os MEMBROS ADESOS, através de e-mails 
e por ofício circular. Será compartilhado nos grupos WatsApp dos Dirigentes de Centros 
Espíritas de Mato Grosso, com antecedência mínima de quinze dias (art.23 do estatuto 
federativo). Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2022

Luiza Leontina Andrade Ribeiro
Presidente da FEEMT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SADEP – SOCIEDADE AMBIENTALISTA DE DEFESA DO 
PANTANAL, REPRESENTADA PELO SEU PRESIDENTE SR. 
JOÃO ANTONIO PINTO, CONVOCA SEUS ASSOCIADOS 
CONFORME DETERMINA O ESTATUTO SOCIAL, PARA
COMPARECEREM NA REUNIÃO A SER REALIZADA DIA 07 
(SETE) DE MARÇO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA ÀS, 19:00 
HORAS, EM SUA SEDE À RUA 13 DE JUNHO, 785, CENTRO, 
CUIABÁ – MT, CEP:78020-000, COM A FINALIDADE DE ELEIÇÃO 
DE SUANOVADIRETORIA.

SADEP – SOCIEDADE AMBIENTALISTA DE DEFESA DO PANTANAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERCLIN - COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS MÉDICOS DA CLINICA FEMINA DE CUIABÁ LTDA
CNPJ – Nº. 02.889.461/0001-92

O Sr. Presidente da COOPERCLIN - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 
MÉDICOS DA CLINICA FEMINA DE CUIABÁ LTDA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca todos os seus cooperados, em condições de votar, 
para participarem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se de acordo 
com os indicativos abaixo: DATA: 28 de Fevereiro de 2022. LOCAL: Sede da 
Cooperativa sito a Rua São Bento, nº 370, Bairro: Baú (Anexo ao Estacionamento 
Seven Park) HORÁRIO: Às 19:00 (dezenove horas) em 1ª (primeira) convocação, 
com presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados; ou às 19:30 (dezenove horas e 
trinta minutos) em 2ª (Segunda) com a presença de metade mais um dos Cooperados, 
ou às 20:00 (vinte horas) em 3ª (terceira) e última convocação com os cooperados 
presentes e com direito a voto. ORDEM DO DIA: I – Prestação de contas dos órgãos 
de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao 
exercício de 2021; II – Taxa Administrativa; III – Taxa de ISSQN.
Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2022.

Drº Carlos Alberto Zaguini 
CRM-MT 3588

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença Prévia para as 
obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Sul.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença de Instalação para 
as obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário SUL.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença Prévia para as 
obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Dom Aquino.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença de Instalação para 
as obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Dom Aquino.

ESTÂNCIA HIDROMINERAL GUARANI LTDA, 07.525.247.0001-CNPJ
70 SEMA/MT RLO , torna público que requereu a , a para captação e 
envase de água mineral, sito a Confluência Córrego Ponteiro com 
Ribeirão, s/nº - Ponte Branca, Zona Rural, Município de Dom Aquino/MT.

O Frigorifico Pantanal LTDA, CNPJ 05.408.755/0001-43, município de 
Várzea Grande-MT, Est. NªSª Aparecida, km 8,5, capão grande, requere  
a , RENOVAÇÃO DA OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUASEMA-MT
SUPERFICIALNO CORREGO FORMIGUEIRO.

V H R de Barros-ME (Clínica São Lucas), CNPJ 32.370.002/0001-69, 
torna-se público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA, a Licença por Adesão e Compromisso-LAC, para a atividade 
CLÍNICA MÉDICA (clínicas, consultórios e ambulatórios), localizado na 
Rua 24 de Fevereiro nº 60, centro da Cidade de Alto Araguaia-MT

E x t r a ç ã o e C o m é r c i o - C a l c á r i o C a r m e l o LT D A ( C N P J 
07.046.312/0001-85) torna público que requereu à a alteração da SEMA
razão social do processo , em razão de sucessão SEMA 281778/2011
comercial, que anteriormente era de titularidade de FABIANO 
HENRIQUE GRAMULHA (15/02/2022)(CPF/MF 604.021.721-91).              

22/02/2022
TERCA-FEIRA | 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$ 400.000,00

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 | RS •  MT  •  MS

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$ 80.000,00

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 Couto Magalhães, nº 706, Centro, 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.  

JARDIM NOVA BARRA
CLIENTES QD LOTE

DOUGLAS ROSA DA SILVA 374 18 E 19

JAIR DE JESUS FERREIRA 387 22

LINDOLFO PEREIRA DE SOUZA 387 07

GILSONEI AMORIM DA SILVA 534 10

Barra do Garças,11 de novembro de 2021 - Golden Gestão de Negócios Imobiliários 
LTDA

ROBERTO SALES DE ASSIS, portador do CPF 
206.481.039-00 torna-se público que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da 
licença de operação Nº312814/2016, para atividade de 
avicultura, localizada na rodovia Arenápolis a Nova 
Marilândia KM 15, Fazenda Assis, zona rural, no município 
de Arenápolis – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 015/2022. PR SRP Nº 007/2022

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME'S, EPP'S E MEI'S
TIPO: MAIOR DESCONTO SOBRE TABELA SINAPI

O Município de P.da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL P/ REG. DE PREÇOS Nº 007/2022, tendo 
como objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, AUXILIAR 
DE ELETRICISTA, PINTOR PEDREIRO, AJUDANTE DE 
PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO,CARPINTEIRO DE 
FORMAS, CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO, MECÂNICO, AUXILIAR DE MECÂNICO, 
ENCANADOR E AUXILIAR DE ENCANADOR, PARA
P R E S TA Ç Ã O D E S E R V I Ç O S P R E V E N T I V O S E 
CORRETIVOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL (PRÉDIOS 
PÚBLICOS) LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DO 
MUNICIPIO, CONSERTO DE PONTES NAS ESTRADAS 
VICINAIS DO MUNICIPIO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE 
C O N V Ê N I O S / P R O G R A M A S E S TAD U A I S E C O M 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, conforme 
especificações e condições constantes neste Edital e seus 
anexos, com realização prevista para o dia 25/02/2022 ás 
08:00hs (Horário de Mato Grosso). O Edital completo está a 
disp. dos int. gratuitamente, na Pref. Mun. de P. da Serra – MT e 
no Site: www.planaltodaserra.mt.gov.br Comissão de Pregão, 
Praça São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-
6101.

CLÁUDIA M. S. RODRIGUES - PREGOEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFÔNICOS DO ESTADO DE MATO GROS-
SO – SINTTEL-MT, por intermédio de seu Presidente, Rodinei Ramos Penha, vem, atra-
vés do presente Edital de Convocação, conforme Estatuto da Categoria, convocar a todos 
os empregados das empresas que atuam na Planta Interna e Planta Externa, Provedores, 
Empresas que atuam na área de Telecomunicações e Telefonistas na base de represen-
tação do SINTTEL-MT.

- Lotados na base territorial deste Estado, a se fazerem presentes às Assembléias Gerais 
Extraordinárias que se realizarão da seguinte forma: 

Devido a impossibilidade de realização de Assembleias Gerais Extraordinárias e/ou 
Ordinárias e  reuniões  de forma presencial, considerando a necessidade de ado-
ção de medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus COVID -19, Con-
siderando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância interna-
cional pela OMS – (Organização Mundial de Saúde) em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus COVID-19 e da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da classificação de pan-
demia oficialmente declarada. Considerando o compromisso desse deste sindicato 
em evitar e não contribuir de qualquer forma com a proliferação do COVID-19, 
decide em realizar suas assembleias por meio eletrônico, de forma virtual através 
do WhatsApp do sindicato número (65) 99609-6993, onde os trabalhadores(as) de-
verão se posicionar -se via mensagem enviada para esse número. 

Os Trabalhadores das Empresas de Planta Interna   e Planta Exter-
na: Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A, Ability Tecnologia e Serviços 
S/A; Radiante Engenharia De Telecomunicações Ltda; Meta Empreendimentos e 
Serviços Ltda, Tel Telecomunicações Ltda, Stein Telecom Ltda, EQS Engenharia 
Ltda,  Cessão De Infra-Estrutura, Instalação E Manutenção De Redes para ISP´S 
(Provedores) e Demais Empresas que atuam na Área de Telecomunicações no es-
tado de Mato Grosso. Os Trabalhadores deverão enviar as sugestões para compo-
sição da Pauta de Reinvindicações através de mensagem via WhatsApp no número 
(65) 99609-6993, entre os dias de 17/02/2022 à 21/02/2022. conforme a ordem 
do dia, apresentada abaixo. 

ORDEM DO DIA
a) Discutir e votar a pauta de reivindicações dos trabalhadores das empresas de Plan-

ta Interna e Planta Externa, Provedores  e Demais empresas representadas pelo 
Sindicato Patronal SINSTAL, bem como todas as empresas que atuam na área de 
Telecomunicações nos estado de Mato Grosso, visando à renovação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho da Planta Interna período 01/04/2022 a 30/03/2023 e de  
Planta Externa período de 01/05/2022 a 30/04/2023 e a Convenção Coletiva de 
Trabalho das empresas que atuam na prestação de serviços e são representadas 
pelo sindicato patronal SEAC-MT, o de período de vigência da CCT de 01/05/2022 
à 30/04/2023 . 

b) Deliberar ou não, pela conveniência de outorgar poderes a Diretoria do Sindica-
to dos Trabalhadores Telefônicos do Estado de Mato Grosso – SINTTEL-MT, 
para o encaminhamento das deliberações tiradas em Assembléia, outorgando-lhes 
inclusive, amplos e gerais poderes para firmar Acordo Coletivo de Trabalho, ou, 
interpor Dissídio Coletivo de Trabalho, se necessário for;

c) Deliberar, pela conveniência ou não, de vir a ser declarada a Assembléia Geral 
Extraordinária, em estado PERMANENTE, até a solução final da Negociação Co-
letiva de Trabalho, ou, do Julgamento do respectivo Dissídio Coletivo de Trabalho;

a) Discutir e votar o desconto do percentual de 3% (três por cento) sobre os salários a 
título de taxa Assistencial, no mês seguinte ao da assinatura da convenção coletiva 
de trabalho.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.

Rodinei Ramos Penha
Diretor Presidente do SINTTEL-MT

Bento Soares de Brito, CPF nº 406.736.931-04, torna público que requereu à SEMA-
MT as Licenças Prévia e de Instalação de ampliação para extração e beneficiamento
de minério de ouro no município de Nossa Senhora do Livramento-MT. Não foi
determinado Estudo de Impacto Ambiental. 15/02/22

D4Sign a06ba984-2c08-4c44-ac50-93f62b925490 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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SERGIO DE BAIRROS - LTDA (AUTO POSTO ARINOS), inscrita 
no CNPJ: 43.333.424/0001-80 torna a público que requereu junto 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a Licença 
Ambiental: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), e 
Licença de Operação (LO), para atividade de Comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores localizada à Avenida 
Rio Borges s/nº Loteamento do Osório – Lote 05 Quadra 036A, 
CEP: 78.579-000 no Município de Itanhangá/MT.

PASTORIL AGROPECUÁRIA COUTO MAGALHÃES LTDA,inscrita 
noCNPJ:03.141.512/0001-66, TORNA PÚBICO QUE REQUEREU 
JUNTO AOCONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL “MÉDIO ARAGUAIA” - CODEMA,A 
LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO ARMAZÉM E 
SECAGEM DE GRÃOS LOCALIZADO NAFAZENDA CAMPO ALEGRE, 
NO MUNICIPIO DECAMPINÁPOLIS - MT, S/N, CEP: 78.630-000, 
ZONA RURAL, SITUADO NASCOORDENADAS LAT: 14°04’56,0”S e 
LONG:53°03’38,2” W.

GRIFORT INDUSTRIA E SERVIÇO DE APOIO A ASSISTENCIA A 
SAUDE LTDA, CNPJ 70.487.814/0003-40, 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 de Adequação Ambiental – Modalidade:  Licença Previa, Licença 
de Instalação e Licença Operação, para atividade lavanderia hospitalar, 
localizada Rua General Vale, n 192 – Bairro Bandeirantes - município de 
Cuiabá –MT.

IBF MADEIRAS IMP. E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP – 
CNPJ nº 20.547.157/0001-49, Torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA 
renovação da Licença de Operação Localizada na Rodovia 
MT 198, KM 145 – Fazenda Gleba Ouro Preto, s/n,Zona 
Rural, município de Rondolândia – MT.

MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE, CNPJ:07.209.245/0001-
72, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente– SEMA, a Licença Prévia e Licença de Instalação para 
a atividade Construção e/ou substituição de pontilhões, pontes, e 
demais obras de arte com 18 metros de extensão, sito aEstrada 
Rural Sentido Assentamento Mogiana, s/n°, Mogiana, Zona Rural, 
Ipiranga do Norte - MT, não determinado (EIA/RIMA).

ELETROIVAN AUTOMOCAO INDUSTRIAL LTDA – CNPJ Nº 
32.983.892/0001-84, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, a  Renovação 
da Licença de Operação para suas atividades de Manutenção e 
reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; de 
máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, localizado 
na Rua São José, 2054, Industrial 1ª Eatapa, Sorriso/MT. Não foi 
determinado EIA.

J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 27.342.389/0001-
00, torna público que requereu junto a Secretária de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso – SAMA, a licença prévia, licença de instalação 
e licença de operação para as atividades 86.40-2-08 - Serviços de 
diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 
e 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica 
e terapêutica não especificadas anteriormente, localizada na Avenida 
Brasil esquina com Avenida Curitiba, N° 531, Centro Sul, Sorriso/MT, não 
determinado EIA/RIMA.

PASTORIL AGROPECUÁRIA COUTO MAGALHÃES LTDA, 
CNPJ:03.141.512/0001-66, TORNA PÚBICO QUE REQUEREU 
JUNTO AOCONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL “MÉDIO ARAGUAIA” - CODEMA, 
A LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO ARMAZÉM E 
SECAGEM DE GRÃOS LOCALIZADO NAFAZENDA CAMPO ALEGRE, 
CAMPINÁPOLIS - MT, S/N, CEP: 78.630-000, ZONA RURAL, SITUADO 
NAS COORDENADAS LAT: 14°04’56,0” S e LONG: 53°03’38,2” W.

A NOVAFERTIL COMERCIO DE FERTILIZANTES 
LTDA – NOVAFERTIL.,CNPJ sob n° 
27.020.382/0001-71 torna público que requereu 
junto à SecretariaEstadual do Meio Ambiente - 
SEMA/MT, as Licença Ambiental Simplificadapara 
sua atividade, no município de Cuiabá/MT.

Várzea Grande Shopping S/A, torna público 
que requereu da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente – SEMA/MT a Renovação da Licença 
de Instalação para a atividade de Hotel do 
Várzea Grande Shopping, localizada no município 
Várzea Grande-MT.

Cuiabá, quarta-feira, 16 de fevereiro 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 Couto Magalhães, nº 706, Centro, 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.  

JARDIM NOVA BARRA
CLIENTES QD LOTE

DOUGLAS ROSA DA SILVA 374 18 E 19

JAIR DE JESUS FERREIRA 387 22

LINDOLFO PEREIRA DE SOUZA 387 07

GILSONEI AMORIM DA SILVA 534 10

Barra do Garças,11 de novembro de 2021 - Golden Gestão de Negócios Imobiliários 
LTDA

MARTINEZ ROSSI AGROPECUARIA SA - CNPJ: 
23.928.821/0001-98, torna público que requereu a 
SEMA/MT- Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a 
Licença Florestal - LF, para Fazenda Santa Fabricia, em 
União do Sul-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Tomada de Preços n.º 02/2022, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para realizar reforma e ampliação do setor de 
endemias e vigilância sanitária; sendo este o local destinado a 
Sala de Vacinação do Centro de Saúde de Nova Guarita – MT, 
tudo em conformidade com o Projeto Básico e Executivo de 
Engenharia, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária 
(Anexo II). Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 
03/03/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas, através do site www.novaguarita.mt.gov.br 
e do e-mail: licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – 
MT, 15 de Fevereiro de 2022.

Graciela Schuster - Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005-2022
PROCESSO Nº 009-2022.

O Município de P. da Serra- MT, através da sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR Presencial nº 005-2022, aberta no dia 07/02/2022 
ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso). Sagrou-se vencedora 
e habilitada no certame a empresa, CYAN PAPELARIA E 
MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI , CNPJ Nº 
20.357.366/0001-20, valor total de R$ 94.532,00. VALOR 
TOTALDALICITAÇÃO: R$ 94.532,00.

CLÁUDIA MÁRCIA SAMPAIO RODRIGUESPREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 006/2022
PROCESSO Nº 011/2022.

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PE SRP- nº 006/2022, aberta no dia 11/02/2021 ás 
15:00 horário de Brasília, sagrou-se vencedora dos itens 
1,02,03,04 , 05 E 06 a empresa AUTO POSTO TELES PIRES 
LTDA-EPP, CNPJ sob nº 31.549.554/0001-76.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Alto Boa Vista–MT, torna público aos interessados o 
resultado de licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO 
N° 001/2022, no t ipo menor preço global , para a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIRO E REFORMA DE 
PISO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BETEL NO MUNICÍPIO 
DE ALTO BOA VISTA-MT”, sagrou-se vencedora a empresa: 
MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA, com o valor de: R$ 
147.990,85 (cento e quarenta e sete mil e novecentos e noventa 
reais e oitenta e cinco centavos). Alto Boa Vista - MT, 14 de 
Fevereiro de 2022.

EDGAR FREDERICO DA SILVA - Presidente de CPL

Leilão nº 01/2021
O Diretor Geral do IFMT/Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de 

Licitação, Leilão nº 01/2021, publicado no Diário Oficial da União de 08 de fevereiro de 2022, edição 2, seção 3, página 57, 
conforme segue:

NO EDITAL, ONDE SE LÊ: “7.22. A visitação / vistoria dos lotes a serem leiloados será liberada somente um dia antes do 
leilão, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.” LEIA-SE: “7.22. A visitação / vistoria dos lotes a serem leiloados 
será liberada nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2022, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.”

NO PROJETO BÁSICO, ONDE SE LÊ: “6.1. A visitação / vistoria dos lotes a serem leiloados será liberada somente um 
dia antes do leilão, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.” LEIA-SE: “6.1. A visitação / vistoria dos lotes a serem 
leiloados será liberada nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2022, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00.”

 A íntegra do edital retificado pode ser obtida no site “http://www.cba.ifmt.edu.br”.
ALCEU APARECIDO CARDOSO

DIRETOR GERAL - IFMT/CAMPUS CUIABÁ

AVISO DE RETIFICAÇÃO

MATO GROSSO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de 
Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento Filiado a CSB e FEITTINF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados 
do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 
trabalhadores (as) das Empresas Particulares na área de Tecnologia da Informação do Estado de 
Mato Grosso, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 25 de 
fevereiro de 2022, na sede do SINDPD-MT sito a Rua Dr. Hélio Ponce de Arruda, nº 742, CPA (Centro 
Político Administrativo) Cuiabá-MT, às 17h:00mim horas em primeira convocação com 50% dos 
presentes e às 17h:30mim horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de 
presentes,  a fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e Deliberar sobre a 
Pauta de Reivindicação 2022/2023; 2) Aprovar autorização para o SINDPD-MT negociar junto a 
FECOMÉRCIO às reivindicações da categoria referente à Pauta de Reivindicação 2022/2023; 3) Aprovar 
autorização para o SINDPD-MT instaurar, ou não o Dissídio Coletivo, caso forem frustradas as negociações 
diretas e administrativas com a FECOMÉRCIO; 4) Outros assuntos de interesse Geral da categoria.  
Cuiabá 15 de fevereiro de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT

A GAMA DORNELES - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE 
DOENÇAS, empresa privada inscrita no CNPJ n° 11.247.388/0001-46, torna 
público que requereu Licença de Operação junto a SMADESS - Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, para a o 
licenciamento ambiental da atividade de atividade médica ambulatorial, localizada 
na Av. Aclimação, lote 20, quadra 36 - Bosque da Saúde, Cuiabá / MT.

N. de Aquino Carneiro, CNPJ 14.752.918/0001-00, torna público que requereu à
SEMA/MT, a  LO - Licença de Operação (LO: 882903/2011) para a atividade de
Frigorífico - abate de bovinos na Avenida Rancho Verde, S/N, Via Rancho Verde,
Santo Antonio, Cáceres/MT, CEP 78.200-000. 16/02/22

SINAGRO Produtos Agropecuários S/A (CNPJ: 04.294.897/0045-85), torna público
que requereu  à  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  Indústria  e Comércio,
Turismo e Regularização Fundiária - SEMATUR de Paranatinga/MT, o pedido de
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para
atividade de Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e
Corretivos do Solo, estabelecida na Av. Brasil, 2201, Bairro Jardim Primavera, CEP
78.870-000, Paranatinga/MT. 16/02/22

Copacel Indústria e Comercio de Calcário e Cereais LTDA, CNPJ 
00.951.459/0001/70, SEMA/MTtorna público que requereu a , as 
Licenças Prévia e Licença de Instalação, para extração e beneficiamento 
de calcário, nas áreas localizadas na zona rural de Nobres/MT. Dos 
processos ANM 866.684/2014, 866.155/2014, 866.266/2017 e 
867.159/2014, sendo 10 hectares em cada processo.

Dental Diagnosis EIRELI, CNPJ 04.728.728/0001-95, torna público que 
requereu à secretaria municipal de meio ambiente e desenvolvimento 
urbano- do município de CUIABÁ-MT, a renovação da licença (SMADES)
de operação para atividade de Comércio atacadista de produtos 
odontológicos. Situado na Rua Coronel Peixoto, Loja Térrea, Nª 37, 
Bairro: Bandeirantes.                                                                     (16/02/2022)

Kuluene Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 52.634.938/0001-67 – NIRE 51.300.007.754

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012
Local, Data e Hora: Na sede da Kuluene Agropecuária S.A. (“Companhia”), na Rodovia BR 080, km 
35, Zona Rural, no Município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, no dia 31 
de dezembro de 2012, às 13:00 horas. Convocações e Publicações: Dispensadas em virtude do 
comparecimento de acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos 
termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976. Presença: De acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. Mesa: Presidente – Luis Fernando Della Togna; e Secretária – Graziela Teresa 
Soares da Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre a incorporação da Companhia pela Morumbi Agro-
pecuária S.A. Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata sob a forma prevista no art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, as seguintes deliberações, pela 
unanimidade de votos dos acionistas: 1) Aprovar sem ressalvas o documento apresentado pelos 
administradores da Companhia, intitulado “Justificação da Incorporação da Kuluene Agropecuária 
S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A.” (“Justificação”), nos termos do qual foram estabelecidas todas 
as condições, bem como os motivos e os fins, da incorporação da Companhia, pela sua controlada, 
a Morumbi Agropecuária S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia BR 080, km 50, Zona 
Rural, no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, inscrita no CNPJ/
MF sob o n 00.649.102/0001-32 e registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob 
o NIRE 51.3.0000703-7, conforme Anexo, que passa a fazer parte integrante e inseparável desta 
ata. 2) Aprovar, em consequência, a incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi 
Agropecuária S.A., conforme condições constantes da Justificação. 3) Autorizar, nos termos do art. 
227, § 2 da Lei nO 6.404/1976, que os administradores pratiquem todos os atos necessários à incor-
poração da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A., inclusive a subscrição do 
aumento de capital da Incorporadora. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram encerrados 
os trabalhos e lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada à unanimidade, foi assinada 
pelos componentes da mesa, Sr. Luis Fernando Della Togna – Presidente e Sra. Graziela Teresa 
Soares da Silva – Secretária e, ainda, pela acionista Brascan Agri S.A., neste ato representada 
por seus diretores Renato Cassim Cavalini e Luis Fernando Della Togna. Alto Boa Vista – Mato 
Grosso, 31 de dezembro de 2012. Luis Fernando Della Togna – Presidente; e Graziela Teresa 
Soares da Silva – Secretária. Brascan Agri S.A.: Renato Cassim Cavalini – Diretor Presidente e 
Luis Fernando Della Togna – Diretor Vice-Presidente. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. 
Certifico registro sob o nº 20130049220 em 20/02/2013. Protocolo 13/004922-0 de 30/01/2013. Narjara 
Bairros – Secretária Geral. 

Morumbi Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 00.649.102/0001-32 – NIRE 51.300.007.037

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012
Local, Data e Hora: Na sede da Morumbi Agropecuária S.A. (“Companhia”), na Rodovia BR 080, km 
50, Zona Rural, no Município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78665-000, no dia 31 
de dezembro de 2012, às 18:00 horas. Convocações e Publicações: Dispensadas em virtude do 
comparecimento de todos os acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, 
nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976. Presença: Dos acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. Mesa: Presidente – Luis Fernando Della Togna; Secretária – Graziela Teresa Soares 
da Silva. Ordem do Dia: 1) Aprovar a exclusão do valor nominal das ações que compõem o capital 
social da Companhia, com alteração do art. 5º do Estatuto Social; 2) Aprovar a Justificação da Incor-
poração da Kuluene Agropecuária S.A. pela Companhia; 3) Ratificar a nomeação da empresa espe-
cializada, Index Consult Serviços Administrativos e Financeiros Ltda. – ME, para avaliação do 
patrimônio da Kuluene Agropecuária S.A.; 4) Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da 
Kuluene Agropecuária S.A.; 5) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, sem alteração do 
número de ações; 6) Aprovar a incorporação, pela Companhia, da Kuluene Agropécuária S.A.; e 7)
Declarar extinta a Kuluene Agropecuária S.A. e autorizar os administradores a praticar qualquer outro 
ato necessário à formalização da incorporação do patrimônio líquido da Kuluene Agropecuária S.A.. 
Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 
6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, as seguintes deliberações, pela unanimidade 
de votos dos acionistas: 1) Aprovar a exclusão do valor nominal das ações, passando todas as ações 
em que se divide o capital social a qualificar-se como ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Em consequência, o Artigo 5º, caput do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
alteração: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 23.775.006,00 
(vinte e três milhões, setecentos e setenta e cinco mil e seis reais), dividido em 23.775.006 (vinte e 
três milhões, setecentas e setenta e cinco mil e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal.” 2) Aprovar, em todos os seus termos e condições, a “Justificação da Incorporação da Kuluene 
Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A.” (“Justificação”). A Justificação passa a fazer parte 
integrante e inseparável desta Ata, como Anexo I, ficando, em conseqüência, diante dos motivos e 
fins da operação de incorporação nela indicados, aprovadas as condições da operação de incorpora-
ção, pela Companhia (“Incorporadora”), da Kuluene Agropecuária S.A., sociedade anônima, com 
sede na Rodovia BR 080, km 35, Zona Rural, no Município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, 
CEP 78665-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.634.938/0001-67 e registrada na Junta Comercial 
do Estado de Mato Grosso sob o NIRE 51.3.0000775-4, (“Kuluene” ou “Incorporada”). 3) Ratificar a 
nomeação, feita pela administração da Companhia, da Index Consult Serviços Administrativos e 
Financeiros Ltda. – ME, sociedade empresária limitada, com sede na Rua da Alfandega, 115, sala 
904, Setor Central, na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, CEP 20070-003, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 13.657.022/0001-70, para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Kuluene 
Agropecuária S.A., adotado o critério do valor patrimonial contábil, em 31/12/2012. 4) Aprovar o Laudo 
de Avaliação do patrimônio líquido da Incorporada, elaborado pela Index Consult Serviços Admi-
nistrativos e Financeiros Ltda. – ME, qualificada no item anterior, que avaliou o patrimônio líquido 
da Kuluene Agropecuária S.A., em 31/12/2012, em R$ 20.116.802,29 (vinte milhões, cento e dezesseis 
mil, oitocentos e dois reais e vinte e nove centavos), que passa a fazer parte integrante deste instru-
mento como seu Anexo II. 5) Conforme previsto na Justificação, após a incorporação do patrimônio 
líquido da Kuluene, o patrimônio líquido da Morumbi passará de R$ 19.223.123,98 (dezenove mil, 
duzentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) para R$ 20.778.290,73 (vinte milhões, sete-
centos e setenta e oito mil, duzentos e noventa reais e setenta e três centavos). O correspondente 
aumento do patrimônio líquido da MORUMBI, no valor de R$ 1.555.166,75 (um milhão, quinhentos e 
cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), deverá, segundo as 
normas societárias, em especial o art. 226 da Lei nº 6.404/1976, ser acrescido ao seu capital social, 
que passará para R$ 25.330.172,75 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta mil, cento e setenta e 
dois reais e setenta e cinco centavos). Em consequência, decide-se aprovar o aumento do capital 
social da companhia, sem alteração do número de ações, também, conforme contido na Justificação, 
passando o art. 5º do Estatuto social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 25.330.172,75 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta 
mil, cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) dividido em 23.775.006 (vinte e três 
milhões, setecentas e setenta e cinco mil e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal.” 6) Aprovar, em consequência, a incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi 
Agropecuária S.A., que, por força do disposto no art. 227 da Lei nº 6.404/76, sucederá a Kuluene em 
todos os seus direitos e obrigações, inclusive, nos processos relacionados no Anexo III e na titularidade 
do imóvel a seguir descrito: - imóvel rural com a área de 20.281,4270 ha (vinte mil, duzentos e oitenta 
e um hectares, quarenta e dois ares e setenta centiares), subdividido em duas áreas distintas, assim 
identificadas: Primeira Área: Fazenda Kuluente, com a superfície de 13.140,7133 ha (treze mil, cento 
e quarenta hectares, setenta e um ares e trinta e três centiares, perímetro 54.095,25 metros, situada 
no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso; e, Segunda Área: Fazenda Kuluene I, com a 
superfície de 7.140,7134 ha (sete mil, cento e quarenta hectares, setenta e um ares e trinta e quatro 
centiares) com o perímetro de 40.063,80 metros, situada no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato 
Grosso, estando a descrição do perímetro e confrontações de cada área devidamente contidas na 
AV.06-REG Nº 14 efetuada, em 27 de março de 2008, no Registro Torrens nº 14, registrado inicialmente 
em 9 de abril de 1984, às fls 40 do Livro nº 1 e atualmente correspondendo à Matrícula nº 14 do Livro 
nº 2 do Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, conforme 
Certidão de 19 de janeiro de 2011, do citado Registro de Imóveis juntada como Anexo IV à presente 
Ata, sendo dela parte integrante e inseparável. O domínio do citado imóvel foi adquirido pela Kuluene 
Agropecuária S.A., em 27 de março de 1984, de Morumbi Agropecuária Ltda., com sede na Avenida 
Paulista, 2.073, 2º terraço, sala 322, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 48.869.374/0001-74, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no 18º 
Cartório de Notas da Comarca de São Paulo/SP, às fls.129/131, livro nº 900, em 27 de março de 1984. 
7) Declarar extinta a Kuluene Agropecuária S.A., nos termos do art. 227, § 3º da Lei nº 6.404/1976, 
autorizando os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer outros atos necessários 
à formalização da incorporação do patrimônio líquido da Kuluene. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada à 
unanimidade, foi assinada pelos componentes da mesa, Sr. Luis Fernando Della Togna – Presidente
e Sr.ª Graziela Teresa Soares da Silva – Secretária e, ainda, pela acionista Kuluene Agropecuária 
S.A., neste ato representada por seus Diretores Renato Cassim Cavalini e Luis Fernando Della Togna. 
Certifica-se que a presente é copia fiel do original lavrado no livro próprio da Morumbi Agropecuária 
S.A.. Alto Boa Vista – Mato Grosso, 31 de dezembro de 2012. Luis Fernando Della Togna – Presidente; 
Graziela Teresa Soares da Silva – Secretária. Kuluene Agropecuária S.A. Renato Cassim Cavalini , 
Diretor Presidente; Luis Fernando Della Togna, Diretor Vice-Presidente.Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 20130049239 em 20/02/2013. Protocolo 13/004923-9 de 
30/01/2013. Narjara Bairros – Secretário Geral.

Kuluene Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 52.634.938/0001-67 – NIRE 51.300.007.754

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012
Local, Data e Hora: Na sede da Kuluene Agropecuária S.A. (“Companhia”), na Rodovia BR 080, km 
35, Zona Rural, no Município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, no dia 31 
de dezembro de 2012, às 13:00 horas. Convocações e Publicações: Dispensadas em virtude do 
comparecimento de acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia, nos 
termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/1976. Presença: De acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. Mesa: Presidente – Luis Fernando Della Togna; e Secretária – Graziela Teresa 
Soares da Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre a incorporação da Companhia pela Morumbi Agro-
pecuária S.A. Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata sob a forma prevista no art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, as seguintes deliberações, pela 
unanimidade de votos dos acionistas: 1) Aprovar sem ressalvas o documento apresentado pelos 
administradores da Companhia, intitulado “Justificação da Incorporação da Kuluene Agropecuária 
S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A.” (“Justificação”), nos termos do qual foram estabelecidas todas 
as condições, bem como os motivos e os fins, da incorporação da Companhia, pela sua controlada, 
a Morumbi Agropecuária S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia BR 080, km 50, Zona 
Rural, no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, inscrita no CNPJ/
MF sob o n 00.649.102/0001-32 e registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob 
o NIRE 51.3.0000703-7, conforme Anexo, que passa a fazer parte integrante e inseparável desta 
ata. 2) Aprovar, em consequência, a incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi 
Agropecuária S.A., conforme condições constantes da Justificação. 3) Autorizar, nos termos do art. 
227, § 2 da Lei nO 6.404/1976, que os administradores pratiquem todos os atos necessários à incor-
poração da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A., inclusive a subscrição do 
aumento de capital da Incorporadora. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram encerrados 
os trabalhos e lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada à unanimidade, foi assinada 
pelos componentes da mesa, Sr. Luis Fernando Della Togna – Presidente e Sra. Graziela Teresa 
Soares da Silva – Secretária e, ainda, pela acionista Brascan Agri S.A., neste ato representada 
por seus diretores Renato Cassim Cavalini e Luis Fernando Della Togna. Alto Boa Vista – Mato 
Grosso, 31 de dezembro de 2012. Luis Fernando Della Togna – Presidente; e Graziela Teresa 
Soares da Silva – Secretária. Brascan Agri S.A.: Renato Cassim Cavalini – Diretor Presidente e 
Luis Fernando Della Togna – Diretor Vice-Presidente. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. 
Certifico registro sob o nº 20130049220 em 20/02/2013. Protocolo 13/004922-0 de 30/01/2013. Narjara 
Bairros – Secretária Geral. 

MARTINEZ ROSSI AGROPECUARIA SA - CNPJ: 
23.928.821/0001-98, torna público que requereu a 
SEMA/MT- Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a 
Licença Florestal - LF, para Fazenda Santa Fabricia, em 
União do Sul-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Tomada de Preços n.º 02/2022, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para realizar reforma e ampliação do setor de 
endemias e vigilância sanitária; sendo este o local destinado a 
Sala de Vacinação do Centro de Saúde de Nova Guarita – MT, 
tudo em conformidade com o Projeto Básico e Executivo de 
Engenharia, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária 
(Anexo II). Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 
03/03/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas, através do site www.novaguarita.mt.gov.br 
e do e-mail: licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – 
MT, 15 de Fevereiro de 2022.

Graciela Schuster - Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005-2022
PROCESSO Nº 009-2022.

O Município de P. da Serra- MT, através da sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR Presencial nº 005-2022, aberta no dia 07/02/2022 
ás 08:00 horas (Horário de Mato Grosso). Sagrou-se vencedora 
e habilitada no certame a empresa, CYAN PAPELARIA E 
MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI ,  CNPJ Nº 
20.357.366/0001-20, valor total de R$ 94.532,00. VALOR 
TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 94.532,00.

CLÁUDIA MÁRCIA SAMPAIO RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Alto Boa Vista–MT, torna público aos interessados o 
resultado de licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO 
N° 001/2022, no t ipo menor preço global ,  para a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIRO E REFORMA DE 
PISO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BETEL NO MUNICÍPIO 
DE ALTO BOA VISTA-MT”, sagrou-se vencedora a empresa: 
MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA, com o valor de: R$ 
147.990,85 (cento e quarenta e sete mil e novecentos e noventa 
reais e oitenta e cinco centavos). Alto Boa Vista - MT, 14 de 
Fevereiro de 2022.

EDGAR FREDERICO DA SILVA - Presidente de CPL
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




CLASSIDIÁRIO 
Fone: 2139-8929

Central Incorporações Imobiliárias Ltda, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano – SMADES a Licença Ambiental – Modalidade: Licença 
Prévia, para atividade sala para fins Comercial, localizada Av. 
Dr. Meirelles, Quadra 05, Lotes 14 e 15 - Jardim dos Ypês, 
Cuiabá/MT, município de Cuiabá –MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 
8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE _30__ DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA 
DA VEIGA CARLOTA MIRANDA PROCESSO n. 0058250-95.2015.8.11.0041 Valor 
da causa: R$ 50.534,66 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CONTAUD CONTABILIDADE E 
AUDITORIA LTDA - EPP Endereço: RUA COMANDANTE COSTA, N 1.177, - DE 921/922 
A 1771/1772, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-400POLO PASSIVO: Nome: 
CONSERVADORA E LIMPADORA CENTRO OESTE EIRELI - EPP Endereço: RUA 
SARGENTE B. PEDROSO, N 559, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 
78180-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 
consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 
no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 
Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda. em desfavor de Conservadora e Limpadora Centro 
Oeste, para cobrar a quantia de R$ 50.534,66, referente a prestação de serviço de escrituração 
contábil e fiscal, incluindo o processamento de dados desses serviços aos órgãos competentes 
que, aliás foram contratualmente firmados, porém, não houve adimplemento do referido débito, 
sendo necessário a intervenção do Poder Judiciário para obrigar a Requerida a adimplir sua 
dívida. DECISÃO: Decisão Diante das várias tentativas infrutíferas de citação do réu, bem como 
as diversas buscas de endereços já realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por 
edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o réu. 
O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação por edital, a publicação 
na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 
CNJ, que deve ser certificado nos autos. Na consulta n.° 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 
a Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, dando conta que 
ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais de 
citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em 
razão da aludida indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização 
dos editais na rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 
Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o 
edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais formalidades do 
inciso II do art. 257 do CPC/15. O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também 
deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo único do 
art. 257 do CPC/15. Intime-se o autor para que forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias 
no endereço eletrônico da 8ª Secretaria Cível: cba.8civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a 
expedição do edital de citação. Advirto que o descumprimento da determinação acima, no 
prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, 
conforme já decidido pelo TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA 
DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR 
DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA 
PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO 
OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação 
de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, 
afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo 
não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da 
celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 
por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 
(Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) Desde já, decorrido o prazo de defesa 
sem apresentação de contestação, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo 
Civil, nomeio como curadora especial do réu citado por edital, a Defensora Pública que atua 
perante esta Vara. Cumpra-se expedindo o necessário. Faculdades de Direito (§3º do art. 186 
CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 
(art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei. Eu, SUELEN DE MELLO RODRIGUES, digitei.  CUIABÁ, 24 de 
janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 
nº 56/2007-CGJ

A ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA RODOVIA DA SODE-
MA, CNPJ 44.564.400/0001-03, situada na Rua Edgar Garcia de 
Siqueira –n°210, Andar 2 sala 05, Centro, Sorriso/MT, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do 
Estado de Mato Grosso – SEMA-MT, as Licenças Prévia – LP e 
Licença de Instalação - LI, para pavimentação de rodovia existen-
te -  Estrada da Sodema nos municípios de Sorriso, Vera e Nova 
Ubiratã, com extensão de 29,78km. Sendo dispensado EIA-RIMA.

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ARENÁPO-
LIS LTDA-Posto 3, torna público que requereu a 
SEMA-MT, a Renovação da Licença de Operação, 
para atividade de Posto Revendedor de Combustí-
veis, localizado a Rua Pedro Nunes Barroso, 626, 
Vila Nova, município de Arenápolis/MT.

VIACAO JUINA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 
04.017.029/0001-37, tornar público que requereu da Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT o Licen-
ciamento Ambiental na modalidade Licença Ambiental 
Simplificada - LAS, para atividade de Posto de Abasteci-
mento – Tanque Aereo, Localizado na Av. J.K., nº3624, 
bairro Setor de Serviços em Juína - MT.

MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, nome fan-
tasia “MAQUIPARTS”, inscrito no CNPJ 
nº 12.753.213/0003-35, torna público que 
requereu à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável (SEM-
MADRS) de Várzea Grande/MT a Renova-
ção da Licença de Operação - LO, para 
atividade de Manutenção e reparação de 
tratores agrícolas, localizado na Av. Júlio 
Domingos de Campos, n° 3981 – Bairro 
Jardim Paula I – Várzea Grande/MT.

D.S. DO PRADO LOCAÇÃO E TRANSPORTE E 
MECÂNICA DE VEÍCULOS, nome fantasia “DA-
VICAR”, inscrito no CNPJ nº 44.600.171/0001-27, 
torna público que requereu à Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável 
(SEMMADRS) de Várzea Grande/MT as licenças 
ambientais nas modalidades: Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de automotores, localiza-
da na Rua Baltasar, nº 09 – Quadra 77 – Canelas 
– Várzea Grande/MT.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 
LESTE, CNPJ: 04.217.362/0001-90, torna público que 
requereu junto a Superintendência de Infraestrutura, Mi-
neração e Serviços (SUIMIS) da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente do Mato Grosso - Sema/MT, a Licença de 
Operação para extração de cascalho em 01 jazida nazona 
ruraldo município de Santo Antônio do Leste/MT.

AMBEV S.A. Filial Cuiabá - CNPJ n° 07.526.557/0019-39, localizada na 
Avenida Antártica, 2999 - Ribeirão da Ponte, pertencente ao município de 
Cuiabá - MT, torna público que requereu junto à SEMA – Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, a Licença por Adesão e Compromisso - LAC, para a 
Atividade 5211-7/01 - Armazéns gerais referente à implantação de uma tenda 
de armazenamento de produto acabado em sua unidade industrial.

Cuiabá, sábado, 15 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
CNPJ nº 40.112.744/0001-12 - NIRE: 51201768579
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

DECLARAÇÃO PARA MATRÍCULA 
DE ARMAZÉM GERAL

A empresa: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a sociedade 
limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso - JUCEMAT, sob nº 51201768579, em sessão de 
13 de agosto de 2021, inscrita no CNPJ. sob o nº 
40.112.744/0001-12, estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, 
KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 
78.540.000, que funciona sob o nome de fantasia de 
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, com a 
atividade de “ Armazéns Gerais “ neste ato representada 
pelo sócio administrador: JOSE CESAR SABO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da C.I. RG sob nº 1127844-7 - 
SJ/MT, inscrito no CPF sob nº 667.690.601-59, nascido em 
06/12/1977, residente e domiciliado na Rua Castelo 
Branco n 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 
78.540-000, conforme consta dos atos da sociedade, para 
cumprimento do disposto no Artigo 1º, parágrafo 1º, Inciso 
I, da I.N. DREI Nº 72, DE 19/12/2019, declara o seguinte: 
A) NOME EMPRESARIAL, DOMICÍLIO E CAPITAL: Nome
Empresarial: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA. Domicilio: 
RODOVIA MT-423, S/Nº - KM. 74, ZONA RURAL, 
MUNICIPIO DE CLÁUDIA - MT, CEP 78.540-000. Capital: 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente 
integralizado. B) DADOS DO ESTABELECIMENTO E 
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: B.1- TITULO DO 
ESTABELECIMENTO (Nome de Fantasia): SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS B.2- 
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA MT-423, S/Nº - KM. 74, ZONA 
RURAL, MUNICIPIO DE CLÁUDIA - MT - CEP. 78.540-
000. B.3- CAPACIDADE: O Armazém tem a área total de 
1.590,00m², e capacidade de armazenagem total de: 
80.000 (oitenta mil) toneladas, ou o equivalente a 
1.300.000 (um milhão e trezentas mil) sacas de 60 
(sessenta) kg., cada, de produtos agrícolas ensacados 
(grãos). B.4- COMODIDADE:A unidade atende e oferece 
todas as condições de primeira qualidade atendendo as 
normas técnicas vigentes necessárias das obras civis e 
dos equipamentos instalados para o recebimento e 
processamento dos cereais, com estrutura para que não 
haja fila de caminhões no pico da colheita dando maior 
comodidade e agilidade no recebimento de grãos, com 
características técnicas necessárias para preservação do 
produto. Possui banheiro externo, para utilização pelos 
motoristas, B.5- SEGURANÇA: 01 (um) Armazém 
edificado em alvenaria e estrutura metálica de cobertura, 
possuindo e abrigando em seu interior, sala de análise e 
classificação, quadro de comando, banheiros, 
almoxarifado, caixa de expedição e demais equipamentos. 
Tem capacidade de Armazenagem para 80.000 (oitenta 
mil) Toneladas de grãos, ou seja, o equivalente a 
aproximadamente 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) 
sacas de 60 Kg. de produtos agrícolas ensacados; 03 (três) 
silos com fundo tronco de cone de 5,80 m, com rosca 
varredoura e espalhador de grãos, capacidade de 7.113 
(sete mil, cento e treze) toneladas de grãos, ou 118.500 
(cento e dezoito mil e quinhentas) sacas de 60 kg, cada 
um, totalizando 21.339 (vinte e um mil, trezentos e trinta e 
nove) toneladas ou 355.680 (trezentos e cinquenta e cinco 
mil e seiscentas e oitenta mil) sacas de 60 kg de grãos); 02 
(dois) silos com fundo tronco de cone 4,65 m, com 
capacidade de 1.128 (um mil, cento e vinte e oito) 
Toneladas de grãos, ou 18.800 (dezoito mil e oitocentas) 
sacas de 60 kg de grãos, cada um, perfazendo 2.256 (duas 
mil, duzentas e cinquenta e seis) Toneladas ou 37.600 
(trinta e sete mil e seiscentas) sacas de 60 kg. Silo 
Cilíndrico com capacidade para 10.000 (dez mil) Toneladas 
de grãos, ou 166.666 (cento e sessenta e seis mil e 
seiscentas e sessenta e seis) sacas de 60 Kg. Tulha 
Metálica, com capacidade de 120 (cento e vinte) Toneladas; 
Escritório em alvenaria, com 150,00 m²; Bacia de 
Contenção, construída em alvenaria, com 19,00 m²; Abrigo 
para Veículos, com 127,08 m², construído em Estrutura 
Metálica, coberta com Folhas de Zinco galvanizado. Casa 
do Gerador, com 105,50 m², construída em alvenaria. As 
obras foram construídas com materiais e mão de obra de 
primeira qualidade seguindo orientações dos projetos 
arquitetônicos e especificações técnicas dos fornecedores 
dos equipamentos. O armazém conta com os seguintes 
equipamentos de segurança: Um poço semi artesiano - 
45 m de profundidade; 01 caixa d’água 10 mil litros; 01 
caixa d’água de 5.000 litros; 06 extintores de pó químico; 
06 extintores de água pressurizada; 02 extintores de CO2 
02 kit cintos segurança; B.6- DESCRIÇÃO MINUCIOSA 
DOS EQUIPAMENTOS: 02 correias transportadoras 
horizontais, de 88 e 80 metros; 02 moegas em concreto 
armado, capacidade de 2.750 sacas cada; 09 
transportadores tipo redler, capacidade de 220 ton/hora 
cada um; 02 máquinas de prellimpeza JHONROB, com 
ciclone, capacidade de 220 Ton/hora, cada uma; 03 Silos 
com fundo tronco, de cone - Capacidade de 7.113 
Toneladas de grãos, cada um; 02 Silos com fundo tronco 
de cone - Capacidade de 1.128 Toneladas de grãos cada 
um; 02 Ventiladores aeradores de 25 cv, instalados nos 
silos; 03 Ventiladores aeradores de 30 cv instalados nos 
Silos; 01 batedor de vagens; 01 Torrador de Resíduos; 01 
Pequena Fornalha a lenha para o Torrador; 01 Caixa de 
Ensaque; 01 Conjunto de canalização para interligações 
dos Equipamentos; 01 Tulha Metálica capacidade de 120 
Toneladas; 01 Bacia de Contenção construída em 
alvenaria, com 19 m²; 01 Secador cereais JOHNROB 
capacidade DE 200 Ton/hora; 01 Fornalha a lenha, para o 
Secador; 01 Tanque Estacionário para Combustível - 
capacidade 5.000 litros; 01 Balança Rodoviária - 80 
Toneladas, com Kit eletrônico SATURNO; 01 Transformador 
de Energia (força) 275 a 300 KVA; 01 Quadro de Comando 
(energia) acionamento elétrico - operação manual - 320 cv. 
01 gerador de energia de 750 kva 01 termometria 
automatizada C- NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS 
MERCADORIAS A SEREM RECEBIDAS EM DEPÓSITO: 
O propósito deste Armazém geral é o de armazenar: C.1- 
SOJA A GRANEL Limpa e seca ; C.2- MILHO A GRANEL; 
Limpo e seco; C.3- SORGO A GRANEL; Limpo e seco D- 
OPERAÇÕES E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: O 
Armazém Geral prestará serviços de armazenamento de 
produtos agrícolas (a granel) tais como: Soja, Milho, Sorgo 
e Outros Grãos produzidos na região, limpos e secos. E, 
por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 
Declaração, para que produza os seus efeitos legais.
Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022. SABO 
AGRONEGÓCIOS LTDA. Jose Cesar Sabo sócio 
administrador SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS 
GERAIS

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS
CNPJ nº 40.112.744/0001-12 - NIRE: 51201768579

REGULAMENTO INTERNO
1-DA ARMAZENAGEM: 1.1-Armazenagem - 1.1.1. É a 
prestação de serviços sobre a qual incide a taxa aplicada 
às mercadorias em depósito, por quinzena calendário ou 
fração, faturada quinzena/mês, ou quando da saída total ou 
parcial do produto. 1.2-Ad-Valorem - 1.2.1.É a tarifa 

complementar da taxa de armazenagem aplicada sobre o 
valor das mercadorias em depósito. 1.2.2.O “Ad-Valorem” 
será cobrado por quinzena calendário, fração, faturado 
quinzena/mês. 1.2.3. O valor das mercadorias em depósito 
serão reajustados quando do vencimento e/ou 
transferência dos contratos, de acordo com a variação do 
mercado ou pelo órgão executor da Política de Garantia de 
Preços Mínimos - PGPM e/ou Ministério da Agricultura. 
1.3-Condições - 1.3.1.A Sociedade não aceita para 
depósito, sob qualquer hipótese, produtos e mercadorias 
sujeitas à combustão espontânea ou de teor químico que 
propicie decomposição com liberação de calor, que sejam 
perigosas, explosivas, corrosivas, que exalem odores 
prejudiciais ou aquelas que, eventualmente, sejam 
danosas às instalações do armazém ou a outros produtos 
armazenados, salvo produtos agrícolas, como juta, sisal, 
algodão em caroço ou rama e outros que estejam em 
condições de armazenamento, após prévia classificação. 
1.3.2.A Sociedade não aceitará para depósito adubos e 
produtos similares que não estejam em sacaria de plástico, 
papel resistente, ou convenientemente embalados, desde 
que consultado o órgão técnico. 1.3.3.A Sociedade não 
aceitará para depósito mercadorias com prazo de validade 
expirado. Caso esta validade venha a expirar-se antes do 
término do período de armazenamento, deverá ser 
observada tal situação no Documento de Depósito. 1.3.4.A 
Sociedade se reserva o direito de abrir invólucros ou de 
retirar amostras para verificação do conteúdo dos volumes. 
1.3.5.A Sociedade não responderá pela natureza, tipo, 
qualidade e estado das mercadorias contidas em 
invólucros invioláveis, ficando sob inteira responsabilidade 
do depositante a autenticidade da indicação contida nos 
mesmos. Toda vez que a sociedade receber mercadorias 
nestas condições fará constar uma observação no 
documento de Depósito. Nesta caso, a sociedade não 
poderá emitir Warrant ou outros títulos negociáveis. 1.3.6.O 
depositante se obriga a fornecer, quando solicitado, a 
composição química da mercadoria, e caso não o faça, a 
mesma não será aceita à armazenagem. Quando a 
composição química da mercadoria for segredo industrial, 
o depositante estará obrigado a declarar, por escrito, que o 
produto não oferece periculosidade às instalações e 
demais produtos armazenados, responsabilizando-se 
perante a sociedade e terceiros por quaisquer 
consequências resultantes da declaração. Nestes casos a 
Sociedade não poderá emitir Warrant ou outros títulos 
negociáveis. 1.3.7. No ato do recebimento de grãos nos 
armazéns da Sociedade, proceder-se-á à verificação do 
teor e umidade, de impurezas e sanidade dos mesmos 
através de aparelhagem especializada, feita em amostras 
representativas do produto, possibilitando conhecer por 
estimativas as perdas de peso - quebra - e de qualidade 
durante o preparo. 1..3.8. A Sociedade estabelece, como 
medida de prevenção e de não indenização durante a 
armazenagem, um percentual de 0,1% (um décimo por 
cento) de perda de peso - quebra técnica - a cada 10 (dez) 
dias. 1.3.9.Além da quebra técnica mencionada no item 
anterior, a Sociedade não se responsabiliza e não indeniza 
as quebras decorrentes das perdas de peso por redução 
do teor de umidade no processamento na retirada de 
impurezas e no período de armazenamento, que serão 
apuradas de acordo com os teores apurados e registrados 
conforme itens “1.3.7” (teor de umidade na entrada) 
e”1.2.15” (teor de umidade na saída ou entrega). 1.3.10. 
Quando da entrega de mercadorias armazenadas a 
granel - grãos - serão descontadas a titulo de retenção, 
quantidades proporcionais ao tempo de armazenagem de 
acordo com o percentual estipulado no item “1.3.8”. 1.3.11. 
No caso de armazenamento de produtos ensacados, não 
se procede a retenção prevista no item 1.3.8”, tendo em 
vista a individualização dos lotes, fazendo-se a aferição 
das quebras quando da retirada dos respectivos lotes. 
1.3.12. As perdas de peso - quebras - decorrentes da 
armazenagem dos produtos não poderão ser deduzidas do 
peso bruto por antecipação, para efeito de entrega futura. 
1.3.13.No ato de transferência de propriedade e 
quantidade em peso, deve ser o saldo escriturado, 
deduzindo-se a perda de peso por dedução de umidade, 
se for o caso, e também quebra técnica. 1.3.14. As perdas 
de peso - quebra - normais ou por força maior, decorrentes 
da permanência da mercadoria em depósito, não são de 
responsabilidade da Sociedade, que sempre as justificará 
ao depositante, por escrito, quando solicitada. 1.3.15. No 
ato da entrega de mercadorias, dever-se-á determinar o 
teor de umidade daquelas suscetíveis à variação de 
umidade, o qual será consignado no Documento de 
Entrega, para atendimento ao item “1.3.14”. 1.3.16. As 
mercadorias, enquanto permanecerem em depósito nos 
armazéns, estarão sujeitas a quaisquer serviços, inclusive, 
expurgo, re-expurgo, acondicionamento e troca de 
embalagem, quando se fizerem necessários para sua 
conservação e/ou boa ordem de armazenamento, 
independente de autorização do depositante. 1.3.17. 
Somente serão fornecidas amostras de mercadorias a 
terceiros com a presença do depositante ou seu 
representante legal, ou ainda, mediante sua ordem por 
escrito. 1.3.18.O prazo de depósito começará a vigorar a 
partir da data da entrada da mercadoria no armazém e 
será no máximo de seis meses, podendo ser prorrogado 
livremente, por acordo entre o depositante e a Sociedade, 
observado o item “1.3.16”. 1.3.19. Toda e qualquer retirada 
de mercadoria deverá ser assistida pelo depositante ou 
seu representante, devidamente habilitado, a quem 
compete assinar o respectivo Documento de Entrega. 
1.3.20. Cabe exclusivamente à Sociedade o 
enquadramento das mercadorias nas classes de tarifas 
vigentes, decidindo quando devem ser aplicadas por 
volume, tonelada ou fração, por metro quadrado, metro 
cúbico, etc. 1.3.21. No cálculo da tarifa será considerado 
até a terceira casa decima, conforme enquadramento das 
mercadorias no item anterior, utilizando-se ½ (meio) como 
regra de arredondamento. 1.3.22. A Sociedade não 
assume responsabilidade nos casos de avarias ou vícios 
provenientes da natureza ou acondicionamento das 
mercadorias e da força maior, previstos no artigo 11 do 
Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 1903. 1.3.23. O 
depósito ou retirada de qualquer mercadoria deverá ser 
precedido de aviso a ser formulado com antecedência. 
1.3.24. O lastro e a altura das pilhas das mercadorias à 
armazenagem serão formados a critério da Sociedade, 
atendendo os princípios de segurança e as normas 
técnicas. 1.3.25. Para os produtos enquadrados nas tarifas 
por metro quadrado (m2), mais de um lote poderão ser 
superpostos desde que a mercadoria pertença ao mesmo 
depositante, seja da mesma espécie e do mesmo tipo, e 
ainda que haja condições de segurança para tal. Se, 
porventura, a mercadoria não for da mesma espécie e/ou 
tipo, será necessário que o depositante se responsabilize 
pela remoção que se impuser na hora da retirada. Quando 
ocorrer a superposição, isto deverá ser anotado no 
Documento de Depósito e as mercadorias estarão sujeitas, 
somente ao “Ad-Valorem”. 1.3.26. No caso de sementes, a 
Sociedade não se responsabilizará pela perda do poder 
germinativo ocorrido durante a constância do 
armazenamento. 1.3.27. A Sociedade se reserva o direito 
de misturar mercadorias armazenadas a granel, conforme 
artigo 12, do Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 

1903. 2- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 2.1-ANÁLISE - 
2.1.1. É o processo de determinação das características 
físicas, químicas e organolépticas do produto, visando 
identifica-lo em quantidade, com emissão do respectivo 
Certificado. 2.1.2. Esta operação será realizada por órgão 
especializado e cobrado com acréscimo de 10% (dez por 
cento) referente à taxa de administração. 2.2 - 
CLASSIFICAÇÃO - 2.2.1. É o ato de classificar um 
produto, de acordo com os padrões oficiais, com emissão 
do respectivo certificado. 2.2.2. Esta operação será 
realizada por órgão especializado e cobrado com 
acréscimo de 10% (dez por cento), referente à taxa de 
administração. 2.3 - BRAÇAGEM - 2..3.1. É a prestação de 
serviços de recebimento e/ou movimentação e/ou 
carregamento composta pelos seguintes custos. a) Custos 
de braçagistas, a preço do dia, inclusive horas extras e 
adicionais quando necessário; b) Custos de Encargos 
Sociais (IAPAS, FGTS, Seguro, etc). c) Taxa de 
administração de 10% (dez por cento) sobre o total dos 
itens “a” e “b”. 2.3.2. A braçagem efetuada pelo pessoal da 
Sociedade será por ordem e conta do cliente er a cobrança 
será de acordo com o custo do pessoal necessário à 
operação, incluindo Encargos Sociais. 2..3.3. A braçagem 
efetuada por empresa ou entidade especializada, sob a 
administração da Sociedade, será cobrada com base no 
custo de pessoal ao preço do dia, incluídos Encargos 
Sociais, mais a taxa de administração de 10% (dez por 
cento). 2.3.4. Quando a Sociedade mantiver contrato com 
firmas ou entidades especializadas em braçagem, será 
cobrado o preço convencionado em contrato e/ou acordo 
coletivo de trabalho, mais 10% (dez por cento) de taxa de 
administração. 2.4 - REMOÇÃO E TRANSPORTE - 2.4.1. 
É a operação que consiste na utilização de veiculo 
automotor de propriedade da Sociedade, no transporte de 
mercadorias na área da Unidade Armazenadora, exceto o 
uso de empilhamento automotor, que tem tarifa específica. 
2.5 - PESAGEM - 2.5.1.É a operação de terminar o peso. 
2.5.2.Para depositante e/ou usuários de serviços correlatos 
(ex: secagem, limpeza, etc.), a pesagem será realizada, 
obrigatoriamente, tanto na entrada como na saída da 
mercadoria. 2.5.3.A Sociedade somente aceitará a 
pesagem por ela realizada ou quando realizada por 
terceiros, sob sua fiscalização. 2.5.4.As mercadorias 
destinadas à armazenagem e prestação de serviços não 
estão isentas das tarifas de pesagem na entrada, mesmo 
quando realizada em balança própria operada pela 
Sociedade. 2.5.5.a pesagem realizada em balança de 
terceiros será cobrada dos depositantes e não depositantes 
(usuários em geral) tanto na entrada como na saída. A 
cobrança será baseada na importância paga à firma que 
executou o serviço acrescido de 10% (dez por cento) de 
Taxa de Administração. 2.6 - RECEBIMENTO OU 
ENTRADA OU DESCARGA - 2.6.1.É a operação de 
recepção das mercadorias pela utilização d equipamentos 
(exceto pá carregadeira e empilhadeira automotora) que 
serão cobradas separadamente. 2.7 - LIMPEZA - 2.7.1.É a 
operação de retirada de impurezas dos grãos em geral. 
2.8 - SECAGEM - 2.8.1.É a operação destinada a redução 
do teor excessivo de umidade das mercadorias aos índices 
recomendáveis, inclusive pré-limpeza. 2.8.2.A Sociedade 
não responderá pelos danos ao poder germinativo de 
sementes, causados pela secagem das mesmas. 
Beneficiamento de Arroz/Feijão: 2.8.3.É a operação de 
beneficiamento de produtos com fornecimento de área de 
movimentação, balança, barbante e agulha. 2.8.4.O 
serviço será cobrado por tonelada despejada na moega da 
máquina de beneficiamento e não pela quantidade obtida 
na operação. 2.8.5.O cliente determinará o tipo de 
separação pretendida, podendo o mesmo ou seu 
representante legal acompanhar toda a operação 
avaliando o rendimento. 2.9 - TRATAMENTO 
FITOSSANITÁRIO (Expurgo e Prevenção) - 2.9.1.É a 
operação que visa a eliminação das pragas dos grãos 
armazenados. 2.9.2.Para as mercadorias armazenadas 
esta operação será realizada a juízo da Sociedade, sempre 
que se fizer necessária. 2.9.3.Os serviços a domicilio serão 
executados com base na Tabela específica. 2.10 - 
ENSAQUE OU REENSAQUE -2.10.1.É a operação de 
acondicionamento do produto com fornecimento de área 
para movimentação, balança, barbante, agulha e pá. 
2.10.2.Esta operação será realizada quando se fizer 
necessária. 2.10.3.A Sociedade não efetuará reensaque 
de mercadorias em sacaria contendo “marca registrada” de 
produtos da mesma espécie, de terceiros, salvo sendo 
autorizada à utilização da marca por quem de direito. 2.11 - 
COSTURA DE PEQUENO PORTE OU PONTEAÇÃO - 
2.11.1.É a operação executada em consequencia de 
derrame, incluído agulha e barbante. 2.11.2.Esta operação 
será feita sempre que a Sociedade julgar necessária, 
independentemente de autorização do depositante. 2.12 - 
CLASSIFICAÇÃO E EMALAMENTO DE SACARIA - 
2.12.1.É a operação de classificar a sacaria de acordo com 
seu estado e acondicionamento em malas de 25 (vinte e 
cinco) sacos. 2.12.2.Esta operação será feita sempre que a 
Sociedade julgar necessária. 2.13 - MARCAÇÃO - 
2.13.1.É a operação de marcar, por carimbo apropriado ou 
pincel, para identificação de volumes, de acordo com o 
exigido pelo cliente. 2.13.2.Esta operação será realizada 
quando solicitada pelo cliente não se confunde com 
marcação de pilha. 2.14 - MISTURA OU LIGA - 2.14.1.É a 
operação que consiste em misturar dois ou mais tipos de 
grãos da mesma espécie, de acordo com as normas de 
classificação. 2.14.2.Esta operação será feita mediante 
requisição expressa do cliente, na qual determinará as 
quantidades de cada lote destinadas à mistura. 2.14.3. A 
Sociedade, em hipótese alguma, efetuará liga de grãos, de 
safras diferentes, ou produtos diversificados (café/milho; 
milho/soja, etc). 2.15 - CARREGAMENTO OU SAIDA OU 
CARGA - 2.15.1.É a operação de expedição das 
Mercadorias pela Utilização de equipamentos (exceto pá 
carregadeira e empilhadeira automotora que serão 
cobrados separadamente). 2.16 - CONDIÇÕES - 
2.16.1.Todos os itens acima enumerados serão a uma 
tarifa. 2.16.2.Os serviços prestados serão cobrados 
separadamente, isto é, serviço por serviço e operação por 
operação. 2.16.3.Toda embalagem necessária às 
mercadorias será fornecida pelo cliente. 2.16.4.A sobra de 
sacaria resultante de qualquer operação será 
acondicionada em malas de 25 (vinte e cinco) sacos e 
deverá ser retirada do armazém depois de completado o 
serviço. Caso esta retirada não ocorra, será loteada e 
sujeita às tarifas vigentes. 2.16.5.As mercadorias 
destinadas à prestação de serviços deverão ser retiradas 
após o término dos mesmos, caso contrário, serão 
consideradas como depositadas e sujeitas às tarifas 
vigentes e condições do item “01 - DA ARMAZENAGEM”. 
2.16.6.Poderá ser dada autorização ao cliente ou 
representante legal para assistir os serviços internos da 
sociedade.2.16.7.Toda e qualquer retirada de mercadoria 
deverá ser assistida pelo cliente ou seu representante, 
devidamente habilitado, a quem compete assinar o 
respectivo Documento de entrega. 2.16.8.A sociedade 
considera causas que ocasionam perdas de pesos as 
seguintes: quebra técnica (respiração, etc); pré-limpeza, 
secagem (natural ou mecânica), limpeza, beneficiamento, 
movimentação, retirada de amostras e substituição da 
embalagem. 2.16.9.Toda e qualquer instrução ou 

recomendação por parte do cliente ou seu representante 
legal deverá ser feita à Sociedade, por escrito, não sendo 
aceita instrução verbal. 2.16.10.No cálculo de tarifa por 
tonelada o peso será considerado até a terceira casa 
decimal. 3 - DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 3.1 - 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 3.1.1.É a tarifa de 10% (dez 
por cento) aplicável: sobre os valores pagos pela sociedade 
a serviços prestados por terceiros; preço de braçagem com 
pessoal da Sociedade; sobre os encargos sociais e 
trabalhistas relativos aos supramencionados. 3.2 - 
EXPEDIENTE - 3.2.1. É a operação de transferência de 
propriedade das mercadorias armazenadas por emissão 
do documento de depósito. 3.3 - EMISSÃO DE 
CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E WARRANT - 3.3.1. A 
administração do Armazém Geral somente poderá emitir 
conhecimentos de depósito e “warrants”, a partir do 
momento em que a empresa estiver devidamente 
matriculara na JUCEMAT, como ARMAZEM GERAL e 
devidamente regularizada nos demais órgãos públicos; 
3.4 - COMISSÃO DEPERMANÊNCIA EM CONTA -3.4.1.É 
a comissão cobrada sobre os débitos em atraso, por mês 
calendário inflacionável. 3.4.2. Esta comissão cobrada a 
partir do dia imediato ao do vencimento do débito, 
conforme o item “4.4.1”. 3.4.3.Se o débito não for liquidado 
até o mês subsequente será aplicada sucessivamente até 
a liquidação do débito, sobre o saldo devedor. 4 - DAS 
CONDIÇÕES GERAIS - 4.1 - SEGURO -4.1.1. As 
mercadorias armazenadas e as destinadas à prestação de 
serviço estão devidamente acobertadas por seguro contra 
riscos de incêndio. 4.1.2.As mercadorias depositadas, bem 
como as entregues para execução de serviço, serão 
seguradas contra incêndio pela sociedade, em seu nome. 
4.1.3.O seguro pago pela sociedade, garante a indenização 
das mercadorias pelo valor declarado no Documento de 
Depósito. 4.1.4.Em caso de sinistro (incêndio) as 
indenizações serão liquidadas de acordo com as cláusulas 
das apólices de seguro e dispositivos estabelecidos pelo 
sistema Nacional de Seguro Privado. 4.1.5.Devido às 
oscilações do valor das mercadorias, para efeito de seguro 
é facultado ao depositante o direito de requerer a 
atualização dos documentos pelo valor real da mercadoria. 
4.2 - COMERCIALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DE 
MERCADORIA EM DEPÓSITO - 4.2.1. Em caso de venda 
ou transferência parcial de lote depositado, a parcela 
vendida ou transferida será separada se houver interesse 
do depositante a fim de permitir sua perfeita identificação, 
correndo todas as despesas por conta do novo depositante. 
4.2.2.Os direitos do vendedor, decorrentes de pagamento 
de tarifas conforme o item “4.4.3” cessam no momento da 
venda ou transferência da mercadoria. 4.2.3.A falta de 
conferência da mercadoria, no ato de compra e venda 
pelas partes interessadas, isenta a Sociedade de qualquer 
responsabilidade. 4.2.4.A retirada da mercadoria 
warrantada ou financiada através do recibo de depósito só 
será possível mediante a devolução dos respectivos 
documentos; no caso de retirada parcial, esta deverá ser 
efetuada mediante autorização, por escrito, do agente 
financiador, sendo que à entrega final dos saldos será 
exigida a apresentação do respectivo documento. 4.3 - 
HORÁRIO DE TRABALHO - 4.3.1.O horário de trabalho 
nos Armazéns é o horário oficial determinado pela 
Diretoria. 4.3.2. A Sociedade não se obriga a executar 
serviço fora do expediente normal, salvo quando houver 
interesse de sua parte, ou se for convencionado com o 
cliente, mediante cobrança de taxa extraordinária. 4.4 - 
PAGAMENTO DE DÉBITOS - 4.4.1. O prazo para 
pagamento dos débitos relativos às notas fiscais emitidas 
será o de contra apresentação nas faturas. 4.4.2. No caso 
de venda ou financiamento de produtos armazenados o 
vendedor ou financiador deverá resgatar todos os débitos 
sobre tal mercadoria.4.4.3.A sociedade utilizar-se-á do 
direito de retenção da mercadoria depositada para garantia 
dos débitos, a qualquer titulo, desde que correlacionada 
com os contratos de depósito. 4.4.4.A retirada total ou 
parcial das mercadorias será procedida uma vez liquidados 
os débitos. 4.4.5.Os débitos relativos à prestação de 
serviços às mercadorias não depositadas serão liquidados 
antes da retirada das mesmas. 4.4.6. Em caso de sinistro, 
quando da liquidação do mesmo, a sociedade deduzirá os 
débitos relativos às mercadorias sinistradas. 4.5. 
SEGURANÇA - 4.5.1. A segurança na unidade 
armazenadora é de competência de seus respectivos 
Gerentes, devendo para tanto, a adoção das normas 
abaixo relacionadas. 4.5.1.1. Acesso de caminhões para 
entrega: a) Porteiro confere a nota fiscal e verifica se a 
carga é endereçada para o armazém e confere a placa do 
caminhão; b)autoriza a entrada no pátio; c) motorista 
entrega e nota fiscal no escritório. 4.5.1.2. Escritório: 
Confere a a nota fiscal, confere o Sintegra eo cadastro 
estadual, autoriza a classificação, pesagem e a descarga. 
É de competência do Gerente da Unidade a contratação de 
serviços terceirizados (monitoramento e vigilância). 4.6. 
AUDITORIA INTERNA - a Empresa está sujeita a auditoria 
interna e externa, devidamente acompanhadas pelo 
Gerente da Unidade. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - Os casos 
omissos serão resolvidos pela administração, nos termos 
do Decreto nº 1.102, de 21/11/1903. Este regulamento 
entra em vigor na data do seu registro e arquivamento na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Cláudia - MT, 
02 de Fevereiro de 2022. SABO AGRONEGÓCIOS LTDA 
(SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS) - 
JOSE CESAR SABO - sócio administrador

SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS
SABO AGRONEGÓCIOS LTDA

CNPJ. 40.112.744/0001-12 - 51201768579
TABELA DE TARIFAS, de valores para cobrança de 
serviços de armazenagens e correlatos, da Empresa Sabo 
Agronegócios Ltda, com o nome de Fantasia de SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, situada na 
Rod. MT 423 s/nº, Km. 74, Zona Rural, no Município de 
Cláudia - MT. - CEP. 78540-000, com vigência à partir de 01 
de Março de 2022.

ITEM / DISCRIMINAÇÃO UNIDADE VALOR
1 - RECEBIMENTO, LIMPEZA 

E SECAGEM
1.1- SOJA A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.2- MILHO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.3- MILHETO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.4- SORGO A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
1.5- OUTROS GRÃOS A GRANEL R$/Sc R$ 3,50
2. ARMAZENAGEM POR QUIN-
ZENA
2.1- SOJA A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.2- MILHO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.3- MILHETO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.4- SORGO A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
2.5- OUTROS GRÃOS A GRANEL R$/Sc R$ 0,50
3- EMISSÃO DE WARRANTS R$/Unid. R$ 28,00
4- SERVIÇOS NÃO ESPECIFICA-
DOS R$/AComb A/C

Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

Sabo Agronegócios Ltda.
Jose Cesar Sabo

sócio administrador
Cláudia - MT, 17 de janeiro de 2022.

À
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO - 
JUCEMAT CUIABÁ- MT
Prezados Senhores;
O presente visa fornecer á Vossa(s) Senhoria(s), LAUDO 
TÉCNICO DE VISTORIA, das instalações da Unidade de 
Armazenamento, ocupada por SABO AGRONEGÓCIOS
GERAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
constituída sob a sociedade limitada, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sob nº
51201768579, em sessão de 13 de agosto de 2021, 
inscrita no CNPJ. sob o nº 40.112.744/0001-12, com 
Inscrição Estadual na SEFAZ/MT sob o nº 13.850.209-9, 
estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 74, Zona Rural, 
Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, que funciona 
sob o nome de fantasia de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS. O referido Laudo Técnico de 
Vistoria, esta composto de:
• INTRODUÇÃO
• DESCRIÇÃO DA EMPRESA
• DESCRIÇÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA
• CONSIDERAÇÕES GERAIS (COMENTÁRIOS)
INTRODUÇÃO: Para elaborarmos este Laudo Técnico de 
Vistoria, fizemos uma avaliação “in loco” à Unidade 
Armazenadora no endereço supramencionado, instalada 
em uma área de 12.000 m² imobilizando 4.906,30 m de 
área construída, onde constatamos o seguinte:
1. EMPRESA: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA. Rodovia 
MT-423, s/n2 - KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - 
MT. CEP 78.540-000. 1.1 CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: 
O capital social da empresa é de R$50.000,00 (cinquenta 
mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 
1,00 (um real) cada, totalmente integralizado.
1.2 SÓCIO, DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL E 
ADMINISTRAÇÃO:

SÓCIO: QUOTAS
VALOR 

EM REAIS CONDIÇÃO
JOSÉ CESAR 

SABO 50.000 R$ 50.000,00
Sócio-

Administrador
TOTALIZANDO 50.000 R$ 50.000,00 - o -
Trata-se de sociedade empresária limitada, unipessoal, 
de apenas um sócio.
1.3 NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS A 
SEREM RECEBIDOS EM DEPÓSITO E PREVISÃO DE 
ARMAZENAGEM:
MILHO a granel 80.000 TON./ANO
SOJA a granel 54.000 TON./ANO
SORGO a granel 10.000 TON./ANO
MILHETO a granel 10.000 TON./ANO
1.4 OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA 
EMPRESA DE ARMAZENAGEM:

A SERVIÇOS
Armazenagem de Produtos agrícolas 

In Natura
B SERVIÇOS Secagem de Produtos Agrícolas

C SERVIÇOS
Aeração e Expurgo (tratamento 

fitossanitário) de Produtos Agrícolas
D SERVIÇOS Classificação de Produtos Agrícolas
E SERVIÇOS Pesagem de Produtos Agrícolas

F SERVIÇOS
Recebimento/Entrada/Descarga 

de Produtos Agrícolas

G SERVIÇOS
Entrega/Embarque/Carregamento 

de Produtos Agrícolas

H SERVIÇOS
Administração do Armazém e Emissão 

de Documentos Fiscais
2. EDIFICAÇÕES:
2.1. ESCRITÓRIO:
Em alvenaria possuindo 150,00 m².
2.2. BACIA DE CONTENÇÃO:
Em alvenaria com 19,00m2.
2.3. CASA DO GERADOR:
Em alvenaria totalizando 106,50 m².
2.4. ABRIGO P/VEÍCULOS:
Estrutura metálica de 127,08 m².
2.5. SILO:
• 03 (três) silos com fundo tronco de cone de 5,80 m, 
capacidade para 7.113 (sete mil cento e treze) toneladas 
de grãos, ou 118.560 (cento e dezoito mil e quinhentos e 
sessenta) sacas de 60 Kg, cada. Totalizando 21.339 (vinte 
um mil, trezentos e trinta e nove) toneladas ou 355.680 
(trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta) 
sacas de 60 kg. Com rosca varredoura
e espalhador de grãos.
• 02 (dois) silos com fundo tronco de cone de 4,65m, com 
capacidade para 1.128 (um mil cento e vinte e oito) 
Toneladas de grãos, ou 18.800 (dezoito mil e oitocentos) 
sacas de 60 Kg, cada. Totalizando 2.256 (dois mil, cento e 
vinte e oito) toneladas ou 37.600 (trinta e sete mil e 
seiscentos) sacas de 60 kg.
2.6. CASA DE MÁQUINAS:
Edificação com área total de 1.590 m², em alvenaria e 
estrutura metálica de cobertura. Possuindo e abrigando em 
seu interior, sala de análise e classificação, quadro de 
comando, banheiro, almoxarifado, caixa de expedição e 
demais equipamentos que serão descritos abaixo.
2.7. MOEGAS, POÇOS/TÚNEIS E BASES:
Todos em concreto armado. Seguindo dimensões mínimas 
exigidas para o perfeito funcionamento, sendo que possui 
duas moegas com capacidade de 2.750 sacas cada, 
totalizando 5.500 sacas. Dois poços, um com 10,60 m de 
profundidade e outro com 7,80 m.
2.8. BALANÇA:
Balanças Rodoviária 80 t - Kit Eletrônico SATURNO.
2.9. TANQUE ESTACIONÁRIO:
Para combustível com capacidade de 5.000 Litros.
2.10. CAPTAÇÃO DE ÁGUA:
Através de poço semi artesiano com 45m de profundidade.
3. EQUIPAMENTOS:
3.1. REDLER/CORREIAS TRANSPORTADORAS:
Transportadores horizontais, sendo 02 do tipo correia 
transportadora; com comprimentos de 80,00 e 88,00 
metros e capacidades de 500 e 350 t.h-1; e 09 do tipo 
redler; com comprimento variando entre 10,00 e 40,50 
metros e capacidade de 220 t.h-1.
3.2. ELEVADORES:
Transportadores verticais, totalizando 06, variando de 
24,70 a 46,20 metros e capacidades de 220 t.h-1 e 350 
t.h-1.
3.3. MÁQUINAS DE PRÉ LIMPEZA:
02 Máquinas de pré limpeza JHONROB com ciclone e 
capacidade de 220 t.h-1 cada.
3.4. SECADOR DE CEREAIS:
01 Secador de cereais JHONROB com capacidade de 200 
t.h-1 e capacidade estática de 240 toneladas, do tipo 
contínuo e de construção metálica em chapas galvanizadas 
com altura de 25,60 metros.
3.5. FORNALHA:
Fornalha a lenha, para secador de cereais JHONROB 
construída em tijolos refratários.
3.6. SISTEMAS DE AERAÇÃO:
Ventiladores aeradores de 25 e 30 cv instalados nos silos e 
02 exaustores, um de 4 e outro de 7,5 cv instalados ao final 
do túnel.

3.7. CAIXA DE EXPEDIÇÃO:
Tulha metálica com capacidade de 120 toneladas
3.8. CONJUNTO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUO:
Constituído por um batedor de vagens, um torrador de 
resíduo, uma pequena fornalha a lenha para torrador, três 
elevadores com capacidade de 9 e 18 t.h-1 e uma caixa de 
ensaque.
3.9. CANALIZAÇÃO:
Conjunto de canalização para interligações entre os 
equipamentos, sendo diâmetros de 200, 320, 380 e 500 
mm, todos compostos por canos, registros, amortecedores, 
tampas, curvas, bifurcadas, trifurcadas, tensores, cabo de 
aço, entre outros.
3.10. ENERGIAS:
• TRANSFORMADOR: Transformador de força 275 a 
300KVA.
• QUADRO DE COMANDO: Acionamento elétrico 
operação manual, 320cv.
3.11. EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO:
EXTINTORES: Instalados em pontos específicos, e seu 
sistema de PPCI esta em fase de análise para instalação.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A REFERIDA UNIDADE ARMAZENADORA E SUAS 
DEMAIS INSTALAÇÕES ENCONTRAM-SE EM BOM 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONDIÇÕES DE USO E 
FUNCIONAMENTO, PORTANTO, APTA PARA 
RECEBIMENTO ESTOCAGEM E CONSERVAÇÃO DE 
GRÃOS E DEMAIS ATIVIDADES DECORRENTES 
DESTE RECEBIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS.
ESTE LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA ESTA 
REGISTRADO NA ART n° 1220220014296, A QUAL 
SEGUE ANEXA.
E POR SER VERDADE, PASSO E ASSINO O PRESENTE 
LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA, DANDO PLENA E 
TOTAL FIRMEZA NO MESMO.

ENEMIR RONALDO BEDIN
Engenheiro Civil e Eng. de Segurança do Trabalho

CREA - 1204579814
TERMO DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO(A)

A empresa: SABO AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, constituída sob a sociedade 
limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso - JUCEMAT, sob nº 51201768579, em sessão de 13 
de agosto de 2021, inscrita no CNPJ. sob o nº 
40.112.744/0001-12, estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, 
KM. 74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 
78.540.000, que funciona sob o nome de fantasia de SABO 
AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS, com a 
atividade de “ Armazéns Gerais ” neste ato representada 
pelo sócio administrador: JOSE CESAR SABO, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, portador da C.I. RG sob nº 1127844-7 - 
SJ/MT, inscrito no CPF sob nº 667.690.601-59, nascido em 
06/12/1977, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco 
nº 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 78.540-000, 
conforme consta dos atos constitutivos da sociedade para 
cumprimento do disposto no Artigo 1º, parágrafo 1º, do 
Decreto nº 1.102, de 21.11.1903, e nomeia pelo presente 
instrumento, a Senhora: MARLI APARECIDA DA SILVA 
SABO, brasileira, casada sob o regime de comunhão 
parcial de bens, administradora de armazém, portadora da 
C.I. RG sob nº 1916897-7, expedida em 10/09/2004 pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato 
Grosso, inscrita no CPF. sob o nº 910.937.591-00, filha de 
Miguel Neri da Silva e de Leonilda da Silva, natural de Dois 
Vizinhos - PR, nascida aos 24 de maio de 1976, residente e 
domiciliada na Rua Castelo Branco nº 595, Centro, 
Município de Cláudia - MT, CEP. 78.540-000, para exercer 
as funções de FIEL DEPOSITÁRIO(A), da Unidade 
Armazenadora estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 
74, Zona Rural, Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, 
com a denominação de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS, outorgando-lhe todos os poderes 
compatíveis e prerrogativas inerentes ao cargo, a qual, 
desde já, declara aceitar a responsabilidade de bem 
exercer as funções do cargo de FIEL DEPOSITÁRIO(A)
que ora lhe é outorgado, no fiel cumprimento da lei e 
assumir as responsabilidades do referido ofício em 
conformidade com a Lei nº 9.973/2000, Decreto nº 
3.855/2001 e Decreto nº 1.102/1903 e demais disposições 
legais que regulamentam a matéria.

Cláudia - MT, 02 de Fevereiro de 2022.
SABO AGRONEGÓCIOS E ARMAZENS GERAIS

SABO AGRONEGÓCIOS LTDA.
JOSE CESAR SABO
sócio administrador

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE FIEL 
DEPOSITÁRIO(A)
Que faz pelo presente, a Senhora: MARLI APARECIDA 
DA SILVA SABO, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, administradora de armazém, 
portadora da C.I. RG sob nº 1916897-7, expedida em 
10/09/2004 pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Mato Grosso, inscrita no CPF. sob o nº 
910.937.591-00, filha de Miguel Neri da Silva e de Leonilda 
da Silva, natural de Dois Vizinhos - PR, nascida aos 24 de 
maio de 1976, residente e domiciliada na Rua Castelo 
Branco nº 595, Centro, Município de Cláudia - MT, CEP. 
78.540-000, a qual, declara pelo presente, que aceita a 
nomeação, e assume o cargo de FIEL DEPOSITÁRIO(A) 
da Unidade Armazenadora da Empresa: SABO 
AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, constituída sob a sociedade limitada, registrada na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, 
sob nº 51201768579, em sessão de 13 de agosto de 2021, 
inscrita no CNPJ. sob o nº 40.112.744/0001-12,
estabelecida à Rodovia MT-423, s/nº, KM. 74, Zona Rural, 
Município de Cláudia - MT, CEP 78.540.000, que funciona 
sob o nome de fantasia de SABO AGRONEGÓCIOS E 
ARMAZENS GERAIS, para cumprimento do disposto no 
Artigo 1º, Parágrafo 2º, do Decreto nº 1.102, de 21.11.1903, 
e se compromete a desempenhar a sua função com 
responsabilidade, transparência, probidade, zelo e 
fidelidade, assumindo, pelo presente, todas as 
responsabilidades deste ofício, em conformidade com a 
legislação vigente. Declara, sob as penas da lei, e 
especialmente para fins de registro, que não está impedida 
de exercer o cargo de Fiel Depositário de Armazéns 
Gerais, ou outra atividade administrativa empresarial, lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar (falência culposa ou fraudulenta), estelionato, 
abuso de confiança, falsidade ideológica, falsidade 
documental, roubo, furto ou de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto 
perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do Art. 
1.011, Parágrafo 1º, do Código Civil/2002 (Lei nº 
10.406/2002).

Cláudia-MT, 02 de Fevereiro de 2022.
MARLI APARECIDA DA SILVA SABO

CIRG. nº 1916897-7 - SSP-MT - CPF nº 910.937.591-00
15/02/22

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.486.511/0001-53

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022-VIRTUAL
A CIDADÃ LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
ESPÍRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO (FEEMT), NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS PELO ESTATUTO FEDERATIVO, FAZ SABER a todos que este 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao disposto no artigo 23, c.c 
art.16, inciso I e art. 21, inciso I, todos do Estatuto da FEEMT, ficam CONVOCADOS todos os 
membros adesos à FEEMT, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, para 
comparecerem à reunião que instalará a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 13 
de março de 2022, na modalidade virtual. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: será 
instalada às 8 horas em 1ª (primeira) convocação, com a presença da maioria absoluta dos 
membros adesos, em pleno gozo dos seus direitos estatutários, ou, às 8h30 em 2ª (segunda) 
convocação com qualquer número de membros adesos presentes, em pleno gozo dos seus 
direitos estatutários (art.13). Será virtual em razão da pandemia, conforme autorização 
aprovada por unanimidade na AGO de 14.03.2021, e o link para participar será enviado a 
todos os membros adesos via WhatsApp. Para deliberar sobre a seguinte Pauta: 1) Deliberar 
sobre Pedidos de Remissão das contribuições mensais vencidas e não pagas; 2) Aprovar ou 
desaprovar a Prestação de Contas da FEEMT do exercício findo (2021), (art. 17, inciso V); 
3)Aprovar ou desaprovar o orçamento da FEEMT para o exercício financeiro vindouro (2023) 
(art.17, V), podendo recomendar adoção de ações que se fizerem necessárias; 4)Homologar 
ou não, os nomes dos candidatos aos cargos das Feemt Regionais indicados pela Diretoria 
Executiva (art.17, inciso II); 5)Compor a Comissão Eleitoral que conduzirá o processo 
eleitoral de 2023 (Diretoria Executiva); 6)Apresentação, pela Diretoria Executiva, do 
Relatório das Atividades realizadas no exercício anterior (2021), (inciso I, alínea a do art.21); 
7)Deliberar sobre a Proposta de Trabalho da Diretoria Executiva para o ano vindouro (2023)- 
(inciso I, alínea b, do art.21); 8) Deliberar sobre o Plano de Ações do Movimento Espírita do 
Estado de Mato Grosso, aprovado pelo CFE em 12.l2.2021; 9)Assuntos Gerais de interesse 
do Movimento Espírita. E, para que todos tomem conhecimento, será o presente EDITAL
publicado no Diário de Cuiabá e enviado a todos os MEMBROS ADESOS, através de e-mails 
e por ofício circular. Será compartilhado nos grupos WatsApp dos Dirigentes de Centros 
Espíritas de Mato Grosso, com antecedência mínima de quinze dias (art.23 do estatuto 
federativo). Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2022

Luiza Leontina Andrade Ribeiro
Presidente da FEEMT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SADEP – SOCIEDADE AMBIENTALISTA DE DEFESA DO 
PANTANAL, REPRESENTADA PELO SEU PRESIDENTE SR. 
JOÃO ANTONIO PINTO, CONVOCA SEUS ASSOCIADOS 
CONFORME DETERMINA O ESTATUTO SOCIAL, PARA
COMPARECEREM NA REUNIÃO A SER REALIZADA DIA 07 
(SETE) DE MARÇO DE 2022, SEGUNDA-FEIRA ÀS, 19:00 
HORAS, EM SUA SEDE À RUA 13 DE JUNHO, 785, CENTRO, 
CUIABÁ – MT, CEP:78020-000, COM A FINALIDADE DE ELEIÇÃO 
DE SUANOVADIRETORIA.

SADEP – SOCIEDADE AMBIENTALISTA DE DEFESA DO PANTANAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERCLIN - COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS MÉDICOS DA CLINICA FEMINA DE CUIABÁ LTDA
CNPJ – Nº. 02.889.461/0001-92

O Sr. Presidente da COOPERCLIN - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 
MÉDICOS DA CLINICA FEMINA DE CUIABÁ LTDA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca todos os seus cooperados, em condições de votar, 
para participarem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se de acordo 
com os indicativos abaixo: DATA: 28 de Fevereiro de 2022. LOCAL: Sede da 
Cooperativa sito a Rua São Bento, nº 370, Bairro: Baú (Anexo ao Estacionamento 
Seven Park) HORÁRIO: Às 19:00 (dezenove horas) em 1ª (primeira) convocação, 
com presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados; ou às 19:30 (dezenove horas e 
trinta minutos) em 2ª (Segunda) com a presença de metade mais um dos Cooperados, 
ou às 20:00 (vinte horas) em 3ª (terceira) e última convocação com os cooperados 
presentes e com direito a voto. ORDEM DO DIA: I – Prestação de contas dos órgãos 
de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao 
exercício de 2021; II – Taxa Administrativa; III – Taxa de ISSQN.
Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2022.

Drº Carlos Alberto Zaguini 
CRM-MT 3588

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença Prévia para as 
obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Sul.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença de Instalação para 
as obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário SUL.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença Prévia para as 
obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Dom Aquino.

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, CNPJ n° 
14.995.581/0001-53, torna público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a emissão da Licença de Instalação para 
as obras de melhoria nas redes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário Dom Aquino.

ESTÂNCIA HIDROMINERAL GUARANI LTDA, 07.525.247.0001-CNPJ
70 SEMA/MT RLO , torna público que requereu a , a para captação e 
envase de água mineral, sito a Confluência Córrego Ponteiro com 
Ribeirão, s/nº - Ponte Branca, Zona Rural, Município de Dom Aquino/MT.

O Frigorifico Pantanal LTDA, CNPJ 05.408.755/0001-43, município de 
Várzea Grande-MT, Est. NªSª Aparecida, km 8,5, capão grande, requere  
a , RENOVAÇÃO DA OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUASEMA-MT
SUPERFICIALNO CORREGO FORMIGUEIRO.

V H R de Barros-ME (Clínica São Lucas), CNPJ 32.370.002/0001-69, 
torna-se público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA, a Licença por Adesão e Compromisso-LAC, para a atividade 
CLÍNICA MÉDICA (clínicas, consultórios e ambulatórios), localizado na 
Rua 24 de Fevereiro nº 60, centro da Cidade de Alto Araguaia-MT

E x t r a ç ã o e C o m é r c i o - C a l c á r i o C a r m e l o LT D A ( C N P J 
07.046.312/0001-85) torna público que requereu à a alteração da SEMA
razão social do processo , em razão de sucessão SEMA 281778/2011
comercial, que anteriormente era de titularidade de FABIANO 
HENRIQUE GRAMULHA (15/02/2022)(CPF/MF 604.021.721-91).              

22/02/2022
TERCA-FEIRA | 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$ 400.000,00

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 | RS •  MT  •  MS

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$ 80.000,00

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 Couto Magalhães, nº 706, Centro, 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.  

JARDIM NOVA BARRA
CLIENTES QD LOTE

DOUGLAS ROSA DA SILVA 374 18 E 19

JAIR DE JESUS FERREIRA 387 22

LINDOLFO PEREIRA DE SOUZA 387 07

GILSONEI AMORIM DA SILVA 534 10

Barra do Garças,11 de novembro de 2021 - Golden Gestão de Negócios Imobiliários 
LTDA

ROBERTO SALES DE ASSIS, portador do CPF 
206.481.039-00 torna-se público que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da 
licença de operação Nº312814/2016, para atividade de 
avicultura, localizada na rodovia Arenápolis a Nova 
Marilândia KM 15, Fazenda Assis, zona rural, no município 
de Arenápolis – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 015/2022. PR SRP Nº 007/2022

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME'S, EPP'S E MEI'S
TIPO: MAIOR DESCONTO SOBRE TABELA SINAPI

O Município de P.da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR PRESENCIAL P/ REG. DE PREÇOS Nº 007/2022, tendo 
como objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ELETRICISTA, AUXILIAR 
DE ELETRICISTA, PINTOR PEDREIRO, AJUDANTE DE 
PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO,CARPINTEIRO DE 
FORMAS, CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS, AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO, MECÂNICO, AUXILIAR DE MECÂNICO, 
ENCANADOR E AUXILIAR DE ENCANADOR, PARA
P R E S TA Ç Ã O D E S E R V I Ç O S P R E V E N T I V O S E 
CORRETIVOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL (PRÉDIOS 
PÚBLICOS) LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DO 
MUNICIPIO, CONSERTO DE PONTES NAS ESTRADAS 
VICINAIS DO MUNICIPIO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE 
C O N V Ê N I O S / P R O G R A M A S E S TAD U A I S E C O M 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, conforme 
especificações e condições constantes neste Edital e seus 
anexos, com realização prevista para o dia 25/02/2022 ás 
08:00hs (Horário de Mato Grosso). O Edital completo está a 
disp. dos int. gratuitamente, na Pref. Mun. de P. da Serra – MT e 
no Site: www.planaltodaserra.mt.gov.br Comissão de Pregão, 
Praça São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-
6101.

CLÁUDIA M. S. RODRIGUES - PREGOEIRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFÔNICOS DO ESTADO DE MATO GROS-
SO – SINTTEL-MT, por intermédio de seu Presidente, Rodinei Ramos Penha, vem, atra-
vés do presente Edital de Convocação, conforme Estatuto da Categoria, convocar a todos 
os empregados das empresas que atuam na Planta Interna e Planta Externa, Provedores, 
Empresas que atuam na área de Telecomunicações e Telefonistas na base de represen-
tação do SINTTEL-MT.

- Lotados na base territorial deste Estado, a se fazerem presentes às Assembléias Gerais 
Extraordinárias que se realizarão da seguinte forma: 

Devido a impossibilidade de realização de Assembleias Gerais Extraordinárias e/ou 
Ordinárias e  reuniões  de forma presencial, considerando a necessidade de ado-
ção de medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus COVID -19, Con-
siderando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância interna-
cional pela OMS – (Organização Mundial de Saúde) em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus COVID-19 e da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da classificação de pan-
demia oficialmente declarada. Considerando o compromisso desse deste sindicato 
em evitar e não contribuir de qualquer forma com a proliferação do COVID-19, 
decide em realizar suas assembleias por meio eletrônico, de forma virtual através 
do WhatsApp do sindicato número (65) 99609-6993, onde os trabalhadores(as) de-
verão se posicionar -se via mensagem enviada para esse número. 

Os Trabalhadores das Empresas de Planta Interna   e Planta Exter-
na: Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A, Ability Tecnologia e Serviços 
S/A; Radiante Engenharia De Telecomunicações Ltda; Meta Empreendimentos e 
Serviços Ltda, Tel Telecomunicações Ltda, Stein Telecom Ltda, EQS Engenharia 
Ltda,  Cessão De Infra-Estrutura, Instalação E Manutenção De Redes para ISP´S 
(Provedores) e Demais Empresas que atuam na Área de Telecomunicações no es-
tado de Mato Grosso. Os Trabalhadores deverão enviar as sugestões para compo-
sição da Pauta de Reinvindicações através de mensagem via WhatsApp no número 
(65) 99609-6993, entre os dias de 17/02/2022 à 21/02/2022. conforme a ordem 
do dia, apresentada abaixo. 

ORDEM DO DIA
a) Discutir e votar a pauta de reivindicações dos trabalhadores das empresas de Plan-

ta Interna e Planta Externa, Provedores  e Demais empresas representadas pelo 
Sindicato Patronal SINSTAL, bem como todas as empresas que atuam na área de 
Telecomunicações nos estado de Mato Grosso, visando à renovação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho da Planta Interna período 01/04/2022 a 30/03/2023 e de  
Planta Externa período de 01/05/2022 a 30/04/2023 e a Convenção Coletiva de 
Trabalho das empresas que atuam na prestação de serviços e são representadas 
pelo sindicato patronal SEAC-MT, o de período de vigência da CCT de 01/05/2022 
à 30/04/2023 . 

b) Deliberar ou não, pela conveniência de outorgar poderes a Diretoria do Sindica-
to dos Trabalhadores Telefônicos do Estado de Mato Grosso – SINTTEL-MT, 
para o encaminhamento das deliberações tiradas em Assembléia, outorgando-lhes 
inclusive, amplos e gerais poderes para firmar Acordo Coletivo de Trabalho, ou, 
interpor Dissídio Coletivo de Trabalho, se necessário for;

c) Deliberar, pela conveniência ou não, de vir a ser declarada a Assembléia Geral 
Extraordinária, em estado PERMANENTE, até a solução final da Negociação Co-
letiva de Trabalho, ou, do Julgamento do respectivo Dissídio Coletivo de Trabalho;

a) Discutir e votar o desconto do percentual de 3% (três por cento) sobre os salários a 
título de taxa Assistencial, no mês seguinte ao da assinatura da convenção coletiva 
de trabalho.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.

Rodinei Ramos Penha
Diretor Presidente do SINTTEL-MT

Bento Soares de Brito, CPF nº 406.736.931-04, torna público que requereu à SEMA-
MT as Licenças Prévia e de Instalação de ampliação para extração e beneficiamento
de minério de ouro no município de Nossa Senhora do Livramento-MT. Não foi
determinado Estudo de Impacto Ambiental. 15/02/22

D4Sign a06ba984-2c08-4c44-ac50-93f62b925490 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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ESPORTES

de Victor, Leonardo Silva, 
Leandro Donizete e Patrick, 
sob o comando do treinador 
Levir Culpi – isso sem falar 
no lateral Otamendi titular 
absoluto da seleção de Ar-
gentina.        

A Arena Pantanal re-
cebeu modesta presença: 
15.600 pagantes e uma le-
gião de convidados do go-

EDUARDO GOMES
Da reportagem

Ponto fraco do Cuiabá 
Esporte Clube no Brasileirão 
de 2021, o ataque ganhou 
atenção especial para essa 
temporada recheada de 
competições. Tanto assim 
que o Dourado contratou 
o centroavante André na 
esperança de melhor desem-
penho estatístico, e o craque 
estreou no sábado (12) con-
tra o Dom Bosco na goleada 
de 4 a 0, deixando seu cartão 
de visita. A torcida come-
morou, foi às redes sociais 
saudando o primeiro tento 
de seu artilheiro na Arena 
Pantanal, mas, na verdade 
o gol marcado no clássico 
com o Azulão da Colina 
Iluminada foi o terceiro no 
estádio que é a casa do clube 
de André.      

Cuiabá, domingo, 18 de 
maio de 2014. A Arena Pan-
tanal recebe o clássico Santos 
e Atlético Mineiro válido pela 
quinta rodada do Brasileirão 
e que seria laboratório para 
a preparação daquela praça 
esportiva visando a Copa 
do Mundo daquele ano. 
O confronto botava de um 
lado o clube do Rei Pelé e 
do grupo que ganhou fama 
com o nome de Meninos da 
Vila; e de outro o Galo, que 
no ano anterior conquistou 
a Copa Libertadores e que 
mantinha em campo heróis 
daquela façanha a exemplo 

CUIABÁ O centroavante marcou no clássico com o Dom Bosco, mas 
antes, em 2014, ele deixou sua marca na Arena Pantanal

André tem intimidade com as redes em Cuiabá

contra-ataques. A equipe 
mineira tanto martelou que 
André aos 30 minutos es-
tufou as redes santistas de-
fendidas por Aranha. Atle-
ticanos entraram em delírio 
em nome da máxima de que 
o Galo é o time da virada. 
E não deu outra. Faltando 
nove minutos para o fim 
da partida André fez sua 

ricles Bassols Pegado Cortez 
apitou o início do jogo a 
equipe santista dirigia por 
Oswaldo de Oliveira botou 
o Galo na roda. Dominou o 
primeiro e foi para o vestiário 
com o placar de 1 a 0, com 
gol de Cícero aos 38 minutos.      

No intervalo Levir re-
compôs o time. Apertou 
na marcação e insistiu nos 

verno estadual que fez o 
público saltar para 18.863. 
A torcida santista é expres-
siva em Cuiabá, mas nas 
cadeiras havia equilíbrio 
entre os torcedores, com os 
barulhentos torcedores do 
Galo, que aos berros canta-
vam o hino do clube, quase 
que sem parar.      

Mal o árbitro da Fifa, Pé-

André, centroavante do Cuiabá é a esperança de melhorar o  desempenho no ataque da equipe

BRUNO RODRIGUES
Da Folhapress - São Paulo

Antes de viajar ao México 
para a Copa do Mundo de 
1970, a Bulgária procurou 
adaptar sua preparação à alti-
tude que encontraria no país-
-sede do Mundial. Contudo, 
os responsáveis por organizar 
o período preparatório –todos 
do Partido Comunista Búlga-
ro– levaram em conta apenas a 
altura, mas não o clima.

COPA DO MUNDO 2022
Búlgaro esquiou nos Jogos de Inverno, jogou duas Copas e virou ídolo no futebol

Localizada na montanha 
de Rila, sul do país, a base de 
esportes de inverno de Bel-
meken (a 2.000 metros do nível 
do mar) foi o local escolhido 
para receber os jogadores 
que defenderiam a equipe 
nacional na América. Tinha 
quase os 2.600 metros que 
encontrariam em Toluca. E 
as semelhanças param por aí.

“Enquanto na montanha 
da Bulgária estava um frio de 
rachar, no México tivemos que 

jogar sob um sol escaldante 
e lidar com o fator umidade. 
Essa diferença crucial teria 
enorme peso no nosso desem-
penho naquela Copa”, disse o 
zagueiro Dimitar Penev.

“Em Belmeken havia neve, 
e tínhamos de realizar ativida-
des físicas na montanha usan-
do equipamentos de esqui. 
Mas metade de nossa equipe 
não sabia esquiar. Um dos 
nossos companheiros de equi-
pe, o Aleksandar Shalamanov, 
além de muito habilidoso no 
futebol, também tinha par-
ticipado das Olimpíadas de 
Inverno de 1960. Então, acho 
que ele se divertiu bastante”, 
completou Penev.

Aleksandar Shalamanov 
é considerado um dos gran-
des jogadores da história do 
futebol búlgaro. Revelado no 
CSKA Sofia em 1962, transfe-
riu-se no mesmo ano ao Slavia 
Sofia, onde teve carreira de 
sucesso. Pelo clube, atuou em 
262 partidas ao longo de 12 
anos e conquistou três Copas 
da Bulgária. Nas temporadas 
1963 e 1966, foi eleito o melhor 
futebolista do país.

Pela seleção, disputou 42 
jogos e esteve nas Copas do 
Mundo de 1966 e 1970. Na 
primeira, disputada na Ingla-
terra, enfrentou o Brasil na 
fase de grupos –vitória brasi-
leira por 2 a 0, gols de Pelé e 
Garrincha, no último jogo em 
que atuaram juntos.

“Eu era rápido, ágil e téc-

nico. E ainda por cima jogava 
limpo”, disse o lateral direito 
em entrevista ao site Blitz, em 
2014.

“No geral, essas qualida-
des me permitiram enfrentar 
com êxito os melhores atacan-
tes do planeta, como o italiano 
[Pierino] Prati, o português 
[António] Simões e especial-
mente Jairzinho, do Brasil, em 
1966. Poucos talvez lembrem, 
mas no Mundial seguinte, no 
México, Jairzinho foi o melhor 
da Copa.”

Em eleição popular realiza-
da por um jornal da Bulgária 
para definir a melhor equipe 
nacional de todos os tempos, 
ele integrou o time ideal ao 
lado de nomes como Trifon 
Ivanov e Hristo Stoichkov, 
semifinalistas do Mundial em 
1994.

Apesar da trajetória exi-
tosa no futebol, a carreira de 
Shalamanov como esportista 
de elite não começou nos gra-
mados. Foi na neve, ambiente 
em que se divertiu na prepa-
ração para a Copa no México, 
que o multiatleta se destacou 
primeiro.

Bicampeão nacional no 
slalom e campeão no slalom 
gigante, garantiu classifica-
ção aos Jogos Olímpicos de 
Inverno de 1960, em Squaw 
Valley (Califórnia), nos Esta-
dos Unidos.

No downhill, modalidade 
de velocidade que consiste 
em descer a montanha, termi-
nou a prova na 47ª colocação. 
Já no slalom gigante, que 
reúne técnica e velocidade, 
ficou em 37º. Em sua tercei-
ra modalidade em Squaw 
Valley, o slalom, prova mais 
técnica do esqui alpino, foi 

torcida explodir mais uma 
vez no centro geodésico 
da América e Minas Gerais 
afora. Estava consumado o 
placar: 2 a 1 de virada.      

ANDRÉ – De Cabo Frio 
(RJ) onde nasceu, André 
partiu para conquistar o 
mundo dentro das quatro 
linhas. Foi um dos Meninos 
da Vila, o grupo que ficou 
personalizado em Neymar. 
Na Ucrânia defendeu o 
Dínamo de Kiev. No Brasil 
vestiu as camisas do Santos, 
Corinthians, Galo, Grêmio e 
por último a do Sport Club 
do Recife, onde o Dourado 
o buscou.      

Aos 31 anos, com a vi-
vência adquirida ao longo 
da carreira, a malícia es-
portiva que o fez jogador, 
apresentando bom condi-
cionamento físico André 
tem uma temporada de 
grandes desafios pela frente. 
O Dourado que disputa e 
lidera o Estadual também 
participará da Copa do 
Brasil, Sul-Americana e o 
Brasileirão Série A. Com 
tanta disputa assim o re-
presentante mato-grossense 
na elite do futebol nacional 
realmente precisará marcar 
muitos gols, o que parece 
não ser tarefa tão difícil com 
a chegada de André, que há 
quase oito anos tem intimi-
dade com as redes na Arena 
Pantanal, onde a metade dos 
jogos dessa maratona será 
disputado. 

desclassificado.
Aleksandar Shalamanov só 

foi abandonar o esqui defini-
tivamente em 1965, época na 
qual já atuava como jogador 
profissional de futebol.

A paixão pelos esportes de 
inverno, porém, foi deixada 
como herança. Seu filho Stefan 
conseguiu classificação para 
os Jogos de Calgary-1988, tam-
bém no esqui alpino. Termi-
nou o slalom na 23ª colocação. 
Também disputou o slalom 
gigante, mas não encerrou a 
prova.

Após pendurar as chutei-
ras, seu pai continuou dedi-
cado ao esporte que o levou 
a duas Copas do Mundo. 
No início da década de 1980, 
trabalhou como assistente téc-
nico no Slavia Sofia e assumiu 
como técnico principal em 
1983, função que ocupou até o 
ano seguinte e pela única vez 
em sua carreira.

O histórico lateral direito e 
atleta olímpico búlgaro mor-
reu no dia 25 de outubro de 
2021, aos 80 anos. Como forma 
de homenageá-lo, o Slavia 
renomeou o seu estádio, que 
passou a se chamar Alexander 
Shalamanov.

Kuluene Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 52.634.938/0001-67 – NIRE 51.300.007.754

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012
Data, Hora e Local: No dia 31/12/2012, às 13:00 horas, na sede da Companhia, na Rodovia BR 
080, km 35, Zona Rural, Alto Boa Vista-MT. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente – Luis Fernando Della 
Togna; e Secretária – Graziela Teresa Soares da Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre a incorporação 
da Companhia pela Morumbi Agropecuária S.A. Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata 
sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, 
as seguintes deliberações, pela unanimidade de votos dos acionistas: 1) Aprovar sem ressalvas o 
documento apresentado pelos administradores da Companhia, intitulado “Justificação da Incorporação 
da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A.” (“Justificação”), nos termos do qual 
foram estabelecidas todas as condições, bem como os motivos e os fins, da incorporação da Compa-
nhia, pela sua controlada, a Morumbi Agropecuária S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia 
BR 080, km 50, Zona Rural, no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n 00.649.102/0001-32 e registrada na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso sob o NIRE 51.3.0000703-7, conforme Anexo, que passa a fazer parte integrante e insepa-
rável desta ata. 2) Aprovar, em consequência, a incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela 
Morumbi Agropecuária S.A., conforme condições constantes da Justificação. 3) Autorizar, nos termos 
do art. 227, § 2 da Lei nO 6.404/1976, que os administradores pratiquem todos os atos necessários à 
incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A., inclusive a subscrição 
do aumento de capital da Incorporadora. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Alto Boa Vista-MT, 31/12/2012. Mesa: Luis Fernando 
Della Togna – Presidente; e Graziela Teresa Soares da Silva – Secretária. Brascan Agri S.A.: Renato 
Cassim Cavalini – Diretor Presidente e Luis Fernando Della Togna – Diretor Vice-Presidente. Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 20130049220 em 20/02/2013. Protocolo 
13/004922-0 de 30/01/2013. Narjara Bairros – Secretária Geral. 

Morumbi Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 00.649.102/0001-32 – NIRE 51.300.007.037

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012
Local, Data e Hora: Na sede da Companhia, na Rodovia BR 080, km 50, Zona Rural, no Município 
de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, no dia 31/12/2012, às 18:00 horas. Convocações e 
Publicações: Dispensadas em virtude do comparecimento de todos os acionistas, representando a 
totalidade do capital social da Companhia. Presença: Dos acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da 
Companhia. Mesa: Presidente – Luis Fernando Della Togna; Secretária – Graziela Teresa Soares da 
Silva. Ordem do Dia: 1) Aprovar a exclusão do valor nominal das ações que compõem o capital social 
da Companhia, com alteração do art. 5º do Estatuto Social; 2) Aprovar a Justificação da Incorporação 
da Kuluene Agropecuária S.A. pela Companhia; 3) Ratificar a nomeação da empresa especializada, 
Index Consult Serviços Administrativos e Financeiros Ltda. – ME, para avaliação do patrimônio 
da Kuluene Agropecuária S.A.; 4) Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Kuluene 
Agropecuária S.A.; 5) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, sem alteração do número 
de ações; 6) Aprovar a incorporação, pela Companhia, da Kuluene Agropécuária S.A.; e 7) Declarar 
extinta a Kuluene Agropecuária S.A. e autorizar os administradores a praticar qualquer outro ato 
necessário à formalização da incorporação do patrimônio líquido da Kuluene Agropecuária S.A.. 
Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 
6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, as seguintes deliberações, pela unanimidade 
de votos dos acionistas: 1) Aprovar a exclusão do valor nominal das ações, passando todas as ações 
em que se divide o capital social a qualificar-se como ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 
consequência, o Artigo 5º, caput do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
alteração: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 23.775.006,00, 
dividido em 23.775.006 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 2) Aprovar, em 
todos os seus termos e condições, a “Justificação da Incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela 
Morumbi Agropecuária S.A.” (“Justificação”). A Justificação passa a fazer parte integrante e insepa-
rável desta Ata, como Anexo I, ficando, em conseqüência, diante dos motivos e fins da operação de 
incorporação nela indicados, aprovadas as condições da operação de incorporação, pela Companhia 
(“Incorporadora”), da Kuluene Agropecuária S.A., com sede na Rodovia BR 080, km 35, Zona Rural, 
no Município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CNPJ/MF sob nº 52.634.938/0001-67 e NIRE 
51.300.007.754, (“Kuluene” ou “Incorporada”). 3) Ratificar a nomeação, feita pela administração da 
Companhia, da Index Consult Serviços Administrativos e Financeiros Ltda. – ME, com sede na 
Rua da Alfandega, 115, sala 904, Setor Central, Rio de Janeiro-RJ, CNPJ/MF nº 13.657.022/0001-
70, para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Kuluene Agropecuária S.A., adotado o critério 
do valor patrimonial contábil, em 31/12/2012. 4) Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido 
da Incorporada, elaborado pela Index Consult Serviços Administrativos e Financeiros Ltda. – 
ME, qualificada no item anterior, que avaliou o patrimônio líquido da Kuluene Agropecuária S.A., 
em 31/12/2012, em R$ 20.116.802,29, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como 
seu Anexo II. 5) Conforme previsto na Justificação, após a incorporação do patrimônio líquido da 
Kuluene, o patrimônio líquido da Morumbi passará de R$ 19.223.123,98 para R$ 20.778.290,73. O 
correspondente aumento do patrimônio líquido da MORUMBI, no valor de R$ 1.555.166,75, deverá, 
segundo as normas societárias, em especial o art. 226 da Lei nº 6.404/1976, ser acrescido ao seu 
capital social, que passará para R$ 25.330.172,75. Em consequência, decide-se aprovar o aumento 
do capital social da companhia, sem alteração do número de ações, também, conforme contido na 
Justificação, passando o art. 5º do Estatuto social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O 
capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 25.330.172,75 dividido em 23.775.006 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 6) Aprovar, em consequência, a incorporação da 
Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A., que, por força do disposto no art. 227 da 
Lei nº 6.404/76, sucederá a Kuluene em todos os seus direitos e obrigações, inclusive, nos processos 
relacionados no Anexo III e na titularidade do imóvel a seguir descrito: - imóvel rural com a área de 
20.281,4270 ha, subdividido em duas áreas distintas, assim identificadas: Primeira Área: Fazenda 
Kuluente, com a superfície de 13.140,7133 ha (treze mil, cento e quarenta hectares, setenta e um 
ares e trinta e três centiares, perímetro 54.095,25 metros, situada no Município Alto Boa Vista, Estado 
de Mato Grosso; e, Segunda Área: Fazenda Kuluene I, com a superfície de 7.140,7134 ha (sete mil, 
cento e quarenta hectares, setenta e um ares e trinta e quatro centiares) com o perímetro de 40.063,80 
metros, situada no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, estando a descrição do perímetro 
e confrontações de cada área devidamente contidas na AV.06-REG Nº 14 efetuada, em 27/03/2008, 
no Registro Torrens nº 14, registrado inicialmente em 09/04/1984, às fls 40 do Livro nº 1 e atualmente 
correspondendo à Matrícula nº 14 do Livro nº 2 do Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do 
Araguaia, Estado de Mato Grosso, conforme Certidão de 19/01/2011, do citado Registro de Imóveis 
juntada como Anexo IV à presente Ata, sendo dela parte integrante e inseparável. O domínio do citado 
imóvel foi adquirido pela Kuluene Agropecuária S.A., em 27/03/1984, de Morumbi Agropecuária Ltda., 
com sede na Avenida Paulista, 2.073, 2º terraço, sala 322, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.869.374/0001-74, conforme Escritura Pública de Compra e 
Venda, lavrada no 18º Cartório de Notas da Comarca de São Paulo/SP, às fls.129/131, livro nº 900, 
em 27/03/1984. 7) Declarar extinta a Kuluene Agropecuária S.A., nos termos do art. 227, § 3º da Lei 
nº 6.404/1976, autorizando os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer outros atos 
necessários à formalização da incorporação do patrimônio líquido da Kuluene. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, sendo assinada 
pelos presentes. Alto Boa Vista – Mato Grosso, 31/12/2012. Luis Fernando Della Togna – Presidente;  
Graziela Teresa Soares da Silva – Secretária. Kuluene Agropecuária S.A. Renato Cassim Cavalini , 
Diretor Presidente; Luis Fernando Della Togna, Diretor Vice-Presidente.Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 20130049239 em 20/02/2013. Protocolo 13/004923-9 de 
30/01/2013. Narjara Bairros – Secretário Geral.

leksandar Shalamanov foi defensor da seleção Búlgara
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de Victor, Leonardo Silva, 
Leandro Donizete e Patrick, 
sob o comando do treinador 
Levir Culpi – isso sem falar 
no lateral Otamendi titular 
absoluto da seleção de Ar-
gentina.        

A Arena Pantanal re-
cebeu modesta presença: 
15.600 pagantes e uma le-
gião de convidados do go-

EDUARDO GOMES
Da reportagem

Ponto fraco do Cuiabá 
Esporte Clube no Brasileirão 
de 2021, o ataque ganhou 
atenção especial para essa 
temporada recheada de 
competições. Tanto assim 
que o Dourado contratou 
o centroavante André na 
esperança de melhor desem-
penho estatístico, e o craque 
estreou no sábado (12) con-
tra o Dom Bosco na goleada 
de 4 a 0, deixando seu cartão 
de visita. A torcida come-
morou, foi às redes sociais 
saudando o primeiro tento 
de seu artilheiro na Arena 
Pantanal, mas, na verdade 
o gol marcado no clássico 
com o Azulão da Colina 
Iluminada foi o terceiro no 
estádio que é a casa do clube 
de André.      

Cuiabá, domingo, 18 de 
maio de 2014. A Arena Pan-
tanal recebe o clássico Santos 
e Atlético Mineiro válido pela 
quinta rodada do Brasileirão 
e que seria laboratório para 
a preparação daquela praça 
esportiva visando a Copa 
do Mundo daquele ano. 
O confronto botava de um 
lado o clube do Rei Pelé e 
do grupo que ganhou fama 
com o nome de Meninos da 
Vila; e de outro o Galo, que 
no ano anterior conquistou 
a Copa Libertadores e que 
mantinha em campo heróis 
daquela façanha a exemplo 

CUIABÁ O centroavante marcou no clássico com o Dom Bosco, mas 
antes, em 2014, ele deixou sua marca na Arena Pantanal

André tem intimidade com as redes em Cuiabá

contra-ataques. A equipe 
mineira tanto martelou que 
André aos 30 minutos es-
tufou as redes santistas de-
fendidas por Aranha. Atle-
ticanos entraram em delírio 
em nome da máxima de que 
o Galo é o time da virada. 
E não deu outra. Faltando 
nove minutos para o fim 
da partida André fez sua 

ricles Bassols Pegado Cortez 
apitou o início do jogo a 
equipe santista dirigia por 
Oswaldo de Oliveira botou 
o Galo na roda. Dominou o 
primeiro e foi para o vestiário 
com o placar de 1 a 0, com 
gol de Cícero aos 38 minutos.      

No intervalo Levir re-
compôs o time. Apertou 
na marcação e insistiu nos 

verno estadual que fez o 
público saltar para 18.863. 
A torcida santista é expres-
siva em Cuiabá, mas nas 
cadeiras havia equilíbrio 
entre os torcedores, com os 
barulhentos torcedores do 
Galo, que aos berros canta-
vam o hino do clube, quase 
que sem parar.      

Mal o árbitro da Fifa, Pé-

André, centroavante do Cuiabá é a esperança de melhorar o  desempenho no ataque da equipe

BRUNO RODRIGUES
Da Folhapress - São Paulo

Antes de viajar ao México 
para a Copa do Mundo de 
1970, a Bulgária procurou 
adaptar sua preparação à alti-
tude que encontraria no país-
-sede do Mundial. Contudo, 
os responsáveis por organizar 
o período preparatório –todos 
do Partido Comunista Búlga-
ro– levaram em conta apenas a 
altura, mas não o clima.

COPA DO MUNDO 2022
Búlgaro esquiou nos Jogos de Inverno, jogou duas Copas e virou ídolo no futebol

Localizada na montanha 
de Rila, sul do país, a base de 
esportes de inverno de Bel-
meken (a 2.000 metros do nível 
do mar) foi o local escolhido 
para receber os jogadores 
que defenderiam a equipe 
nacional na América. Tinha 
quase os 2.600 metros que 
encontrariam em Toluca. E 
as semelhanças param por aí.

“Enquanto na montanha 
da Bulgária estava um frio de 
rachar, no México tivemos que 

jogar sob um sol escaldante 
e lidar com o fator umidade. 
Essa diferença crucial teria 
enorme peso no nosso desem-
penho naquela Copa”, disse o 
zagueiro Dimitar Penev.

“Em Belmeken havia neve, 
e tínhamos de realizar ativida-
des físicas na montanha usan-
do equipamentos de esqui. 
Mas metade de nossa equipe 
não sabia esquiar. Um dos 
nossos companheiros de equi-
pe, o Aleksandar Shalamanov, 
além de muito habilidoso no 
futebol, também tinha par-
ticipado das Olimpíadas de 
Inverno de 1960. Então, acho 
que ele se divertiu bastante”, 
completou Penev.

Aleksandar Shalamanov 
é considerado um dos gran-
des jogadores da história do 
futebol búlgaro. Revelado no 
CSKA Sofia em 1962, transfe-
riu-se no mesmo ano ao Slavia 
Sofia, onde teve carreira de 
sucesso. Pelo clube, atuou em 
262 partidas ao longo de 12 
anos e conquistou três Copas 
da Bulgária. Nas temporadas 
1963 e 1966, foi eleito o melhor 
futebolista do país.

Pela seleção, disputou 42 
jogos e esteve nas Copas do 
Mundo de 1966 e 1970. Na 
primeira, disputada na Ingla-
terra, enfrentou o Brasil na 
fase de grupos –vitória brasi-
leira por 2 a 0, gols de Pelé e 
Garrincha, no último jogo em 
que atuaram juntos.

“Eu era rápido, ágil e téc-

nico. E ainda por cima jogava 
limpo”, disse o lateral direito 
em entrevista ao site Blitz, em 
2014.

“No geral, essas qualida-
des me permitiram enfrentar 
com êxito os melhores atacan-
tes do planeta, como o italiano 
[Pierino] Prati, o português 
[António] Simões e especial-
mente Jairzinho, do Brasil, em 
1966. Poucos talvez lembrem, 
mas no Mundial seguinte, no 
México, Jairzinho foi o melhor 
da Copa.”

Em eleição popular realiza-
da por um jornal da Bulgária 
para definir a melhor equipe 
nacional de todos os tempos, 
ele integrou o time ideal ao 
lado de nomes como Trifon 
Ivanov e Hristo Stoichkov, 
semifinalistas do Mundial em 
1994.

Apesar da trajetória exi-
tosa no futebol, a carreira de 
Shalamanov como esportista 
de elite não começou nos gra-
mados. Foi na neve, ambiente 
em que se divertiu na prepa-
ração para a Copa no México, 
que o multiatleta se destacou 
primeiro.

Bicampeão nacional no 
slalom e campeão no slalom 
gigante, garantiu classifica-
ção aos Jogos Olímpicos de 
Inverno de 1960, em Squaw 
Valley (Califórnia), nos Esta-
dos Unidos.

No downhill, modalidade 
de velocidade que consiste 
em descer a montanha, termi-
nou a prova na 47ª colocação. 
Já no slalom gigante, que 
reúne técnica e velocidade, 
ficou em 37º. Em sua tercei-
ra modalidade em Squaw 
Valley, o slalom, prova mais 
técnica do esqui alpino, foi 

torcida explodir mais uma 
vez no centro geodésico 
da América e Minas Gerais 
afora. Estava consumado o 
placar: 2 a 1 de virada.      

ANDRÉ – De Cabo Frio 
(RJ) onde nasceu, André 
partiu para conquistar o 
mundo dentro das quatro 
linhas. Foi um dos Meninos 
da Vila, o grupo que ficou 
personalizado em Neymar. 
Na Ucrânia defendeu o 
Dínamo de Kiev. No Brasil 
vestiu as camisas do Santos, 
Corinthians, Galo, Grêmio e 
por último a do Sport Club 
do Recife, onde o Dourado 
o buscou.      

Aos 31 anos, com a vi-
vência adquirida ao longo 
da carreira, a malícia es-
portiva que o fez jogador, 
apresentando bom condi-
cionamento físico André 
tem uma temporada de 
grandes desafios pela frente. 
O Dourado que disputa e 
lidera o Estadual também 
participará da Copa do 
Brasil, Sul-Americana e o 
Brasileirão Série A. Com 
tanta disputa assim o re-
presentante mato-grossense 
na elite do futebol nacional 
realmente precisará marcar 
muitos gols, o que parece 
não ser tarefa tão difícil com 
a chegada de André, que há 
quase oito anos tem intimi-
dade com as redes na Arena 
Pantanal, onde a metade dos 
jogos dessa maratona será 
disputado. 

desclassificado.
Aleksandar Shalamanov só 

foi abandonar o esqui defini-
tivamente em 1965, época na 
qual já atuava como jogador 
profissional de futebol.

A paixão pelos esportes de 
inverno, porém, foi deixada 
como herança. Seu filho Stefan 
conseguiu classificação para 
os Jogos de Calgary-1988, tam-
bém no esqui alpino. Termi-
nou o slalom na 23ª colocação. 
Também disputou o slalom 
gigante, mas não encerrou a 
prova.

Após pendurar as chutei-
ras, seu pai continuou dedi-
cado ao esporte que o levou 
a duas Copas do Mundo. 
No início da década de 1980, 
trabalhou como assistente téc-
nico no Slavia Sofia e assumiu 
como técnico principal em 
1983, função que ocupou até o 
ano seguinte e pela única vez 
em sua carreira.

O histórico lateral direito e 
atleta olímpico búlgaro mor-
reu no dia 25 de outubro de 
2021, aos 80 anos. Como forma 
de homenageá-lo, o Slavia 
renomeou o seu estádio, que 
passou a se chamar Alexander 
Shalamanov.

Kuluene Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 52.634.938/0001-67 – NIRE 51.300.007.754

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012
Data, Hora e Local: No dia 31/12/2012, às 13:00 horas, na sede da Companhia, na Rodovia BR 
080, km 35, Zona Rural, Alto Boa Vista-MT. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente – Luis Fernando Della 
Togna; e Secretária – Graziela Teresa Soares da Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre a incorporação 
da Companhia pela Morumbi Agropecuária S.A. Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata 
sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, 
as seguintes deliberações, pela unanimidade de votos dos acionistas: 1) Aprovar sem ressalvas o 
documento apresentado pelos administradores da Companhia, intitulado “Justificação da Incorporação 
da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A.” (“Justificação”), nos termos do qual 
foram estabelecidas todas as condições, bem como os motivos e os fins, da incorporação da Compa-
nhia, pela sua controlada, a Morumbi Agropecuária S.A., sociedade anônima, com sede na Rodovia 
BR 080, km 50, Zona Rural, no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CEP 78.665-000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n 00.649.102/0001-32 e registrada na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso sob o NIRE 51.3.0000703-7, conforme Anexo, que passa a fazer parte integrante e insepa-
rável desta ata. 2) Aprovar, em consequência, a incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela 
Morumbi Agropecuária S.A., conforme condições constantes da Justificação. 3) Autorizar, nos termos 
do art. 227, § 2 da Lei nO 6.404/1976, que os administradores pratiquem todos os atos necessários à 
incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A., inclusive a subscrição 
do aumento de capital da Incorporadora. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Alto Boa Vista-MT, 31/12/2012. Mesa: Luis Fernando 
Della Togna – Presidente; e Graziela Teresa Soares da Silva – Secretária. Brascan Agri S.A.: Renato 
Cassim Cavalini – Diretor Presidente e Luis Fernando Della Togna – Diretor Vice-Presidente. Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 20130049220 em 20/02/2013. Protocolo 
13/004922-0 de 30/01/2013. Narjara Bairros – Secretária Geral. 

Morumbi Agropecuária S.A.
CNPJ/MF nº 00.649.102/0001-32 – NIRE 51.300.007.037

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de dezembro de 2012
Local, Data e Hora: Na sede da Companhia, na Rodovia BR 080, km 50, Zona Rural, no Município 
de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, no dia 31/12/2012, às 18:00 horas. Convocações e 
Publicações: Dispensadas em virtude do comparecimento de todos os acionistas, representando a 
totalidade do capital social da Companhia. Presença: Dos acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da 
Companhia. Mesa: Presidente – Luis Fernando Della Togna; Secretária – Graziela Teresa Soares da 
Silva. Ordem do Dia: 1) Aprovar a exclusão do valor nominal das ações que compõem o capital social 
da Companhia, com alteração do art. 5º do Estatuto Social; 2) Aprovar a Justificação da Incorporação 
da Kuluene Agropecuária S.A. pela Companhia; 3) Ratificar a nomeação da empresa especializada, 
Index Consult Serviços Administrativos e Financeiros Ltda. – ME, para avaliação do patrimônio 
da Kuluene Agropecuária S.A.; 4) Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Kuluene 
Agropecuária S.A.; 5) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, sem alteração do número 
de ações; 6) Aprovar a incorporação, pela Companhia, da Kuluene Agropécuária S.A.; e 7) Declarar 
extinta a Kuluene Agropecuária S.A. e autorizar os administradores a praticar qualquer outro ato 
necessário à formalização da incorporação do patrimônio líquido da Kuluene Agropecuária S.A.. 
Deliberações: Após a aprovação da lavratura da ata sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 
6.404/1976 foram tomadas, após exame e discussão, as seguintes deliberações, pela unanimidade 
de votos dos acionistas: 1) Aprovar a exclusão do valor nominal das ações, passando todas as ações 
em que se divide o capital social a qualificar-se como ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 
consequência, o Artigo 5º, caput do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
alteração: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 23.775.006,00, 
dividido em 23.775.006 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 2) Aprovar, em 
todos os seus termos e condições, a “Justificação da Incorporação da Kuluene Agropecuária S.A. pela 
Morumbi Agropecuária S.A.” (“Justificação”). A Justificação passa a fazer parte integrante e insepa-
rável desta Ata, como Anexo I, ficando, em conseqüência, diante dos motivos e fins da operação de 
incorporação nela indicados, aprovadas as condições da operação de incorporação, pela Companhia 
(“Incorporadora”), da Kuluene Agropecuária S.A., com sede na Rodovia BR 080, km 35, Zona Rural, 
no Município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, CNPJ/MF sob nº 52.634.938/0001-67 e NIRE 
51.300.007.754, (“Kuluene” ou “Incorporada”). 3) Ratificar a nomeação, feita pela administração da 
Companhia, da Index Consult Serviços Administrativos e Financeiros Ltda. – ME, com sede na 
Rua da Alfandega, 115, sala 904, Setor Central, Rio de Janeiro-RJ, CNPJ/MF nº 13.657.022/0001-
70, para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Kuluene Agropecuária S.A., adotado o critério 
do valor patrimonial contábil, em 31/12/2012. 4) Aprovar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido 
da Incorporada, elaborado pela Index Consult Serviços Administrativos e Financeiros Ltda. – 
ME, qualificada no item anterior, que avaliou o patrimônio líquido da Kuluene Agropecuária S.A., 
em 31/12/2012, em R$ 20.116.802,29, que passa a fazer parte integrante deste instrumento como 
seu Anexo II. 5) Conforme previsto na Justificação, após a incorporação do patrimônio líquido da 
Kuluene, o patrimônio líquido da Morumbi passará de R$ 19.223.123,98 para R$ 20.778.290,73. O 
correspondente aumento do patrimônio líquido da MORUMBI, no valor de R$ 1.555.166,75, deverá, 
segundo as normas societárias, em especial o art. 226 da Lei nº 6.404/1976, ser acrescido ao seu 
capital social, que passará para R$ 25.330.172,75. Em consequência, decide-se aprovar o aumento 
do capital social da companhia, sem alteração do número de ações, também, conforme contido na 
Justificação, passando o art. 5º do Estatuto social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O 
capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 25.330.172,75 dividido em 23.775.006 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 6) Aprovar, em consequência, a incorporação da 
Kuluene Agropecuária S.A. pela Morumbi Agropecuária S.A., que, por força do disposto no art. 227 da 
Lei nº 6.404/76, sucederá a Kuluene em todos os seus direitos e obrigações, inclusive, nos processos 
relacionados no Anexo III e na titularidade do imóvel a seguir descrito: - imóvel rural com a área de 
20.281,4270 ha, subdividido em duas áreas distintas, assim identificadas: Primeira Área: Fazenda 
Kuluente, com a superfície de 13.140,7133 ha (treze mil, cento e quarenta hectares, setenta e um 
ares e trinta e três centiares, perímetro 54.095,25 metros, situada no Município Alto Boa Vista, Estado 
de Mato Grosso; e, Segunda Área: Fazenda Kuluene I, com a superfície de 7.140,7134 ha (sete mil, 
cento e quarenta hectares, setenta e um ares e trinta e quatro centiares) com o perímetro de 40.063,80 
metros, situada no Município Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso, estando a descrição do perímetro 
e confrontações de cada área devidamente contidas na AV.06-REG Nº 14 efetuada, em 27/03/2008, 
no Registro Torrens nº 14, registrado inicialmente em 09/04/1984, às fls 40 do Livro nº 1 e atualmente 
correspondendo à Matrícula nº 14 do Livro nº 2 do Registro de Imóveis da Comarca de São Felix do 
Araguaia, Estado de Mato Grosso, conforme Certidão de 19/01/2011, do citado Registro de Imóveis 
juntada como Anexo IV à presente Ata, sendo dela parte integrante e inseparável. O domínio do citado 
imóvel foi adquirido pela Kuluene Agropecuária S.A., em 27/03/1984, de Morumbi Agropecuária Ltda., 
com sede na Avenida Paulista, 2.073, 2º terraço, sala 322, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.869.374/0001-74, conforme Escritura Pública de Compra e 
Venda, lavrada no 18º Cartório de Notas da Comarca de São Paulo/SP, às fls.129/131, livro nº 900, 
em 27/03/1984. 7) Declarar extinta a Kuluene Agropecuária S.A., nos termos do art. 227, § 3º da Lei 
nº 6.404/1976, autorizando os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer outros atos 
necessários à formalização da incorporação do patrimônio líquido da Kuluene. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, sendo assinada 
pelos presentes. Alto Boa Vista – Mato Grosso, 31/12/2012. Luis Fernando Della Togna – Presidente;  
Graziela Teresa Soares da Silva – Secretária. Kuluene Agropecuária S.A. Renato Cassim Cavalini , 
Diretor Presidente; Luis Fernando Della Togna, Diretor Vice-Presidente.Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 20130049239 em 20/02/2013. Protocolo 13/004923-9 de 
30/01/2013. Narjara Bairros – Secretário Geral.

leksandar Shalamanov foi defensor da seleção Búlgara
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EDIÇÃO ANTERIOR
Na página A2 da Edição 15668, com 

data: Cuiabá, terça-feira, 10 de março de 
2021, a data correta é: Cuiabá, quarta-
-feira, 10 de março de 2021. À página A4 
do caderno de Política, na matéria “CGE 
instaura PAD contra coronel”, o texto 
correto é “... de Aquisições, Sílvia Mara 
Gonçalves; a ex-coordenadora de Gestão 
de Contratos, Kamila Vilela; e o servidor 
Ademir Soares Guimarães Júnior...”. O 
texto do quarto parágrafo é “... Em de-
zembro de 2014, quando foi deflagrada 
pela Delegacia Fazendária a operação 
Edição Extra, que apurou suspeita de um 
desvio de R$ 44 milhões dos cofres públi-
cos por meio de fraudes....”. E suprime-se 
o décimo parágrafo, que começa com 
“Todas as prisões já foram revogadas...”                                                             

Nos mesmos caderno e página, o 
título correto da matéria “Governo ace-
lera obras de duplicação da MT-010” é 
“Governo executa obra de duplicação 
da MT-010”.

Ainda nos mesmos caderno e página, 
na matéria “TCE apura superfaturamento 
na Secopa”, o texto correto é “... que cir-
culou na quinta-feira (31), o Ministério...”.

Boa do dia

dissonante

erramos
Em julho, o Banco Central afirmou que, 
com o Pix, será possível sacar dinheiro no 
varejo. Depois disso, a empresa de caixas 
eletrônicos Tecban afirmou que também 
oferecerá essa solução. Agora, a Abecs 
(associação da indústria de cartões) 
afirmou que também trabalha com essa 
possibilidade. O saque no varejo existe 
em diversos países e chegou a existir no 
Brasil em um passado distante, segundo 
Ricardo  Vieira, diretor da Abecs. Não 
havia um padrão e o serviço caiu em 
desuso.

Somente no primeiro semestre deste ano, 
ao menos 4.305 pessoas já caíram no golpe 
de estelionato, em Mato Grosso. O número 
é 16% maior que no mesmo período de 
2019, quando foram registradas 3.727 
ocorrências. No topo da lista dos registros 
estão clonagem de WhatsApp (23.9%), 
seguidos de uso indevido de dados pes-
soais (15,7%), boleto falso (10.7%) e golpe 
por sites de comércio eletrônico (8,4%), 
conforme dados da Superintendência do 
Observatório da Violência da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

mas de ações humanas. É claro crimi-
nosas. Também não são produtores 
rurais pois esses são os que arcarão 
com os prejuízos, que não são poucos. 
Insistimos da tese racional da “relação 
de causa e efeito”. Logo providencias 
deverão ser tomadas nas causas ou 
continuarão os efeitos até que as chu-
vas resolvam a situação de calamida-
de. É só pensar um pouquinho e tudo 
fica esclarecido.. por exemplo: “a quem 
interessa queimar a natureza” “com 
que objetivos”.
ACIR CARLOS OCHOVE, Cuiabá/MT
ochove@terra.com.br

Benzedor de 70 anos 
é procurado ‘para 
todos os males’

Lindo o trabalho de Seu Rodrigues! 
Pena que essa tradição e manifestação 
cultural e religiosa de benzedores e 
rezadeiras está acabando. Infelizmen-
te, essa vida moderna, corrida, sem 
tempo para quase nada e ainda com o 
advento da pandemia do Covid-19 e 
com a chegada das redes sociais, tudo 
ficou mais frio e o contato pessoal está 
em segundo plano. Talvez nas cida-
des interioranas, essa tradição ainda 
persista, porém, nos grandes centros 

compridas aqui na terra então com isso 
que existe benzedor através da sua fé 
a pessoa é curada em nome de senhor 
Jesus Cristo.
OBREIRA MARIA ROSANGELA SANTOS, 
Cuiabá/MT
mariarosangela 262@Gmail.com

CIA considerou soja 
brasileira ameaça aos EUA

A briga pelo mercado não é de hoje 
,nem de ontem ,vem de séculos. Só falta 
o nosso presidente voltar ao E.U.A e 
liberar a soja ianque para importação, 
sem custas para os americanos. Turis-
tas podem entrar sem vistas, mas o 
brasileiro não tem este benefício. Uma 
medida sem o menor bom senso, será 
que todos os gringos são santos?
MARIO MARCIO DA COSTA E SILVA, eng.
civil, Cuiabá/MT
mariomarcio1959@bol.com.br

Com devastação, Pantanal 
pode levar até 50 anos 
para se regenerar

Lamentável o incêndio do Pantanal. 
Elevados prejuízos de toda espécie. 
pelo numero de focos é fácil deduzir 
que não se trata de geração espontânea 

e estou seguindo à Jesus Cristo, um 
caminho difícil perdi todos os amigos, e 
tive conflito familiar pesado. Mas é isso! 
Mesmo assim vou levando a vida com 
Cristo Jesus, o melhor amigo, não pre-
tendo de maneira alguma colocar álcool 
ou drogas na minha boca nunca mais 
em nome de Jesus Cristo. Convivo com 
o cheiro dessas drogas diariamente na 
porta de casa, quando alguns vizinhos 
fumam na porta de casa à noite inteira 
as vezes, mas não sinto graças a Deus, 
nenhuma vontade de voltar a fazer uso 
dessas substâncias.
ODENIL MIRANDA, Cuiabá/MT
odenilmiranda@gmail.com

Casa em bairro nobre 
de VG era central de 
distribuição de drogas

No Canadá, ou no Uruguai. Seriam 
grandes empresários pagadores de 
impostos.
LUCAS SILVA, Cuiabá/MT
lucassilva@gmail.com

Benzedor de 70 anos é 
procurado ‘para todos os males’

A oração é dom que vem de deus 
é quem já nasce com a missão pra ser 

Casagrande: “A cada 
dois comentários 
nas minhas redes, 
um me chama de drogado. 
É uma faca na alma”

Consegui me livrar da maconha 
misturada com crack depois de vinte 
anos, e consegui me livrar de vez da 
maconha pura após 38 anos de uso 
sem parar “um dia sequer” de fumar 
(nestes 38 anos no máximo fiquei uns 
10 meses sem uso, isso aleatoriamente, 
seis meses seguidos não fumei nada, 
quando me batizei nas águas em uma 
igreja evangélica. Os outros 4 meses 
que parei, foi algumas vezes que tive 
tosses muito altas ou outras quando 
estava em alguns lugares que não 
tinha acesso às drogas ou quando con-
trai dengue( 3 vezes). Injetei cocaína e 
o xarope eritós na veia algumas vezes 
e tomava eritós diversas vezes, assim 
com anfetaminas algumas ocasiões e 
cogumelo uma vez e chá de uma flor 
branca ( aqui na região falam que o 
nome é beladona) pro duas vezes) 
bebidas alcoólicas, tomava desde dos 
sete anos, aos dezoito anos me tornei 
alcoólatra. Hoje está com 4 anos que 
não bebo e nem fumo, voltei para igre-
ja, a mesma que me batizei nas águas, 

urbanos, acho que num período de 
curto espaço de tempo isso deixará 
de existir.
LEVI CUIABANO, Cuiabá/MT
levicuiabanohs@hotmail.com

A Capital de MT e 
as marcas da divisão, 
imigração e miscigenação

Esse repórter falhou ao não falar 
sobre a grande contribuição que o Go-
verno do Julio Campos (1983-87) deu 
ao Desenvolvimento e Progresso de 
Cuiabá, e principalmente do Estado 
de Mato Grosso. A nossa familia era 
do Paraná e só mudamos para MT 
em 1985, após meu pai ouvir uma 
Palestra do então Governador Julio, 
convidando a nós SULISTAS a virem 
ocupar os espaço vazios do Norte de 
Mato Grosso, com terra boas e baratas, 
vendidas pelo INTERMAT, CODE-
MAT e Empresas de Colonizadoras 
Privadas, e que ele garantia Segurança 
e Boas Estradas, e até asfaltamento 
das BR. Julio tem que ser reconhecido 
pelo repórter e por esse Jornal, como 
o Grande Governador da Integração 
e Desenvolvimento de Mato Grosso.
FERNANDO SCHINAIDER
schinaider@terra.com.br

Esforço pela alfabetização
As repercussões trágicas da pande-

mia na educação ficam aos poucos mais 
palpáveis, conforme são conduzidos 
e publicados novos estudos e levan-
tamentos sobre o tema. Conhecer a 
magnitude do impacto do fechamento 
prolongado das escolas e das diferenças 
de possibilidade de acesso a aulas no 
formato virtual é um ponto de parti-
da. Com o problema evidenciado por 
números e outros indicadores avaliati-
vos, é possível fazer intervenções mais 
precisas para contornar as principais 
dificuldades apresentadas.

Nota técnica divulgada ontem pelo 
Todos Pela Educação escancara os sé-
rios prejuízos causados à alfabetização 
das crianças brasileiras. A partir dos 
dados da Pesquisa Nacional por Amos-

tra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), concluiu que, entre 2019 e 
2021, aumentou em 66% a quantidade 
de meninos e meninas de seis e sete 
anos que não sabem ler e escrever. 
Eram 1,43 milhão e passaram a ser 2,39 
milhões, aponta o trabalho, baseado 
nas respostas dos responsáveis pelas 
crianças no levantamento periódico 
realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

A alfabetização, como base do 
processo de assimilação de conheci-
mento ao longo da vida escolar, é um 
momento decisivo para a qualidade da 
aprendizagem. Não consiste apenas 
na capacidade de ler um texto ou de 
escrever algumas palavras, mas de 
compreensão e de desenvolvimento 

de ideias e de novas habilidades. É um 
pilar, portanto, para a cidadania e para 
melhores possibilidades de inserção 
no mercado de trabalho ao chegarem 
à idade adulta. 

É ainda mais preocupante, embo-
ra não surpreendente, a constatação 
do Todos pela Educação de que o 
quadro se acentua de acordo com a 
classe social das famílias e a cor da 
pele. Um exemplo: em 2019, um terço 
das crianças pertencentes ao recorte 
dos domicílios 25% mais pobres não 
sabiam ler ou escrever. Ano passado, 
o percentual pulou para 51%. Entre 
as 25% mais ricas, a piora foi bem 
mais modesta, de 11,4% para 16,6%, 
e ainda se nota uma melhora ante os 
dados de 2020 (17,4%). É mais um 

indício a apontar que o afastamento 
da escola teve consequências mais 
drásticas especialmen-
te para alunos da rede 
pública, sem as mesmas 
condições de acesso a 
internet de qualidade e 
a dispositivos adequa-
dos para as aulas online 
em comparação com os 
estudantes de escolas 
privadas, que também 
retornaram bem antes 
às atividades presenciais.

As conclusões do 
levantamento reforçam 
a necessidade de um esforço conjun-
to e urgente voltado a recuperar o 
atraso na alfabetização dos pequenos 

brasileiros. Esse mutirão, por óbvio, 
tem de dar atenção especialíssima às 

escolas públicas, sob 
pena de, no futuro, se 
acentuar ainda mais 
a já vergonhosa desi-
gualdade social do país, 
que se traduz em perda 
de potencial de cresci-
mento econômico. É 
uma tarefa conjunta 
a ser executada pelo 
poder público, educa-
dores, organizações 
da sociedade civil e 
comunidades escolares. 

São milhões de crianças que, em uma 
idade crítica de suas vidas, não podem 
ser deixadas para trás.

São milhões de 
crianças que, em 
uma idade crítica 

de suas vidas, não 
podem ser 
deixadas 
para trás

Carta do Leitor

4ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 20 
(Vinte) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior 
Processo Nº 1056466-27.2019.8.11.0041 Valor Da Causa: R$21.518,91 Espécie: Monitória Polo 
Ativo: Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi 
Ouro Verde MT, cooperativa de crédito, inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.529.420/0001-53, com sede na 
Avenida Mato Grosso, nº 1577, Bairro Cidade Nova, CEP 78455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde 
– MT, endereço eletrônico:  Polo Passivo: R A Comércio De Alimentos Eireli, mhflores@mhflores.com.br1
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 97.538.724/0001-25, com sede na 
Avenida Brasília, nº 146, Bairro Jardim das Américas, Cep 78060-601, na cidade de Cuiabá - MT, 
endereço eletrônico desconhecido. Finalidade: Citação do polo passivo R A Comércio De Alimentos 
Eireli, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 21.518,91 
(vinte e um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, e dos 
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 
poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 
penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo Da Inicial: Por força da 'Proposta de Adesão e 
Solicitação do Cartão Sicredi Visa Empresarial – C/C 04726-6', firmada 24/09/2018, a cooperativa 
autora concedeu a Requerida um limite de crédito no valor de R$20.716,38 (vinte mil, setecentos e 
dezesseis reais e trinta e oito centavos), com possibilidade de renovações automáticas, acrescidas dos 
encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida até o momento não efetuou o 
devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas empreendidas pela Requerente. Encontra-se, 
assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$21.518,91 (vinte e um mil, quinhentos e dezoito 
reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, oriundos do Cartão Sicredi Visa 
Empresarial. DECISÃO: Vistos etc. 1. Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor 
embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se 
em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto 
pagamento, ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. Comprovante do 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 27303560 - pág. 2, para o devido 
cumprimento de mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 
termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 
do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 08 de 
janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
Bancário DECISÃO: Vistos etc. Diante da certidão de Id 57366141, bem como a consulta de endereço 
realizada junto ao sistema Infojud em decisão de Id 70565587, dando conta do mesmo endereço já 
constante nos autos, defiro o pedido de Id 71009112. Cite-se a requerida R A Comercio de Alimentos 
Eireli por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo 
em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 10 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo deste 
edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art. 701, § 2º, do CPC). 
3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado 
em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 
Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 
indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS JUMBO LTDA – CNPJ 20.642.388/0001-31, 
localizado Rodovia Palmiro Paes de Barros, nº05, bairro Nossa Senhora 
Aparecido, Cuiabá/MT, torna-se público que requereu à Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente - SEMA/MT, pedido de Licença Ambiental Simplificada – LAS, 
para atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos (TRPP).

T G de Souza EIRELI-EPP – CNPJ 20.642.388/0001-31 localizado na Rodovia 
Palmiro Paes de Barros, nº 05, bairro Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá/MT, 
torna-se público que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - 
SEMA/MT, a Alteração nome empresarial da Razão Social, para COMÉRCIO 
DE COMBUSTÍVEIS JUMBO LTDA, nas atividades de Comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores.

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 Couto Magalhães, nº 706, Centro, 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.   

JARDIM NOVA BARRA 
CLIENTES QD LOTE 

DOUGLAS ROSA DA SILVA 374 18 E 19 

JAIR DE JESUS FERREIRA 387 22 

LINDOLFO PEREIRA DE SOUZA 387 07 

GILSONEI AMORIM DA SILVA 534 10 

Barra do Garças,11 de novembro de 2021 - Golden Gestão de Negócios Imobiliários 
LTDA 
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EDIÇÃO ANTERIOR
Na página A2 da Edição 15668, com 

data: Cuiabá, terça-feira, 10 de março de 
2021, a data correta é: Cuiabá, quarta-
-feira, 10 de março de 2021. À página A4 
do caderno de Política, na matéria “CGE 
instaura PAD contra coronel”, o texto 
correto é “... de Aquisições, Sílvia Mara 
Gonçalves; a ex-coordenadora de Gestão 
de Contratos, Kamila Vilela; e o servidor 
Ademir Soares Guimarães Júnior...”. O 
texto do quarto parágrafo é “... Em de-
zembro de 2014, quando foi deflagrada 
pela Delegacia Fazendária a operação 
Edição Extra, que apurou suspeita de um 
desvio de R$ 44 milhões dos cofres públi-
cos por meio de fraudes....”. E suprime-se 
o décimo parágrafo, que começa com 
“Todas as prisões já foram revogadas...”                                                             

Nos mesmos caderno e página, o 
título correto da matéria “Governo ace-
lera obras de duplicação da MT-010” é 
“Governo executa obra de duplicação 
da MT-010”.

Ainda nos mesmos caderno e página, 
na matéria “TCE apura superfaturamento 
na Secopa”, o texto correto é “... que cir-
culou na quinta-feira (31), o Ministério...”.

Boa do dia

dissonante

erramos
Em julho, o Banco Central afirmou que, 
com o Pix, será possível sacar dinheiro no 
varejo. Depois disso, a empresa de caixas 
eletrônicos Tecban afirmou que também 
oferecerá essa solução. Agora, a Abecs 
(associação da indústria de cartões) 
afirmou que também trabalha com essa 
possibilidade. O saque no varejo existe 
em diversos países e chegou a existir no 
Brasil em um passado distante, segundo 
Ricardo  Vieira, diretor da Abecs. Não 
havia um padrão e o serviço caiu em 
desuso.

Somente no primeiro semestre deste ano, 
ao menos 4.305 pessoas já caíram no golpe 
de estelionato, em Mato Grosso. O número 
é 16% maior que no mesmo período de 
2019, quando foram registradas 3.727 
ocorrências. No topo da lista dos registros 
estão clonagem de WhatsApp (23.9%), 
seguidos de uso indevido de dados pes-
soais (15,7%), boleto falso (10.7%) e golpe 
por sites de comércio eletrônico (8,4%), 
conforme dados da Superintendência do 
Observatório da Violência da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

mas de ações humanas. É claro crimi-
nosas. Também não são produtores 
rurais pois esses são os que arcarão 
com os prejuízos, que não são poucos. 
Insistimos da tese racional da “relação 
de causa e efeito”. Logo providencias 
deverão ser tomadas nas causas ou 
continuarão os efeitos até que as chu-
vas resolvam a situação de calamida-
de. É só pensar um pouquinho e tudo 
fica esclarecido.. por exemplo: “a quem 
interessa queimar a natureza” “com 
que objetivos”.
ACIR CARLOS OCHOVE, Cuiabá/MT
ochove@terra.com.br

Benzedor de 70 anos 
é procurado ‘para 
todos os males’

Lindo o trabalho de Seu Rodrigues! 
Pena que essa tradição e manifestação 
cultural e religiosa de benzedores e 
rezadeiras está acabando. Infelizmen-
te, essa vida moderna, corrida, sem 
tempo para quase nada e ainda com o 
advento da pandemia do Covid-19 e 
com a chegada das redes sociais, tudo 
ficou mais frio e o contato pessoal está 
em segundo plano. Talvez nas cida-
des interioranas, essa tradição ainda 
persista, porém, nos grandes centros 

compridas aqui na terra então com isso 
que existe benzedor através da sua fé 
a pessoa é curada em nome de senhor 
Jesus Cristo.
OBREIRA MARIA ROSANGELA SANTOS, 
Cuiabá/MT
mariarosangela 262@Gmail.com

CIA considerou soja 
brasileira ameaça aos EUA

A briga pelo mercado não é de hoje 
,nem de ontem ,vem de séculos. Só falta 
o nosso presidente voltar ao E.U.A e 
liberar a soja ianque para importação, 
sem custas para os americanos. Turis-
tas podem entrar sem vistas, mas o 
brasileiro não tem este benefício. Uma 
medida sem o menor bom senso, será 
que todos os gringos são santos?
MARIO MARCIO DA COSTA E SILVA, eng.
civil, Cuiabá/MT
mariomarcio1959@bol.com.br

Com devastação, Pantanal 
pode levar até 50 anos 
para se regenerar

Lamentável o incêndio do Pantanal. 
Elevados prejuízos de toda espécie. 
pelo numero de focos é fácil deduzir 
que não se trata de geração espontânea 

e estou seguindo à Jesus Cristo, um 
caminho difícil perdi todos os amigos, e 
tive conflito familiar pesado. Mas é isso! 
Mesmo assim vou levando a vida com 
Cristo Jesus, o melhor amigo, não pre-
tendo de maneira alguma colocar álcool 
ou drogas na minha boca nunca mais 
em nome de Jesus Cristo. Convivo com 
o cheiro dessas drogas diariamente na 
porta de casa, quando alguns vizinhos 
fumam na porta de casa à noite inteira 
as vezes, mas não sinto graças a Deus, 
nenhuma vontade de voltar a fazer uso 
dessas substâncias.
ODENIL MIRANDA, Cuiabá/MT
odenilmiranda@gmail.com

Casa em bairro nobre 
de VG era central de 
distribuição de drogas

No Canadá, ou no Uruguai. Seriam 
grandes empresários pagadores de 
impostos.
LUCAS SILVA, Cuiabá/MT
lucassilva@gmail.com

Benzedor de 70 anos é 
procurado ‘para todos os males’

A oração é dom que vem de deus 
é quem já nasce com a missão pra ser 

Casagrande: “A cada 
dois comentários 
nas minhas redes, 
um me chama de drogado. 
É uma faca na alma”

Consegui me livrar da maconha 
misturada com crack depois de vinte 
anos, e consegui me livrar de vez da 
maconha pura após 38 anos de uso 
sem parar “um dia sequer” de fumar 
(nestes 38 anos no máximo fiquei uns 
10 meses sem uso, isso aleatoriamente, 
seis meses seguidos não fumei nada, 
quando me batizei nas águas em uma 
igreja evangélica. Os outros 4 meses 
que parei, foi algumas vezes que tive 
tosses muito altas ou outras quando 
estava em alguns lugares que não 
tinha acesso às drogas ou quando con-
trai dengue( 3 vezes). Injetei cocaína e 
o xarope eritós na veia algumas vezes 
e tomava eritós diversas vezes, assim 
com anfetaminas algumas ocasiões e 
cogumelo uma vez e chá de uma flor 
branca ( aqui na região falam que o 
nome é beladona) pro duas vezes) 
bebidas alcoólicas, tomava desde dos 
sete anos, aos dezoito anos me tornei 
alcoólatra. Hoje está com 4 anos que 
não bebo e nem fumo, voltei para igre-
ja, a mesma que me batizei nas águas, 

urbanos, acho que num período de 
curto espaço de tempo isso deixará 
de existir.
LEVI CUIABANO, Cuiabá/MT
levicuiabanohs@hotmail.com

A Capital de MT e 
as marcas da divisão, 
imigração e miscigenação

Esse repórter falhou ao não falar 
sobre a grande contribuição que o Go-
verno do Julio Campos (1983-87) deu 
ao Desenvolvimento e Progresso de 
Cuiabá, e principalmente do Estado 
de Mato Grosso. A nossa familia era 
do Paraná e só mudamos para MT 
em 1985, após meu pai ouvir uma 
Palestra do então Governador Julio, 
convidando a nós SULISTAS a virem 
ocupar os espaço vazios do Norte de 
Mato Grosso, com terra boas e baratas, 
vendidas pelo INTERMAT, CODE-
MAT e Empresas de Colonizadoras 
Privadas, e que ele garantia Segurança 
e Boas Estradas, e até asfaltamento 
das BR. Julio tem que ser reconhecido 
pelo repórter e por esse Jornal, como 
o Grande Governador da Integração 
e Desenvolvimento de Mato Grosso.
FERNANDO SCHINAIDER
schinaider@terra.com.br

Esforço pela alfabetização
As repercussões trágicas da pande-

mia na educação ficam aos poucos mais 
palpáveis, conforme são conduzidos 
e publicados novos estudos e levan-
tamentos sobre o tema. Conhecer a 
magnitude do impacto do fechamento 
prolongado das escolas e das diferenças 
de possibilidade de acesso a aulas no 
formato virtual é um ponto de parti-
da. Com o problema evidenciado por 
números e outros indicadores avaliati-
vos, é possível fazer intervenções mais 
precisas para contornar as principais 
dificuldades apresentadas.

Nota técnica divulgada ontem pelo 
Todos Pela Educação escancara os sé-
rios prejuízos causados à alfabetização 
das crianças brasileiras. A partir dos 
dados da Pesquisa Nacional por Amos-

tra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), concluiu que, entre 2019 e 
2021, aumentou em 66% a quantidade 
de meninos e meninas de seis e sete 
anos que não sabem ler e escrever. 
Eram 1,43 milhão e passaram a ser 2,39 
milhões, aponta o trabalho, baseado 
nas respostas dos responsáveis pelas 
crianças no levantamento periódico 
realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

A alfabetização, como base do 
processo de assimilação de conheci-
mento ao longo da vida escolar, é um 
momento decisivo para a qualidade da 
aprendizagem. Não consiste apenas 
na capacidade de ler um texto ou de 
escrever algumas palavras, mas de 
compreensão e de desenvolvimento 

de ideias e de novas habilidades. É um 
pilar, portanto, para a cidadania e para 
melhores possibilidades de inserção 
no mercado de trabalho ao chegarem 
à idade adulta. 

É ainda mais preocupante, embo-
ra não surpreendente, a constatação 
do Todos pela Educação de que o 
quadro se acentua de acordo com a 
classe social das famílias e a cor da 
pele. Um exemplo: em 2019, um terço 
das crianças pertencentes ao recorte 
dos domicílios 25% mais pobres não 
sabiam ler ou escrever. Ano passado, 
o percentual pulou para 51%. Entre 
as 25% mais ricas, a piora foi bem 
mais modesta, de 11,4% para 16,6%, 
e ainda se nota uma melhora ante os 
dados de 2020 (17,4%). É mais um 

indício a apontar que o afastamento 
da escola teve consequências mais 
drásticas especialmen-
te para alunos da rede 
pública, sem as mesmas 
condições de acesso a 
internet de qualidade e 
a dispositivos adequa-
dos para as aulas online 
em comparação com os 
estudantes de escolas 
privadas, que também 
retornaram bem antes 
às atividades presenciais.

As conclusões do 
levantamento reforçam 
a necessidade de um esforço conjun-
to e urgente voltado a recuperar o 
atraso na alfabetização dos pequenos 

brasileiros. Esse mutirão, por óbvio, 
tem de dar atenção especialíssima às 

escolas públicas, sob 
pena de, no futuro, se 
acentuar ainda mais 
a já vergonhosa desi-
gualdade social do país, 
que se traduz em perda 
de potencial de cresci-
mento econômico. É 
uma tarefa conjunta 
a ser executada pelo 
poder público, educa-
dores, organizações 
da sociedade civil e 
comunidades escolares. 

São milhões de crianças que, em uma 
idade crítica de suas vidas, não podem 
ser deixadas para trás.

São milhões de 
crianças que, em 
uma idade crítica 

de suas vidas, não 
podem ser 
deixadas 
para trás

Carta do Leitor

4ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 20 
(Vinte) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior 
Processo Nº 1056466-27.2019.8.11.0041 Valor Da Causa: R$21.518,91 Espécie: Monitória Polo 
Ativo: Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi 
Ouro Verde MT, cooperativa de crédito, inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.529.420/0001-53, com sede na 
Avenida Mato Grosso, nº 1577, Bairro Cidade Nova, CEP 78455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde 
– MT, endereço eletrônico:  Polo Passivo: R A Comércio De Alimentos Eireli, mhflores@mhflores.com.br1
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 97.538.724/0001-25, com sede na 
Avenida Brasília, nº 146, Bairro Jardim das Américas, Cep 78060-601, na cidade de Cuiabá - MT, 
endereço eletrônico desconhecido. Finalidade: Citação do polo passivo R A Comércio De Alimentos 
Eireli, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 21.518,91 
(vinte e um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, e dos 
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 
poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 
penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo Da Inicial: Por força da 'Proposta de Adesão e 
Solicitação do Cartão Sicredi Visa Empresarial – C/C 04726-6', firmada 24/09/2018, a cooperativa 
autora concedeu a Requerida um limite de crédito no valor de R$20.716,38 (vinte mil, setecentos e 
dezesseis reais e trinta e oito centavos), com possibilidade de renovações automáticas, acrescidas dos 
encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida até o momento não efetuou o 
devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas empreendidas pela Requerente. Encontra-se, 
assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$21.518,91 (vinte e um mil, quinhentos e dezoito 
reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, oriundos do Cartão Sicredi Visa 
Empresarial. DECISÃO: Vistos etc. 1. Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor 
embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se 
em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto 
pagamento, ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. Comprovante do 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 27303560 - pág. 2, para o devido 
cumprimento de mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 
termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 
do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 08 de 
janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
Bancário DECISÃO: Vistos etc. Diante da certidão de Id 57366141, bem como a consulta de endereço 
realizada junto ao sistema Infojud em decisão de Id 70565587, dando conta do mesmo endereço já 
constante nos autos, defiro o pedido de Id 71009112. Cite-se a requerida R A Comercio de Alimentos 
Eireli por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo 
em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 10 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo deste 
edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art. 701, § 2º, do CPC). 
3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado 
em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 
Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 
indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS JUMBO LTDA – CNPJ 20.642.388/0001-31, 
localizado Rodovia Palmiro Paes de Barros, nº05, bairro Nossa Senhora 
Aparecido, Cuiabá/MT, torna-se público que requereu à Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente - SEMA/MT, pedido de Licença Ambiental Simplificada – LAS, 
para atividade de transporte rodoviário de produtos perigosos (TRPP).

T G de Souza EIRELI-EPP – CNPJ 20.642.388/0001-31 localizado na Rodovia 
Palmiro Paes de Barros, nº 05, bairro Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá/MT, 
torna-se público que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - 
SEMA/MT, a Alteração nome empresarial da Razão Social, para COMÉRCIO 
DE COMBUSTÍVEIS JUMBO LTDA, nas atividades de Comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores.

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 Couto Magalhães, nº 706, Centro, 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.   

JARDIM NOVA BARRA 
CLIENTES QD LOTE 

DOUGLAS ROSA DA SILVA 374 18 E 19 

JAIR DE JESUS FERREIRA 387 22 

LINDOLFO PEREIRA DE SOUZA 387 07 

GILSONEI AMORIM DA SILVA 534 10 

Barra do Garças,11 de novembro de 2021 - Golden Gestão de Negócios Imobiliários 
LTDA 
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




A SINFRA - SECRETÁRIA DO ESTADO DE INFRAES-
TRUTURA E LOGISTICA MT, inscrita sob o CNPJ nº 
03.507.415/0022-79, torna-se publico que requereu junto 
a SEMA – MT a Licença Prévia e de Instalação Para Cons-
trução e Pavimentação da Rodovia MT 370SUB – TRE-
CHO ENT. BR 163 – MT140 com extensão de 13.04 km 
-Município de Santo Antônio de Leverger MT.

LIA MARA BALDO BARICHELLO EIRELI – CNPJ Nº 
26.127.215/0001-61, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, a Renovação 
da Licença de Operação para suas Atividades Serviços de diag-
nóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomo-
grafia e Serviços de tomografia, localizado na Avenida Natalino 
João Brescansin, nº 2162, Sala 02, Centro, Sorriso/MT. Não foi 
determinado EIA.

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO Fone:  2139-8929

Cuiabá, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 06 e 07 SILVANE CRISTINA DOS , em favor da empresa
SANTOS VICENTE (POWER TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES), CNPJ 
sob o nº 35.316.374/0001-03. Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir da 
data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei. Valor total: 
R$ 56.097,00 (Cinquenta e seis mil e noventa e sete reais).

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº
02/2021 – ITEM 04 e 05 CATIA CRISTINA REIS SANTOS , em favor da empresa
(REISANT COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM GERAL), CNPJ sob o nº 
37.604.825/0001-25. Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei. Valor total: R$ R$
1.449,91 (Hum mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e um 
centavos).
Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 02, 12 E 13 STAR RUM INFORMATICA, em favor da empresa
EIRELI, CNPJ sob o nº 34.806.377/0001-54. Vigência: 12 (doze) meses, com 
início a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma 
da lei. Valor total: R$ (Quarenta e sete mil e oitocentos e nove reais e R$ 47.809,51
cinquenta e um centavos).

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 01 C KOZAR DOS SANTOS INFO , em favor da empresa
ELETRO, CNPJ sob o nº 32.314.972/0001- 47. Vigência: 12 (doze) meses, com 
início a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma 
da lei. Valor total: R$ (Sessenta e três mil e duzentos reais).R$ 63.200,00

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO. NÚMERO DO CONTRATO: CT 018/2020. 
ESPÉCIE: CONTRATANTE:Pregão Presencial. CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIONIS MAIS CONTRATADO:
PIRES ME. Alteração da cláusula Vigésima do contrato matriz. OBJETO: 
VIGÊNCIA: VALOR GLOBAL27/01/2022 a 26/01/2023 : R$ 36.914,76. 
FUNDAMENTO LEGAL: FORO:Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e suas alterações; 
Justiça Federal Comarca de Cuiabá – MT; DATA DA ASSINATURA: 27 de 
janeiro de 2022.

Dra. Lúcia Helena Barboza Sampaio 
Presidente do CRM-MT

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 
de setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho 
de 1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 
por intermédio de sua representante legal consoante delegação de 
competência conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua 
Presidente, Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que 
ratificou/homologou os atos praticados pela Comissão Permanente de 
Licitação, na Pregão Eletrônica nº 02/2021 – ITEM 11, em favor da JC 
COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ sob o nº 36.190.664.0001-08. 
Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei. Valor total: R$ 6.000,00 (Seis 
mil reais).

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 10 PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM , em favor da
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ sob o nº 12.007.998/0001-35. 
Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir da data de assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado na forma da lei. Valor total: Vinte e três mil R$ 23.329,80 (
e trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 09 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE , em favor da 
INFORMATICA EIRELI, CNPJ sob o nº 35.459.909/0001-97. Vigência: 12 (doze) 
meses, com início a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado na forma da lei. Valor total: Seis mil e quatrocentos e R$ 6.499,00 (
noventa e nove reais).

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 08 FLW NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELI, , em favor da empresa
CNPJ sob o nº 04.164.077/0001-58. Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir 
da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei. Valor 
total: Sete mil e oitocentos e cinquenta reais).R$ 7.850,00 (

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente
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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$ 400.000,00

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 | RS •  MT  •  MS

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$ 80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Tomada de Preços n.º 03/2022, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE 
TODO O MATERIAL PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO 
REFEITÓRIO DAAPAE NO MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA – 
MT, tudo em conformidade com o Projeto Básico e Executivo de 
Engenharia, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária 
(Anexo II). Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 
08/03/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas, através do site www.novaguarita.mt.gov.br 
e do e-mail: licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – 
MT, 16 de fevereiro de 2022.

Graciela Schuster - Presidenta da CPL

ELIO LUIZ CARLOTT – Fazenda Mundo Novo, inscrito no 
CPF: 275.873.120-72, torna público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, (SEMA - MT), o pedido 
das licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para ampliação da 
atividade de Irrigação em um Pivô Central com área total de 
222,59 ha, localizado na Fazenda Mundo Novo, Lote Rural n° 
46, matrícula n° 202, situada na Gleba Vale do Tartaruga, zona 
rural, município de Nova Ubiratã - MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ: 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA
BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIAGERAL
ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIAa ser realizada no dia 04 de 
março de 2022, às 8:00 horas em primeira convocação, com 
a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com 
direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número. Considerando as determinações impostas 
pelo Decreto Municipal nº 07/2022, referente a COVID 19, 
para manter o distanciamento entre as pessoas e para 
manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia 
será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do 
local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
i)Aumento do Capital Autorizado ii)Prestação de contas dos 
Administradores, referente ao exercício de 2021; iii) 
Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos 
Auditores Independentes referente ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; iv) Destinação do Lucro Líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo 
das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. 
Barra do Bugres, 15 de fevereiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
ATA REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista – MT, torna público, c/ 
base na Lei no 10.520/2002 e Decreto Municipal 011/2021, 
subsidiariamente a Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, o 
aviso de resultado de Licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, 
INSUMOS DE ENFERMAGEM, MATERIAL ODONTOLOGICO 
E MEDICAMENTOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA – COM 
COTA DE ITENS EXCLUSIVOS PARA EMPRESAS ME E EPP, 
QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO 
BOA VISTA - MT” . Vencedo res : SUPERMEDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – R$ 118.778,78; UP
DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – R$ 3.066,00; 
PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME – R$ 18.000,00; RET
FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – R$ 231.958,56; 
ROSILENE VIEIRA LOPES EPP – R$ 82.905,00; SERVBOX 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA– R$ 39.550,00; STOCK 
MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – R$ 
59.895,00; INOVAMED HOSPITALAR LTDA – R$ 205.337,00; 
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS – R$ 197.840,00; MED VITTA COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – R$ 71.455,00; 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES – R$ 
10.944,00; FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – R$ 
668.836,84; HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA – R$ 98.710,00; CENTERMEDICA PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI – R$ 353.015,00; DESTRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENOS LTDA – R$ 43.330,00; 
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA – R$ 65.214,00; ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS 
EIRELI – ME – 543.470,00; C. A. DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – R$ 209.419,05; 
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA– R$ 198.800,00. Alto Boa Vista, 16 de Fevereiro de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro Port. 004/2022

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 
BANCÁRIO DE CUIABÁEDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTÉ) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINACÃO DO MM. JUIZ 
DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO N. 0024886-06.2013.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 56.447,52 
ESPECIE: BUSCA E APREENSÃO POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ/MF sob no 60.746.948/0001-12, com sede social 
em Osasco-SP, na Cidade de Deus, CEP: 06029-900.POLO PASSIVO: MARIANA DE MANTOVA COSTA, brasileira, inscrita no CNPJ no 
14.023.984/0001-30, com endereço na Rua Antônio Maria Coelho, 382, bairro Centro Sul, CEP: 78020-270, em Cuiabá-MT.FINALIDADE: Citação 
do polo passivo/requerida, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, consoante 
consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
alegados pela parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.  RESUMO DA INICIAL: Mediante Contrato de Financiamento 
para Aquisição e Bens, com taxa prefixada sob n. 00417.0293004.621.2896363, firmado em 22 de agosto de 2011, obrigou-se o requerido a pagar 
a importância em parcelas iguais e consecutivas. Em garantia das obrigações assumidas, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, o 
devedor transferiu ao credor, em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber: Marca Hyundai, modelo AZERA, chassi 
n° 9BGSN19909B201488, ano de fabricação 2008 e modelo 2009, cor preta, placa NJK9806, Renavam 119148242. A requerida mesmo sendo 
devidamente protestada, não satisfez o débito, que se acha totalmente vencido por força de cláusula contratual, deixando de realizar pagamentos 
desde a prestação vencida em 22/03/2012, totalizando, até a presente data, a importância de R$56.447,52(cinqüenta e seis mil quatrocentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Sendo que este valor compreende as parcelas vencidas e vincendas, já devidamente acrescidas 
dos encargos contratuais, despesas com notificação e custas processuais. DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender 
suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e 
no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HYUNDAI 
AZERA, Ano Fabricação/Modelo 2008/2009, Renavam 147625041, Chassi KMHFC41DP9A379813, Placa NJK-9806, Cor PRETA, depositando-o 
em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 
pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 
apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 
requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos SS 
1o e 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2o do Código de 
Processo Civil. 3. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. DECISÃO: Vistos etc. I - Anoto que os presentes autos foram inseridos em 
lista de correição remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na a Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria 
n. 37/2021-CGJ, que indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado e arquivado com urgência, diante demora na tramitação, 
constando em lista de congestionamento. Il - Diante da devolução da carta de citação (AR) negativa de ld 60387349 - pág. 86, defiro o pedido de Id 
69493919. Cite-se a requerida Mariana de Mantova Costa por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. 
Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação 
em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 
como intimação. Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento no 56/2007-CGJ

Nobretins Calcario LTDA (CNPJ 44.018.817/0001-62) torna público 
que requereu à a alteração da razão social do processo SEMASEMA
306511/2009, cuja titularidade anterior era de IMPERIO MINERAÇÃO 
LTDA (CNPJ/MF 03.534.260/0014-50)

Estofados Santos LTDA, CNPJ 04.048.532/0001-50, sito a Rua Diego 
Botelho, Quadra 05 Lote 22), Parque Paiaguás, Várzea grande/MT, torna 
público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável- , a Renovação da SEMMADRS
Licenças de Operação (LO), para atividade de Fabricação de móveis com 
predominância de madeira

Vida Centro de Diagnóstico Médico em Saúde LTDA, CNPJ 
17.411.199/0001-43, torna público que solicitou à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Várzea Grande, a Renovação da Licença de 
Operação-L.O, para atividade de “Laboratórios Clínicos”, Rua Mamed 
Untar Nº 749 ESQ. Travessa João Libanio  Centro, Várzea Grande-MT.

ECO 2000-Indústria e Comércio de Reciclagem Ltda. CNPJ 
04.159.044/0001-10 torna público que requereu a aSEMA/MT
Renovação da Licença de Operação-LO para atividade de Indústria e 
Comércio de Reciclagem de plástico, na Rua Apolônio Ezequiel da Silva, 
n° 1504, Capela do Piçarrão, Várzea Grande/MT.  NÃO EIA/RIMA. 

Galera Centrais Elétricas S.A., torna-se público que requereu à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação da PCH Salto Corgão, CNPJ N. 
02.592.182/0001-62. para Geração de Energia Elétrica, localizada no 
Município de Nova Lacerda-MT                                                         (17/02/2022)

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. 
Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior Processo Nº 1000825-88.2018.8.11.0041 Valor Da 
Causa: R$130.914,17 ESPÉCIE: Ação Monitória POLO ATIVO: BANCO DO BRASIL S/A, sociedade 
de economia mista, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 00.000.000/0001-91, endereço eletrônico 
cenopserv . oficios @ bb . com . br , sediada na Av. Fernando Correa da Costa, nº 4501, Bairro CH. 
Pinheiros, Cuiabá-MT, CEP: 78.080- 000. Polo Passivo: Apis Comércio Informática - Eireli, CNPJ/MF 
nº 13.979.479/0001-00 e Viviane Regina Claudino. Citando: Viviane Regina Claudino, brasileira, 
solteira, empresária, filha de Seni Terezinha Claudino, nascida em 02/12/1985, portadora da Carteira 
de Identidade nº 1594389-5, expedida pela SSP-MT, inscrita no CPF sob o nº 013.321.961-52, 
endereço eletrônico não identificado, residente e domiciliada na Rua Alexandre de Barros, nº 145, 
Casa Vermelha, Chácara dos Pinheiros, Cuiabá-MT, CEP 78.080-030. Finalidade: Citação do polo 
passivo Viviane Regina Claudino, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 
consistente no valor de R$130.914,17 e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá a requerida interpor embargos, que se processarão 
nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado 
monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
Resumo Da Inicial: O Banco Autor celebrou com a primeira Ré APIS Comércio Informática - Eireli, 
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 364.309.283, vencível em 28/09/2015, com 
a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$105.000,00 (Cento e cinco mil reais). 
Contudo, em 20/09/2016, a empresa ré cessou o pagamento do débito, ocorrendo o vencimento da 
operação, em razão da inadimplência (falta de pagamento do saldo devedor e dos encargos 
existentes), estando os réus descumpridores com a obrigação de pagar a quantia de R$130.914,17 
(Cento e trinta mil novecentos e quatorze reais e dezessete centavos). A segunda integrante do polo 
passivo o faz na condição de fiadora. DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 
juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os devedores para pagamento do 
débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o 
pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, 
no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 
Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante 
do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de 
Justiça. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. Servindo a 
publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 
Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. DECISÃO: Vistos etc. Compulsando 
os autos observo que o Banco requerente procedeu a diversas tentativas de citação das requeridas, 
tendo, no entanto, restadas infrutíferas. Considerando que o requerente procedeu à consulta de 
endereço, junto aos sistemas Infojud e Sisbajud, decisões de Ids. 24052376 e 58927677, entretanto, 
não obteve êxito na nova tentativa de citação das requeridas, tenho que esgotou os meios 
necessários à localização das mesmas. Assim, defiro o pedido de Id. 64142763. Cite-se as requeridas 
por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em 
vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 07 de dezembro de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 
Vara Especializada de Direito Bancário. ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo 
deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art. 701, § 2º, 
do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 
será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 
Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja 
a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 5. Efetuando o 
pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, 
CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 
da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2022.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e 
JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Cuiabá-MT. Vila Boa Esperança. Rua Quarenta e Quatro - Área A-2, nº 315 (no RI consta Rua Cel. 
Miranda Reis), Casa. Áreas totais: terr. 360,00m² e constr. estimada 311,8095m². Matr. 126.862 do 6º 
RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, para averbação da nova 
denominação do logradouro, da numeração predial e ampliação da área construída no RI, correrão por 
conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 08/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 413.996,89.
2º Leilão: 10/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 294.264,16 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento.O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.
com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 08/03/22 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 10/03/22 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de 
Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento Filiado a CSB e FEITTINF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados 
do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 
trabalhadores (as) das Empresas Particulares na área de Tecnologia da Informação do Estado de 
Mato Grosso, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 25 de 
fevereiro de 2022, na sede do SINDPD-MT sito a Rua Dr. Hélio Ponce de Arruda, nº 742, CPA (Centro 
Político Administrativo) Cuiabá-MT, às 17h:00mim horas em primeira convocação com 50% dos 
presentes e às 17h:30mim horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de 
presentes,  a fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e Deliberar sobre a 
Pauta de Reivindicação 2022/2023; 2) Aprovar autorização para o SINDPD-MT negociar junto a 
FECOMÉRCIO às reivindicações da categoria referente à Pauta de Reivindicação 2022/2023; 3) Aprovar 
autorização para o SINDPD-MT instaurar, ou não o Dissídio Coletivo, caso forem frustradas as negociações 
diretas e administrativas com a FECOMÉRCIO; 4) Outros assuntos de interesse Geral da categoria.  
Cuiabá 15 de fevereiro de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT

IHEMCO BANCO DE SANGUE LTDA, torna público que está requerendo à Prefeitura
Municipal  de  Cuiabá -  Coordenadoria  de  Licenciamento  Ambiental,  Alteração  de
Razão  Social  e  Renovação  de  Licença  de  Operação,  do  empreendimento  que
desenvolve a atividade de Laboratórios Clínicos. Localizado à Rua Nilo Peçanha, 155,
bairro Santa Helena, Cuiabá/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
Licença de Operação nº 277/2017/CLA/SMADES. 17/02/22

www.diariodecuiaba.com.br
Esta página faz parte da edição impressa e Digital produzida Pelo Jornal Diário de Cuiabá 
com circulação em todo Estado de Mato Grosso. Documento assinado eletronicamente 
com certifi cado Digital ICP Brasil.

D4Sign e67e74de-316e-40d1-b777-de6a160e330a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




A SINFRA - SECRETÁRIA DO ESTADO DE INFRAES-
TRUTURA E LOGISTICA MT, inscrita sob o CNPJ nº 
03.507.415/0022-79, torna-se publico que requereu junto 
a SEMA – MT a Licença Prévia e de Instalação Para Cons-
trução e Pavimentação da Rodovia MT 370SUB – TRE-
CHO ENT. BR 163 – MT140 com extensão de 13.04 km 
-Município de Santo Antônio de Leverger MT.

LIA MARA BALDO BARICHELLO EIRELI – CNPJ Nº 
26.127.215/0001-61, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, a Renovação 
da Licença de Operação para suas Atividades Serviços de diag-
nóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomo-
grafia e Serviços de tomografia, localizado na Avenida Natalino 
João Brescansin, nº 2162, Sala 02, Centro, Sorriso/MT. Não foi 
determinado EIA.

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO Fone:  2139-8929

Cuiabá, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 06 e 07 SILVANE CRISTINA DOS , em favor da empresa
SANTOS VICENTE (POWER TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES), CNPJ 
sob o nº 35.316.374/0001-03. Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir da 
data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei. Valor total: 
R$ 56.097,00 (Cinquenta e seis mil e noventa e sete reais).

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº
02/2021 – ITEM 04 e 05 CATIA CRISTINA REIS SANTOS , em favor da empresa
(REISANT COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM GERAL), CNPJ sob o nº 
37.604.825/0001-25. Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei. Valor total: R$ R$
1.449,91 (Hum mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e um 
centavos).
Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 02, 12 E 13 STAR RUM INFORMATICA, em favor da empresa
EIRELI, CNPJ sob o nº 34.806.377/0001-54. Vigência: 12 (doze) meses, com 
início a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma 
da lei. Valor total: R$ (Quarenta e sete mil e oitocentos e nove reais e R$ 47.809,51
cinquenta e um centavos).

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 01 C KOZAR DOS SANTOS INFO , em favor da empresa
ELETRO, CNPJ sob o nº 32.314.972/0001- 47. Vigência: 12 (doze) meses, com 
início a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma 
da lei. Valor total: R$ (Sessenta e três mil e duzentos reais).R$ 63.200,00

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO. NÚMERO DO CONTRATO: CT 018/2020. 
ESPÉCIE: CONTRATANTE:Pregão Presencial. CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIONIS MAIS CONTRATADO:
PIRES ME. Alteração da cláusula Vigésima do contrato matriz. OBJETO: 
VIGÊNCIA: VALOR GLOBAL27/01/2022 a 26/01/2023 : R$ 36.914,76. 
FUNDAMENTO LEGAL: FORO:Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e suas alterações; 
Justiça Federal Comarca de Cuiabá – MT; DATA DA ASSINATURA: 27 de 
janeiro de 2022.

Dra. Lúcia Helena Barboza Sampaio 
Presidente do CRM-MT

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 
de setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho 
de 1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 
por intermédio de sua representante legal consoante delegação de 
competência conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua 
Presidente, Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que 
ratificou/homologou os atos praticados pela Comissão Permanente de 
Licitação, na Pregão Eletrônica nº 02/2021 – ITEM 11, em favor da JC 
COMERCIO DE TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ sob o nº 36.190.664.0001-08. 
Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei. Valor total: R$ 6.000,00 (Seis 
mil reais).

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 10 PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM , em favor da
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ sob o nº 12.007.998/0001-35. 
Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir da data de assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado na forma da lei. Valor total: Vinte e três mil R$ 23.329,80 (
e trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 09 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE , em favor da 
INFORMATICA EIRELI, CNPJ sob o nº 35.459.909/0001-97. Vigência: 12 (doze) 
meses, com início a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado na forma da lei. Valor total: Seis mil e quatrocentos e R$ 6.499,00 (
noventa e nove reais).

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O , CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
entidade de fiscalização da profissão médica instituído pela Lei nº 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, e regulamentada pelo Decreto n. º 44.045, de 19 de julho de 
1958, com sede na Rua “E”, s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, por 
intermédio de sua representante legal consoante delegação de competência 
conferida pela Lei nº 3.268/57, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 
Lucia Helena Barboza Sampaio, torna público que ratificou/homologou os atos 
praticados pela Comissão Permanente de Licitação, na Pregão Eletrônica nº 
02/2021 – ITEM 08 FLW NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELI, , em favor da empresa
CNPJ sob o nº 04.164.077/0001-58. Vigência: 12 (doze) meses, com início a partir 
da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei. Valor 
total: Sete mil e oitocentos e cinquenta reais).R$ 7.850,00 (

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio
Presidente

22/02/2022
TERCA-FEIRA | 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$ 400.000,00

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 | RS •  MT  •  MS

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$ 80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Tomada de Preços n.º 03/2022, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE 
TODO O MATERIAL PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO 
REFEITÓRIO DAAPAE NO MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA – 
MT, tudo em conformidade com o Projeto Básico e Executivo de 
Engenharia, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária 
(Anexo II). Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 
08/03/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas, através do site www.novaguarita.mt.gov.br 
e do e-mail: licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – 
MT, 16 de fevereiro de 2022.

Graciela Schuster - Presidenta da CPL

ELIO LUIZ CARLOTT – Fazenda Mundo Novo, inscrito no 
CPF: 275.873.120-72, torna público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, (SEMA - MT), o pedido 
das licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI) para ampliação da 
atividade de Irrigação em um Pivô Central com área total de 
222,59 ha, localizado na Fazenda Mundo Novo, Lote Rural n° 
46, matrícula n° 202, situada na Gleba Vale do Tartaruga, zona 
rural, município de Nova Ubiratã - MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ: 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA
BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIAGERAL
ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIAa ser realizada no dia 04 de 
março de 2022, às 8:00 horas em primeira convocação, com 
a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com 
direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número. Considerando as determinações impostas 
pelo Decreto Municipal nº 07/2022, referente a COVID 19, 
para manter o distanciamento entre as pessoas e para 
manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia 
será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do 
local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
i)Aumento do Capital Autorizado ii)Prestação de contas dos 
Administradores, referente ao exercício de 2021; iii) 
Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos 
Auditores Independentes referente ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; iv) Destinação do Lucro Líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo 
das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. 
Barra do Bugres, 15 de fevereiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
ATA REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista – MT, torna público, c/ 
base na Lei no 10.520/2002 e Decreto Municipal 011/2021, 
subsidiariamente a Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, o 
aviso de resultado de Licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, 
INSUMOS DE ENFERMAGEM, MATERIAL ODONTOLOGICO 
E MEDICAMENTOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA – COM 
COTA DE ITENS EXCLUSIVOS PARA EMPRESAS ME E EPP, 
QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO 
BOA VISTA - MT” . Vencedo res : SUPERMEDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – R$ 118.778,78; UP
DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – R$ 3.066,00; 
PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME – R$ 18.000,00; RET
FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – R$ 231.958,56; 
ROSILENE VIEIRA LOPES EPP – R$ 82.905,00; SERVBOX 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA– R$ 39.550,00; STOCK 
MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – R$ 
59.895,00; INOVAMED HOSPITALAR LTDA – R$ 205.337,00; 
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS – R$ 197.840,00; MED VITTA COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – R$ 71.455,00; 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES – R$ 
10.944,00; FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI – R$ 
668.836,84; HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA – R$ 98.710,00; CENTERMEDICA PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI – R$ 353.015,00; DESTRA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENOS LTDA – R$ 43.330,00; 
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA – R$ 65.214,00; ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS 
EIRELI – ME – 543.470,00; C. A. DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – R$ 209.419,05; 
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA– R$ 198.800,00. Alto Boa Vista, 16 de Fevereiro de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro Port. 004/2022

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 
BANCÁRIO DE CUIABÁEDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTÉ) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINACÃO DO MM. JUIZ 
DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO N. 0024886-06.2013.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 56.447,52 
ESPECIE: BUSCA E APREENSÃO POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, inscrito no CNPJ/MF sob no 60.746.948/0001-12, com sede social 
em Osasco-SP, na Cidade de Deus, CEP: 06029-900.POLO PASSIVO: MARIANA DE MANTOVA COSTA, brasileira, inscrita no CNPJ no 
14.023.984/0001-30, com endereço na Rua Antônio Maria Coelho, 382, bairro Centro Sul, CEP: 78020-270, em Cuiabá-MT.FINALIDADE: Citação 
do polo passivo/requerida, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, consoante 
consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
alegados pela parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado.  RESUMO DA INICIAL: Mediante Contrato de Financiamento 
para Aquisição e Bens, com taxa prefixada sob n. 00417.0293004.621.2896363, firmado em 22 de agosto de 2011, obrigou-se o requerido a pagar 
a importância em parcelas iguais e consecutivas. Em garantia das obrigações assumidas, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, o 
devedor transferiu ao credor, em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber: Marca Hyundai, modelo AZERA, chassi 
n° 9BGSN19909B201488, ano de fabricação 2008 e modelo 2009, cor preta, placa NJK9806, Renavam 119148242. A requerida mesmo sendo 
devidamente protestada, não satisfez o débito, que se acha totalmente vencido por força de cláusula contratual, deixando de realizar pagamentos 
desde a prestação vencida em 22/03/2012, totalizando, até a presente data, a importância de R$56.447,52(cinqüenta e seis mil quatrocentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Sendo que este valor compreende as parcelas vencidas e vincendas, já devidamente acrescidas 
dos encargos contratuais, despesas com notificação e custas processuais. DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender 
suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e 
no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HYUNDAI 
AZERA, Ano Fabricação/Modelo 2008/2009, Renavam 147625041, Chassi KMHFC41DP9A379813, Placa NJK-9806, Cor PRETA, depositando-o 
em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 
pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 
apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 
requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos SS 
1o e 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2o do Código de 
Processo Civil. 3. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. DECISÃO: Vistos etc. I - Anoto que os presentes autos foram inseridos em 
lista de correição remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na a Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria 
n. 37/2021-CGJ, que indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado e arquivado com urgência, diante demora na tramitação, 
constando em lista de congestionamento. Il - Diante da devolução da carta de citação (AR) negativa de ld 60387349 - pág. 86, defiro o pedido de Id 
69493919. Cite-se a requerida Mariana de Mantova Costa por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. 
Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação 
em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 
como intimação. Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento no 56/2007-CGJ

Nobretins Calcario LTDA (CNPJ 44.018.817/0001-62) torna público 
que requereu à a alteração da razão social do processo SEMASEMA
306511/2009, cuja titularidade anterior era de IMPERIO MINERAÇÃO 
LTDA (CNPJ/MF 03.534.260/0014-50)

Estofados Santos LTDA, CNPJ 04.048.532/0001-50, sito a Rua Diego 
Botelho, Quadra 05 Lote 22), Parque Paiaguás, Várzea grande/MT, torna 
público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável- , a Renovação da SEMMADRS
Licenças de Operação (LO), para atividade de Fabricação de móveis com 
predominância de madeira

Vida Centro de Diagnóstico Médico em Saúde LTDA, CNPJ 
17.411.199/0001-43, torna público que solicitou à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Várzea Grande, a Renovação da Licença de 
Operação-L.O, para atividade de “Laboratórios Clínicos”, Rua Mamed 
Untar Nº 749 ESQ. Travessa João Libanio  Centro, Várzea Grande-MT.

ECO 2000-Indústria e Comércio de Reciclagem Ltda. CNPJ 
04.159.044/0001-10 torna público que requereu a aSEMA/MT
Renovação da Licença de Operação-LO para atividade de Indústria e 
Comércio de Reciclagem de plástico, na Rua Apolônio Ezequiel da Silva, 
n° 1504, Capela do Piçarrão, Várzea Grande/MT.  NÃO EIA/RIMA. 

Galera Centrais Elétricas S.A., torna-se público que requereu à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação da PCH Salto Corgão, CNPJ N. 
02.592.182/0001-62. para Geração de Energia Elétrica, localizada no 
Município de Nova Lacerda-MT                                                         (17/02/2022)

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. 
Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior Processo Nº 1000825-88.2018.8.11.0041 Valor Da 
Causa: R$130.914,17 ESPÉCIE: Ação Monitória POLO ATIVO: BANCO DO BRASIL S/A, sociedade 
de economia mista, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 00.000.000/0001-91, endereço eletrônico 
cenopserv . oficios @ bb . com . br , sediada na Av. Fernando Correa da Costa, nº 4501, Bairro CH. 
Pinheiros, Cuiabá-MT, CEP: 78.080- 000. Polo Passivo: Apis Comércio Informática - Eireli, CNPJ/MF 
nº 13.979.479/0001-00 e Viviane Regina Claudino. Citando: Viviane Regina Claudino, brasileira, 
solteira, empresária, filha de Seni Terezinha Claudino, nascida em 02/12/1985, portadora da Carteira 
de Identidade nº 1594389-5, expedida pela SSP-MT, inscrita no CPF sob o nº 013.321.961-52, 
endereço eletrônico não identificado, residente e domiciliada na Rua Alexandre de Barros, nº 145, 
Casa Vermelha, Chácara dos Pinheiros, Cuiabá-MT, CEP 78.080-030. Finalidade: Citação do polo 
passivo Viviane Regina Claudino, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 
consistente no valor de R$130.914,17 e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá a requerida interpor embargos, que se processarão 
nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado 
monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
Resumo Da Inicial: O Banco Autor celebrou com a primeira Ré APIS Comércio Informática - Eireli, 
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 364.309.283, vencível em 28/09/2015, com 
a finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de R$105.000,00 (Cento e cinco mil reais). 
Contudo, em 20/09/2016, a empresa ré cessou o pagamento do débito, ocorrendo o vencimento da 
operação, em razão da inadimplência (falta de pagamento do saldo devedor e dos encargos 
existentes), estando os réus descumpridores com a obrigação de pagar a quantia de R$130.914,17 
(Cento e trinta mil novecentos e quatorze reais e dezessete centavos). A segunda integrante do polo 
passivo o faz na condição de fiadora. DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 
juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os devedores para pagamento do 
débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o 
pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, 
no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 
Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante 
do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de 
Justiça. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. Servindo a 
publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 
Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. DECISÃO: Vistos etc. Compulsando 
os autos observo que o Banco requerente procedeu a diversas tentativas de citação das requeridas, 
tendo, no entanto, restadas infrutíferas. Considerando que o requerente procedeu à consulta de 
endereço, junto aos sistemas Infojud e Sisbajud, decisões de Ids. 24052376 e 58927677, entretanto, 
não obteve êxito na nova tentativa de citação das requeridas, tenho que esgotou os meios 
necessários à localização das mesmas. Assim, defiro o pedido de Id. 64142763. Cite-se as requeridas 
por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em 
vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 07 de dezembro de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 
Vara Especializada de Direito Bancário. ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo 
deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art. 701, § 2º, 
do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 
será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 
Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja 
a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 5. Efetuando o 
pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, 
CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 
da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2022.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e 
JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Cuiabá-MT. Vila Boa Esperança. Rua Quarenta e Quatro - Área A-2, nº 315 (no RI consta Rua Cel. 
Miranda Reis), Casa. Áreas totais: terr. 360,00m² e constr. estimada 311,8095m². Matr. 126.862 do 6º 
RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, para averbação da nova 
denominação do logradouro, da numeração predial e ampliação da área construída no RI, correrão por 
conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 08/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 413.996,89.
2º Leilão: 10/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 294.264,16 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento.O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.
com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 08/03/22 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 10/03/22 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de 
Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento Filiado a CSB e FEITTINF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados 
do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 
trabalhadores (as) das Empresas Particulares na área de Tecnologia da Informação do Estado de 
Mato Grosso, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 25 de 
fevereiro de 2022, na sede do SINDPD-MT sito a Rua Dr. Hélio Ponce de Arruda, nº 742, CPA (Centro 
Político Administrativo) Cuiabá-MT, às 17h:00mim horas em primeira convocação com 50% dos 
presentes e às 17h:30mim horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de 
presentes,  a fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e Deliberar sobre a 
Pauta de Reivindicação 2022/2023; 2) Aprovar autorização para o SINDPD-MT negociar junto a 
FECOMÉRCIO às reivindicações da categoria referente à Pauta de Reivindicação 2022/2023; 3) Aprovar 
autorização para o SINDPD-MT instaurar, ou não o Dissídio Coletivo, caso forem frustradas as negociações 
diretas e administrativas com a FECOMÉRCIO; 4) Outros assuntos de interesse Geral da categoria.  
Cuiabá 15 de fevereiro de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT
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bairro Santa Helena, Cuiabá/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
Licença de Operação nº 277/2017/CLA/SMADES. 17/02/22
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ESPORTES

JOÃO GABRIEL
Da Folhapress - São Paulo

Se os compradores de 
Botafogo e Cruzeiro apostam 
em um modelo de negócio 
que envolve grandes torcidas 
e a transformação do clube 
em uma marca conhecida e 
explorada mundialmente, 
a maioria das agremiações 
brasileiras vive longe dessa 
realidade.

Isso não quer dizer que 
associações de menor expres-
são fiquem fora do universo 
mercadológico dos clubes-
-empresa após a aprovação 
da lei da SAF.

Mas, longe dos holofotes, 
clubes medianos e pequenos 
precisam se atentar para o 
fato de que a lógica e os riscos 
são diferentes.

Especialistas ouvidos pela 
Folha explicam que há dois 
principais modelos quando 
falamos de clubes das séries 
B, C e D: o baseado na forma-
ção e venda de jogadores e o 
que aposta na ascensão de um 
clube para depois revendê-lo.

Cada projeto depende 
não só das características do 
comprador, mas também da 
própria associação.

Para o primeiro modelo, 
é mais interessante um clube 
com menos torcida. Por outro 
lado, uma boa estrutura de 
centros de treinamento e bons 
profissionais no departamen-
to de futebol e na captação de 
atletas favorecem o negócio, 
cujo sucesso consiste basi-
camente na capacidade de 
negociação de jogadores.

Por isso, muitas vezes os 
compradores são também (ou 
têm ligação com) empresários 
de jogadores. Um exemplo é 
o Estoril, da segunda divisão 
portuguesa.

Thairo Arruda, sócio da 
Matix Capital, empresa de 
consultoria para investidores, 
diz que alguns dirigentes pre-
ferem não subir de divisão, 
uma vez que os custos de 
operação em séries inferiores 
são menores.

“No segundo modelo, há 
um alinhamento de interesses 
com a torcida, e o investidor 
ganha o retorno quando ele 
vende o clube dele numa 
divisão superior, por um 
valor maior do que o que pa-
gou quando em uma divisão 
inferior, já considerando os 
custos com investimento no 
futebol”, explica Arruda, que 
atuou ao lado de Danilo Cai-
xeiro na venda do Botafogo 
e hoje trabalham com John 
Textor.

Cesar Grafietti, econo-
mista e sócio da consultoria 
Convocados, chama atenção 
para a necessidade de gerar 
receitas à medida que o clube 
ganha projeção.

“Você precisa de uma 
cidade com apelo de torcida 
e com uma influência na re-
gião para, se o clube crescer, 
colocar 25 mil pessoas em 
um estádio. Porque assim 
você terá receitas vindas do 
torcedor [ingresso, sócio, 
publicidade] que podem aju-
dar no dia a dia da operação 
do clube, que vai ficar mais 
cara”, afirma Grafietti.

Jornalista, pesquisador 
da UERJ (Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro) e 
autor do livro “Clube Em-
presa” (Corner, 2020), Irlan 
Simões contesta que essa 
valorização pode não ser tão 
simples assim.

BRASILEIRÃO
Diferentemente 
de Botafogo e 
Cruzeiro, SAFs 
menores lucram 
em revenda 
de ações ou 
jogadores

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais

 Resultado do exercício
 

(5.918.918) (4.507.911)
Ajustes

Depreciações 24.463 29.647
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.394.204) 112.985
Provisão (reversão) para obrigações trabalhistas e cíveis 16.260.922 (17.828)
Ajustes de exercícios anteriores 5.093.794 16.429

Contas a receber de usuários 69.962 222.092
Recursos bloqueados judicialmente 130.992 82.781
Impostos e contribuições a recuperar - (1.326)

334.927 1.369.091
Demais créditos (3.144) (6.389)
Outros Créditos 1.326 -

Aumento (diminuição) de passivos operacionais
Fornecedores e Prestadores de Serviços 4.050.997 6.363.417
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (14.773.141) (592.232)
Consignações e obrigações tributárias a recolher 30.029 (1)

Caixa líquido das atividades operacionais 2.908.005 3.070.755
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

185.015 -
15.270 7.691

Caixa líquido da atividade de investimentos 200.285 7.691
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Obrigações tributárias a recolher
(3.175.548) (3.103.513)

Caixa líquido das atividades de financiamentos (3.175.548) (3.103.513)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (467.828) (40.442)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 625.636 666.078

Disponibilidades 6.132 11.648
Títulos e valores mobiliários 619.504 654.430

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 157.808 625.636
Disponibilidades 4.410 6.132
Títulos e valores mobiliários 153.398 619.504

Município de Cuiabá - Concorrência Pública 014/2011

Municipio Cuiabá (Patrim/bloqueios - SANEMAT)
Imobilizado  - Bens Uso Geral

Parcelamento tributos federais - Lei 11.941/09

Diminuição (aumento) de ativos operacionais

Capital social
Ajustes de 
exercícios 
anteriores

Capital a 
integralizar

Resultado do 
exercício

Prejuízos 
acumulados

Passivo a 
descoberto

215.859.833 (45.000) (10.674.037) (1.702.167) (216.556.425) (13.117.796)

- - 10.674.037 1.702.167 (12.376.204) -
- - 16.429 - - 16.429
- - - (4.507.911) - (4.507.911)

215.859.833 (45.000) 16.429 (4.507.911) (228.932.629) (17.609.279)

- - (16.429) 4.507.911 (4.491.483) -
- - 5.093.794 - - 5.093.794
- - - (5.918.918) - (5.918.918)

215.859.833 (45.000) 5.093.794 (5.918.918) (233.424.112) (18.434.403)

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Transferência para prejuízos acumulados
Ajustes de exercícios anteriores 
Prejuízo do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Transferência para prejuízos acumulados
Ajustes de exercícios anteriores 
Prejuízo do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2021

 

Parcelamento tributos federais -

 

Lei 11.941/09

 

Obrigações a pagar - processos Trabalhistas
Obrigações a pagar - processos Cíveis

Contingência - processos Civeis

Prejuízos acumulados

Ativo 31/12/2021 31/12/2020 Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante Nota

 

29.865.024 28.472.711 Circulante Nota 35.896.500 34.287.128

Disponibilidades

 

4.410 6.132
Prestadores de serviços 2.2.1 42.557 53.264

Aplicações financeiras

 

153.398 619.504
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.2.2 220.625 14.993.766

Contas a receber de usuários 2.1.1

 

3.312.056 987.814
Consignações tributárias a recolher 2.2.3 32.374 2.345

Recursos bloqueados judicialmente 2.1.2

 

222.625 353.617

2.2.4 2.581.870 2.779.601

Impostos e contribuições a recuperar

 

-

 

1.326

2.2.5 12.109.268 -

Município de Cuiabá - Concorrência Pública 014/2011 2.1.3

 

26.152.877 26.487.804

2.2.5 20.609.806 16.458.152

Demais créditos

 

19.658 16.514

Outras Obrigações a Pagar 2.1.5 300.000 -

Não circulante

 

24.371.234 24.195.412

Não circulante 36.774.161 35.990.273

Município de Cuiabá - patrimônio/bloqueios SANEMAT 2.1.4

 

24.139.193 24.139.193

Parcelamento tributos federais Lei 11.941/09 2.2.4 2.559.064 5.536.881

Outros Créditos

 

185.015 -

Provisão ações judiciais (Correios) 2.2.6 34.155.302 27.805.287

Imobilizado 2.1.5

 

47.026 56.219

2.2.7 59.790

 

2.648.100

 

Crédito para aumento de capital 5 5
Passivo a descoberto (18.434.403) (17.609.278)
Capital Subscrito 215.859.833 215.859.833
Capital a integralizar (45.000) (45.000)

  

(234.249.236) (233.424.111)
Total do Ativo

 

54.236.258 52.668.123 Total do Passivo 54.236.258 52.668.123

 

Repasse PMC - Concessão

Provisão para obrigações trabalhistas e cíveis

Encargos por atualização (Correios)

31/12/2021 31/12/2020
Despesas administrativas e gerais (12.756.292) (10.451.544)
Administrativas (3.263.059) (3.140.040)

(5.198.610) (784.383)
Provisão/reversão (Provisão Devedores Duvidosos) 2.394.204 (112.985)
Provisão p/ Regularização de bens móveis e imóveis (300.000) -
Depreciação (24.990) (32.064)

(6.350.015) (6.369.331)
Tributárias (13.822) (12.741)
Receitas não operacionais 6.837.374 5.943.633

6.715.348 5.915.004
Resultado financeiro líquido 122.026 28.629
Prejuízo do exercício (5.918.918) (4.507.911)
Ações no final do exercício 215.859.833 215.859.833
Prejuízo por ação (0,03) (0,02)

PALAVRA DA ADMINISTRAÇÃO 2021

A Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, de capital fechado, 
inscrita sob o CNPJ 04.707.324/0001-15, NIRE 51 3 00007347-7, regida 
pela Lei nº 6.404/76 S.A, economia mista, dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, tendo o Município de Cuiabá como acionista majoritário. 
Considerando os termos da Lei Complementar Nº 252 de 01/09/2011, o 
Município de Cuiabá, desincumbiu em 17/04/2012 a SANECAP das 
atividades do tratamento e disponibilização de água ao consumo da 
população desta capital, bem como dos serviços de esgotamento sanitário, 
quando então por meio do Edital Nº 014/2011, concedeu os referidos 
serviços a iniciativa privada.

Dessa forma embora desincumbida das atividades operacionais, esta 
Companhia, a partir de abril de 2012, em cumprimento às disposições 
legais e estatutárias e conforme Lei Nº 5.301/2010, Art.4º, juntamente com 
o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 
administram o que remanesce dos Ativos (direitos), constituídos até abril de 
2012,  Passivos (obrigações), tributos, ações judiciais e Obrigações 
Acessórias, junto aos Órgãos de Controle Externo, Câmara Municipal, 
Tribunal de Contas – TCE, Receita Federal do Brasil - SRFB, Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Ministério Público Estadual MP/MT e 

demais órgãos fiscalizadores.
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da 
SANECAP vem apresentar as Demonstrações Financeiras Consolidadas 
relativas ao Exercício de 2021, elaboradas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com seus detalhamentos descritos nas Notas 
Explicativas e parecer dos Auditores Independentes.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.

Valéria Moreira Roder
Diretora Presidente

Janaina Costa  Carvalho de Almeida
Diretor Administrativo/Financeiro

Companhia de Saneamento da Capital

As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

Quadro  I - Balanço Patrimonial   Valores expressos em reais Quadro II - Demonstração do Resultado do Exercício 
Valores expressos em reais

Quadro III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Valores expressos em reais

Quadro IV - Demonstração dos Fluxos de Caixa (Indireto) 
Valores expressos em reais

   

As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

Em 15/03/2004 o Município de Cuiabá transferiu à Companhia, outros bens próprios, 
como aporte de capital, conforme registro no livro Ata de Assembleia Geral, avaliados em 
R$ 25.420.745 (Vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, setecentos e quarenta e 
cinco reais) sendo R$19.928.745 relativos a móveis e R$5.492.000 relativos a 
imóveis/terrenos, para utilização nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. 

Período compreendido entre 2001 a 2015.
Para atender os propósitos da Lei Complementar Nº 6.077/2016 de 28/06/2016, que 
autorizou o Município de Cuiabá a realizar acordo de parcelamento de dívidas da 
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP com a ENERGISA Mato Grosso – 
Distribuidora de Energia S.A, foi celebrado o Termo de Confissão, Assunção e 
parcelamento de dívidas entre SANECAP, Município de Cuiabá e a ENERGISA. A 
assunção pelo Município da dívida da Companhia com a ENERGISA, (Cláusula Terceira, 
Inciso I, de forma irrevogável e irretratável), teve como consequência a obrigação da 
Companhia com o Município no valor de R$161.464.418 (Cento e sessenta e um milhões, 
quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e dezoito reais), quando então esta 
obrigação foi revertida em aumento na quantidade de ações ordinárias nominativas, 
aprovada em Assembleia de Acionistas de 27/12/2016. Em decorrência deste aumento 
de ações ordinárias nominativas, o Capital Social Integralizado da Companhia passou a 
corresponder ao montante de R$215.859.833 (Duzentos e quinze milhões, oitocentos e 
cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais), equivalente a 215.859.833 Ações 
Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R$1.00 (Um real) cada uma. Assim, a partir 
de 2016 o capital social que era composto por 54.395.415 ações ordinárias de R$ 1,00 
cada, passou a corresponder ao valor que segue descrito:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - (Valores expressos em reais)

2.1.4 Município de Cuiabá 
Patrimônio SANEMAT Em 15/06/2007, foi firmado o Termo de Dação em Pagamento 
referente ao Termo de Confissão e Assunção de Dívida, com a Interveniência/Anuência 
da SANECAP, com o objetivo de indenizar os bens, devidos por força da municipalização 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como, pelo 
fornecimento de água aos órgãos municipais. Em decorrência do cumprimento deste 
Termo, a SANECAP reconheceu o direito junto ao Município no montante de R$ 
21.049.609 (Vinte e um milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e nove reais), relativo ao 
encontro de contas do consumo mensal das Instituições Estaduais do Poder Executivo, 
localizadas no Município de Cuiabá, durante o período compreendido entre julho de 2007 
a abril de 2012. Em 17/02/2012 o Município de Cuiabá assinou o Contrato de Concessão 
para Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
com a CAB Cuiabá S/A, que em sua Cláusula 31, Sub-ítem 31.1.1, dispôs sobre as 
Obrigações da Concessionária da Assunção de Obrigação de Fornecimento de Água, 
ficando a CAB Cuiabá, obrigada a dar cumprimento ao Termo de Dação em Pagamento 
celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá. Bloqueios Judiciais 
SANEMAT Refere-se a bloqueios por ordem judicial de recursos financeiros da 
SANECAP, destinados ao pagamento de ações trabalhistas, movidas por ex-funcionários 
da SANEMAT, onde a SANECAP foi declarada sucessora daquela sociedade. Os 
recursos bloqueados totalizam R$ 3.089.584 (Três milhões, oitenta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais), relativo ao período de 2003 a 2007, estes são 
mantidos como créditos da Companhia para compensação.

1. NATUREZA JURÍDICA
A Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP é uma sociedade por ações, 
conforme Lei Nº 6.404/1976 das Sociedades Anônimas, economia mista de capital 
fechado, constituída em face da autorização legislativa da Câmara Municipal de Cuiabá, 
Lei Nº 4.007 de 20/01/2000, Lei Municipal Complementar Nº 076 de 05/07/2001 e das 
alterações instituídas pela Lei Nº 5.301 de 24/04/2010.
1.1 CONTEXTO OPERACIONAL
Em agosto/1998, o Município de Cuiabá rescindiu o contrato de concessão pactuado com 
a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, para a execução e 
exploração dos serviços de saneamento básico desta Capital, passando-os para a 
Agência Municipal de Serviços de Saneamento do Município de Cuiabá - AMSS. A 
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, constituída através da Lei Nº 
4007/2000 recebeu a delegação para a exploração dos serviços de saneamento básico 
desta Capital por meio da Lei Municipal Complementar Nº 076 de 05/07/2001, 
posteriormente alterada pela Lei Nº 5.301/2010. Constituída a Companhia, o Município 
extinguiu a AMSS em 31/12/2001, e transferiu por meio da Lei Municipal Complementar 
Nº 076, os bens, direitos e obrigações para a SANECAP, conforme Artigo 3º da referida lei 
e após aprovação em Assembleia de Acionistas em 24/05/2002, foram incorporados ao 
patrimônio. Nos termos da Lei Complementar Nº 252 de 01/09/2011, o Município de 
Cuiabá, retomou a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, e criou Agência Municipal de Regulação dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário – AMAES.  No transcorrer do exercício 
de 2011 o Município viabilizou a concessão dos serviços citados. Em 17/01/2012 houve a 
homologação do processo licitatório da concessão dos serviços de água e esgoto, sendo 
declarada como vencedora a Concessionária CAB Ambiental, grupo com o qual foi 
celebrado contrato de concessão pelo prazo de 30 anos. Conforme Edital Nº 014/2011, 
Cláusulas 152/153, o Município por meio do Ofício do GAP Nº 1083/2012 de 16/04/2012, 
autorizou a Concessionária a iniciar a prestação dos serviços, a partir de 18/04/2012, 
com o direito a utilização dos bens necessários e vinculados à execução dos serviços – 
Bens afetos a concessão. Dessa forma, a partir de abril de 2012, conforme Lei Nº 
5.301/2010, Artigo 4º, a SANECAP passou a administrar por meio do Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal o que remanesceu dos ativos , 
(direitos), passivos (obrigações) e obrigações acessórias, e ainda com previsões de 
atribuições que remanescem descritas no Artigo 1º, inciso III, IV.
1.2 CAPITAL SOCIAL
O capital inicial da sociedade, era composto de 50.000 Ações Ordinárias de R$ 1,00 
cada, subscritas e integralizadas. Sendo R$49.989 (Quarenta e nove mil, novecentos e 
oitenta e nove reais) do Município e R$11,00 (Onze reais) de pessoas físicas. Conforme 
Lei Complementar Nº 076/2001, a Companhia, com aprovação em Assembleia de 
Acionistas de 24/05/2002, recebeu R$28.924.670 (Vinte e oito milhões, novecentos e 
vinte e quatro mil, seiscentos e setenta reais), do Município de Cuiabá para incorporação 
ao seu patrimônio, os bens, direitos e obrigações da extinta AMSS. 

COMPOSIÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL R$
BENS E DIREITOS
. Contas vencidas a receber de usuários

 

22.883.365
. Outros direitos, créditos e recursos disponíveis

 

487.629
. Bens para uso operacional

 

7.150.973
OBRIGAÇÕES

 

. Obrigações e passivos reconhecidos

 

(1.597.297)
Acervo líquido capitalizado

 

28.924.670

ACIONISTAS
CAPITAL SOCIAL

QUANTIDADE DE AÇÕES R$
SUBSCRITAS A INTEGRALIZAR INTEGRALIZADOS

Prefeitura Municipal de Cuiabá

 

54.395.405 

 

45.000 

 

54.350.405
Pessoas físicas

 

10

 

-

 

10
Total

 

54.395.415

 

45.000 

 

54.350.415

Período compreendido entre 2001 a 2021.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme preceitua as orientações da Lei 
das Sociedades por Ações - Lei Nº 6.404/1976, as normas e princípios contábeis 
geralmente aceitos, e, os pronunciamentos técnicos emanados do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, e outros dispositivos legais e fiscais aplicáveis às 
empresas concessionárias de serviço público de água e esgotamento sanitário.
2.1 ATIVO
2.1.1 CONTAS A RECEBER DE USUÁRIOS Trata-se da totalidade de direitos a receber 
de usuários, pelo fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário, e demais 
serviços constituídos até abril de 2012, quando se encerrou o direito de exploração dos 
serviços por esta Companhia, conforme Lei Complementar Municipal Nº 252/2011.

ACIONISTAS
  CAPITAL SOCIAL

 

QUANTIDADE DE AÇÕES
 

R$
 

SUBSCRITAS
 

A INTEGRALIZAR
 
INTEGRALIZADOS

Prefeitura Municipal de Cuiabá
 

215.859.827 
 

45.000 
 

215.814.827 
Pessoas físicas

 
06

 
-

 
06

Total
 

215.859.833 
 

45.000 
 

215.814.833 

Contas a Receber de Usuários
R$

31/12/2021

 

31/12/2020

 

A vencer

 

767.572

 

858.859

 

Vencidas até 90 dias

 

103.916

 

128.955

 

Vencidas de 91 a 180 dias

 

99.661

 

116.768

 

Vencidas há mais de 180 dias

 

54.665.006

 

54.601.614

 

Arrecadação a discriminar

 

(676.600)

 

(676.680)

 

Total de Contas a Receber de Usuários

 

54.959.555

 

55.029.517

 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

 

(51.647.499)

 

(54.041.703)

 

Saldo Líquido de Contas a Receber de Usuários

 

3.312.056

 

987.814

 

A Companhia mantém ativa políticas de parcelamento e judicialização, cujo saldo destes, 
até 31/12/2021, é de R$14.388.734 (Quatorze milhões, trezentos e oitenta e oito mil, 
setecentos e trinta e quatro reais), além de cobranças administrativas por meio de 
notificações, em observância as previsões da Lei Complementar Federal Nº 101 de 
04/05/2000, Artigos 11 e 14 em cumprimento a Lei Municipal Nº 5.301/2010, Artigo 2º, 
inciso V. O prazo prescricional para as ações relativas às tarifas de serviços de água e 
esgoto, está previsto no Artigo 205 do Código Civil de 2002, em observância a regra de 
direito intertemporal, estabelecida no Artigo 2.028 do mesmo código, posicionamento 
pacifico em nossos tribunais conforme Súmula 412 do STJ. A SANECAP reconhece a 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD, o montante considerado como 
suficiente para cobrir perdas que possam ocorrer na realização das contas a receber, por 
meio de análise da qualidade, idade dos créditos, bem como a estimativa de recebimento.
2.1.2 RECURSOS BLOQUEADOS JUDICIALMENTE
Referem-se a bloqueios de recursos financeiros por ordem judicial, destinados a garantir o 
pagamento de obrigações decorrentes de ações trabalhistas e de prestadores de serviços, 
que no processo chamaram a Companhia na qualidade de responsável subsidiária.  Neste 
montante encontra-se também bloqueios de ações cíveis, por danos morais e materiais, 
cujo saldo é de R$222.625 (Duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais), 
em 31/12/2021.
2.1.3 MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2011
O Poder Público Municipal, após ter transferido os serviços outorgados à SANECAP para a 
iniciativa privada, mantém a Companhia em seu estado ativo com o objetivo de gerir e 
solucionar seus compromissos remanescentes de natureza fiscal, judicial e 
administrativas, conforme previsões legais do Edital de Concorrência Pública Nº 014/2011 
do Município de Cuiabá, em seu Anexo VIII - itens (i) e (ii),  modificado parcialmente pelo 
Decreto Nº 5.799, Artigo 1º de 19/06/2015, com redução do percentual mencionado no 
Edital de Concorrência, item (ii). Ademais, o Município paga obrigações da Companhia 
decorrentes de decisões judiciais cíveis e trabalhistas, por meio de requisição de pequeno 
valor e precatórios, valores estes reconhecidos em redução aos direitos que a Companhia 
possui junto ao mesmo. Conforme previsões supracitadas, seguem os seguintes saldos 
em 31/12/2021.

Composição da Conta Município de Cuiabá 
Conc. Pública N.014/2011

 R$
31/12/2021

 

31/12/2020

 

Edital Anexo VIII (i)

 

50.000.000

 

50.000.000

 

(-) Repasses Financeiros efetuados -

 

Acumulado (i)

 

(23.250.247)

 

(23.250.247

 

Sub-total –

 

Item (i)

 

26.749.753

 

26.749.753

 

Edital Anexo VIII (ii)

 

-

 

Acumulada

 

53.326.226

 

46.610.879

 

(-) Repasses Financeiros efetuados -

 

Acumulado (ii)

 

(50.058.876)

 

(43.953.906)

 

(-) Liquidação Processos Judiciais –

 

RPV

 

(1.292.846)

 

(1.292.846)

 

(-) Liquidação Precatórios 

 

(2.571.380)

 

(1.626.076)

 

Sub-total –

 

Item (ii)

 

(596.876)

 

(261.950)

 

Total de Créditos Constituídos

 

26.152.877

 

26.487.804

 

Composição da Conta – Município de Cuiabá
R$

31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio SANEMAT 21.049.609 21.049.609
Bloqueios Judiciais SANEMAT

 

3.089.584

 

3.089.584
Total

 

Créditos Constituídos

 

24.139.193

 

24.139.193

2.2.5 OBRIGAÇÕES A PAGAR – PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVEIS
Processos Trabalhistas
Referem-se a obrigações relativas aos processos trabalhistas já sentenciados, 
transitados em julgado, em que o Município de Cuiabá foi incluído no polo passivo das 
demandas judiciais, ocasionando a expedição de precatórios aos credores, no total de 
R$ 11.703.745 (Onze milhões, setecentos e três mil e setecentos e quarenta e cinco 
reais), e R$ 405.523 (Quatrocentos e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais), dos 
demais processos sem expedição de precatório, posição em  31/12/2021.
Processos Cíveis
A Companhia é ré em diversos processos relativos a ações por perdas materiais e danos 
morais, decorrentes da suspensão do fornecimento de água e outros eventos. Assim, em 
decorrência da responsabilidade da SANECAP em honrar as obrigações ora sentenciadas, 
encontra-se registrado no passivo circulante o valor de R$ 20.609.806 (Vinte milhões, 
seiscentos e nove mil e oitocentos e seis reais), posição em 31/12/2021.
2.2.6 PROVISÕES AÇÕES JUDICIAIS – CORREIOS
Encontra-se perante o Tribunal Regional Federal – TRF, os Processos: 
2005 .36 .00 .012029 -6 ,  2004 .36 .00 .011337 -2 ,  2006 .36 .00 .004175 -3 , 
2005.36.00.016404-3, 2005.36.00.009202-6, 2006.36.00.09417-4, 2006.36.00.014865-
2, 2008.36.00.006651-1, 2006.36.00.017430-1, cuja discussão judicial referem-se aos 
custos por serviço de entrega das faturas de consumo de água e esgotamento sanitário, 
no período de julho/2004 a dezembro/2006, dezembro 2007 e janeiro a maio/2008, 
obrigação esta que vem sendo discutida judicialmente, objetivando a redução da dívida, 
tendo em vista questionamentos relacionados com qualidade e custos dos serviços 
prestados, apresentando o saldo de  R$ 34.155.302 (Trinta e quatro milhões, cento e 
cinquenta e cinco mil, trezentos e dois reais), até 31/12/2021. No que se refere a 
prestação dos serviços de entrega das faturas, do corrente ano, estes estão sendo 
honrados dentro dos seus vencimentos.

2.2.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 
Conforme Lei Nº 5.301 de 27/04/2010, Artigo 6, § 1º, as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias estão compostas pelas seguintes exigibilidades, em 31/12/2021:

2.1.5 IMOBILIZADO 
Corresponde ao saldo de bens móveis necessários a manutenção das atividades 
administrativas da Companhia, cujo saldo em 31/12/2021 tem a seguinte composição

Provisão férias e encargos
Refere-se ao reconhecimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas às 
férias, segundo o período aquisitivo individual reconhecido em suas competências, até a 
data de encerramento do balanço.
Processos trabalhistas transitado em julgado
Valor foi transferido para melhor classificação para o grupo Obrigações a Pagar (Nota 2.2.5).
2.2.3 CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER 
Tratam-se de retenções compulsórias de impostos, incidentes sobre serviços prestados, 
que decorrem da natureza de substituta tributária da SANECAP, bem como consignações 
em folha de pagamento, são estes saldos em 31/12/2021:

2.2.4 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - LEI Nº 11.941/09 
Em julho/2011 a Companhia consolidou o parcelamento referente a débitos de tributos 
federais. O saldo devedor antes da consolidação era de R$ 45.715.334 (Quarenta e cinco 
milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e trinta e quatro reais), as reduções da Lei Nº 
11.941/09, resultou no abatimento de R$ 23.255.796 (Vinte e três milhões, duzentos e 
cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais), remanescendo o saldo devedor 
de R$ 22.459.538 (Vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos 
e trinta e oito reais). Em 07/06/2018 após a revisão de ofício, através dos processos 
números 10183.500300/2007-21 e 10183.500299/2007-35, foi concedido o 
cancelamento parcial dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no valor atualizado 
de R$ 3.684.137 (Três milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e sete 
reais), relativos a PIS e COFINS, do período compreendido entre janeiro a maio 2005. Em 
31/12/2021, as parcelas vincendas têm a seguinte composição:

A retomada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e 
de resíduos sólidos, conforme Lei Complementar Municipal Nº 252/2010, Artigo 6º, 
resultou na baixa contábil dos Bens Afetos a Concessão, em sua totalidade. O patrimônio 
baixado encontra-se pendente dos procedimentos de transferência e em alguns casos de 
regularização fundiária urbana.  Considerando a realização das transferências e 
regularizações, encontra-se provisionado para este fim, o valor estimado de R$ 
300.000,00 (Trezentos mil reais).
2.2 PASSIVO
2.2.1 PRESTADORES DE SERVIÇOS Corresponde a serviços contratados, necessários 
a manutenção das atividades administrativas da Companhia, com o objetivo de gerir os 
ativos, passivos remanescentes e obrigações acessórias, cujos saldos são os seguintes 
em 31/12/2021:

Composição da Conta Imobilizado -

 

Bens de 
Uso Geral

 

R$

 

31/12/2021

 

31/12/2020
Móveis e Utensílios

 

112.487

 

112.487
Equipamentos 

 

11.807

 

11.807
Computadores e Periféricos 137.551 122.281
(-) Depreciação Acumulada (214.819) (190.356)
Total 47.026 56.219

COMPOSIÇÃO DA CONTA PRESTADORES 
DE SERVIÇOS

 

R$

 
31/12/2021

 

31/12/2020
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –

 
EBCT/Entrega faturas

 

6.298

 

6.980

Serasa S.A./Negativação

 

1.313

 

1.286
Sancópias/Emissão faturas

 

1.301

 

1.349
Energisa

 

3.599

 

3.366
Ita –

 

Empresa de Transporte/Locação de veículo

 

1.330

 

1.330
Outros prestadores de serviços

 

28.716

 

38.953
Total 42.557 53.264
Parcela vincenda após 31/12/2021 42.557 53.264

 

Composição da Conta
 

Obrigações 
Trabalhistas e Previdenciárias

 

R$
 31/12/2021

 
31/12/2020

FGTS a recolher
  

18.388
 

-
Provisões para férias 

 
146.517

 
100.189

Provisões encargos sobre férias
 

55.720
 

38.102
Processos trabalhistas transitado

 
em julgado 

 
-

 
14.855.475

Total
 

220.625
 

14.993.766
Parcela vincenda após 31/12/2021 220.625 138.291

Composição da Conta  Consignações 
Tributárias  

R$  

31/12/2021  31/12/2020
IRRF -  Servidores  24.145  -
INSS  405  390
ISSQN  557  544
PIS/COFINS/CSLL  258  85
IRRF  1.528  1.326
UNIMED

 
3.028

 
-

SODEXO
 

2.453
 

-
Total

 
32.374

 
2.345

Parcela vincenda após 31/12/2021
  

32.374
 

2.345

Parcelamento Tributos Federais – Lei 
11.941/2009

 

31/12/2021 31/12/2020

Passivo Circulante

 

2.581.870

 

2.779.601
Passivo Não Circulante

 

2.559.064

 

5.536.881
Saldo devedor

 

5.140.934

 

8.316.482

2.2.7 CONTIGÊNCIA - PROCESSOS CIVEIS 
A Companhia figura no polo passivo de diversas ações judiciais de natureza cíveis, ainda 
não sentenciadas. Assim, com o objetivo de evidenciar nas demonstrações contábeis 
possíveis perdas, pautado em percentual e relatórios do setor jurídico, foram 
contingenciados o montante de R$ 59.790 (Cinquenta e nove setecentos e noventa 
reais), em atendimento a orientação contida no CPC 25, bem como ao Princípio Contábil 
da Prudência.
2.2.8 SEGUROS
A Companhia é auto seguradora de seus ativos.

Valéria Moreira Roder
Diretora Presidente

Janaína Costa Carvalho Almeida
Diretora Administrativo/Financeiro

Elionor Souza Maia
Contadora CRC – MT 002219/O-5

Com base no Parecer dos Auditores Independentes CM Contabilidade e 
Auditoria Ltda, nas análises procedidas no período e nos 
esclarecimentos prestados pelos órgãos diretivos, concluímos que a 
documentação examinada está formalizada em termos que traduzem 
adequadamente a situação patrimonial e econômico-financeira da 
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP em 31 de dezembro 
de 2021, e desta forma o Conselho Fiscal é de parecer que as 
mencionadas demonstrações financeiras apresentadas estão em 
condições de serem submetidas à apreciação e aprovação dos senhores 
acionistas.

Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, 
representado pelos membros que este subscrevem, no exercício da 
competência que lhe é atribuída pelo artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, examinou as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
complementadas por Notas Explicativas, Parecer dos Auditores 
Independentes e o Relatório da Administração sobre as ações 
realizadas no exercício.

Cuiabá, MT, 11 de Fevereiro de 2022.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

ADALBERTO AUGUSTO C DA SILVA
Conselheiro Fiscal

PAULO EMILIO MAGALHAES
Conselheiro Fiscal

TELDO FIGUEIREDO DE MATOS
Conselheiro Fiscal

Composição da Conta

 

–

 

Fornecedores 
Longo Prazo

 

R$

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

 

EBCT

 

34.155.302

 

27.805.287

 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Srs. Administradores e Acionistas da
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
Cuiabá – MT

Opinião com ressalva
Examinamos o balanço patrimonial da empresa Companhia de 
Saneamento da Capital – SANECAP, levantados em 31 de dezembro 
de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela 
data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações contábeis e demais notas explicativas. Em nossa 
opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos nos 
parágrafos “Base para Opinião”, as demonstrações contábeis acima 
referidas representam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de 
Saneamento da Capital - SANECAP em 31 de dezembro de 2021, a 
gestão de suas obrigações administrativas, os fluxos de caixa e as 
mutações de seu patrimônio líquido, referentes ao exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade é a de expressar 
uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção 
relevante. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Quais sejam:
1) A Companhia discute judicialmente (ainda sem sentença transitada 
em julgado) obrigação com a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT, cujo montante atualizado em 2021 corresponde a R$ 
34.155.302 (R$ 27.805.287 em 2020). A obrigação decorre da prestação 
de serviços de entrega de faturas de consumo de água e serviços de 
esgotamento sanitário no período de julho/2004 a novembro/2006. O 
resultado desta discussão judicial pode refletir significativamente na 
posição financeira e patrimonial da Companhia. (Nota 2.2.6). 
2) A Companhia reconhece a existência de direitos (desde o início de 
suas operações), a serem realizados junto ao Município de Cuiabá, cujo 
montante era de R$ 50.292.070 em dezembro de 2021 (R$ 50.626.997 
em 2020). São os seguintes os direitos reconhecidos junto ao Município 
de Cuiabá, que podem ter destinações diversas das expectativas dos 
gestores da companhia:
2.a) o Edital de Concorrência nº 014/2011, que versou sobre a 
concessão da exploração dos serviços públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário no Município de Cuiabá, trouxe em seu 
anexo “VIII - Utilização pela Concedente dos Recursos Recebidos” 
garantias de repasse de recursos financeiros necessários a honrar 
passivos com funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, 
tributos e despesas gerais necessárias a administração desses 
passivos. O montante a receber constituído até dezembro de 2021 
corresponde a R$ 26.152.877 (até dezembro de 2020 - R$ 26.487.804), 
cuja não realização destes créditos podem refletir significativamente na 
posição financeira da Companhia; (Nota 2.1.3). 2.b) no Ativo Não 
Circulante, créditos de R$ 21.049.609 (em 2020 - R$ 21.049.609) 
decorrentes do fornecimento, por conta do Município de Cuiabá, de água 
e esgotamento sanitário a entidades do Estado de Mato Grosso, em 
cumprimento a acordo em dação de pagamento firmado entre as partes 
(Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso), para pagamento dos 
bens componentes dos sistemas operacionais de água e esgoto da 
capital ,  cuja não real ização destes créditos pode ref let ir 
significativamente na posição financeira da Companhia; (Nota 2.1.4). 
2.c) no Ativo Não Circulante, o montante de R$ 3.089.584 (em 2020 - R$ 
3.089.584), referentes a bloqueios de recursos financeiros por ordem 
judicial, destinados ao pagamento de obrigações decorrentes de ações 
trabalhistas em andamento e extintas, movidas por ex-funcionários da 
SANEMAT, onde a SANECAP foi declarada sucessora daquela 
sociedade, mantidos como crédito da Companhia em decorrência do 
entendimento de que seriam compensados com a obrigação que o 
Município tem com o Governo do Estado de Mato Grosso, oriunda da 
aquisição dos bens da SANEMAT, cuja não realização destes créditos 
pode refletir significativamente na posição financeira da Companhia. 
(Nota 2.1.4) 
Ênfase
O Município de Cuiabá retomou a exploração dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário e de seus resíduos 
sólidos, conforme art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 252 de 01 de 
setembro de 2011. Em abril/2012 o Município autorizou à exploração dos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário a empresa 

ovencedora da Concorrência Pública Municipal n  014/2011, sendo este o 
termo final dos serviços prestados pela Companhia, que a partir de então 
passou a administrar ativos residuais, passivos e obrigações acessórias 
governamentais e institucionais. (Nota 1.1). A companhia acumula 
prejuízos operacionais de R$ 234.249.236 até 31 de dezembro de 2021 
(R$ 233.424.111 em 2020). 
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pela 
International Accounting Standards Boards – (IASB), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável e um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. 
- obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da entidade.
- avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.
- concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia eventos ou condições futuras desconhecidas pela 
auditoria, caso tenham influência em obrigações relevantes, podem 
levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional, 
caso os associados não reconheçam e cumpram com a obrigação. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações de auditoria, durante nossos trabalhos.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.

COSTA MOTTA Contabilidade e Auditoria Ltda.
CRC/MT-000678/O

Clayton da Costa Motta 
Contador CRC/MT 9824/O-0

CNAI/CFC 5246

“É muito sedutor imagi-
nar que seu clube vai ser com-
prado por um fundo de inves-
timento bilionário. Existe a 
ilusão de que, com um aporte 
financeiro e um resultado es-
portivo, futuramente o clube 
vai ter uma torcida maior e, 
consequentemente, ser rico. 
Numa história centenária de 
um clube de futebol, não é o 
resultado de dez anos que vai 
mudar isso”, diz Simões.

E quanto vale um clube 
das séries B, C e D? Ainda é 
cedo, dizem, para falar nesses 
números com precisão. É ne-
cessário que o mercado ama-
dureça, além da particulari-
dade de cada investimento, 
como o tamanho da torcida e 
valor do elenco.

Também os resultados, 
em ambos os modelos, devem 
demorar para aparecer. Para 
que um clube de exporta-
ção consiga estruturar suas 
categorias de base, formar 
gerações de jovens atletas e 
se consolidar no mercado, 
Cesar Grafietti estima que 
seja necessário pelo menos 
dez anos.

O modelo de revenda 
é mais difícil de prever. O 
sucesso em campo pode de-
morar mais que o esperado. 
Também não basta chegar à 
elite, é necessário se firmar 
nela —e depois encontrar um 
novo comprador.

“É um modelo de startup. 
Na Europa, de cinco a seis 
anos é um tempo razoável, 
mas porque lá já tem mais 
demanda que oferta para um 
time que vai da terceira para 
a primeira divisão. Aqui o 
mercado está em desenvol-
vimento, tem poucos interes-
sados, então esse processo 
deve levar uns sete, dez anos 
“, comenta Grafietti.

Ele projeta que, para clu-
bes de formação, os principais 
interessados serão aqueles 
compradores que detêm uma 
rede de negócios no futebol, 
sejam eles empresários, con-
glomerados bilionários (como 
o City Football Group) ou 
fundos de maturação a longo 
prazo.

Já para o modelo de re-
venda, o economista imagina 
compradores vindos de fun-
dos de investimento grandes 
ou grupos de torcedores com 
dinheiro —caso, por exemplo, 
do Atlético-MG.

 Irlan Simões vê certa afo-
bação por parte de muitos 
clubes que, ainda sem um 
projeto de SAF sólido, já 
querem vender suas ações. 
O risco é acabar nas mãos de 
compradores com interesses 
escusos ou que não tenham 
competência para gerir o 
negócio.

Ele lembra, por exemplo, 
que há um dispositivo na lei 
que isenta de tributação as 
transações de jogadores por 
cinco anos.

“Em cinco anos, um em-
presário faz um belíssimo 
estrago num clube de futebol: 
forma duas, três gerações de 
base, vende sem tributação e 
depois cai fora. É uma mama-
ta fiscal que levanta a suspeita 
se a gente está atraindo o tipo 
de gente correta para o mer-
cado”, diz.

No modelo de revenda, 
alerta o autor de “Clube Em-
presa”, é necessário ter ga-
rantias sólidas de que o com-
prador não abandone o barco 
caso o desempenho esportivo 
não venha rapidamente.
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Se os compradores de 
Botafogo e Cruzeiro apostam 
em um modelo de negócio 
que envolve grandes torcidas 
e a transformação do clube 
em uma marca conhecida e 
explorada mundialmente, 
a maioria das agremiações 
brasileiras vive longe dessa 
realidade.

Isso não quer dizer que 
associações de menor expres-
são fiquem fora do universo 
mercadológico dos clubes-
-empresa após a aprovação 
da lei da SAF.

Mas, longe dos holofotes, 
clubes medianos e pequenos 
precisam se atentar para o 
fato de que a lógica e os riscos 
são diferentes.

Especialistas ouvidos pela 
Folha explicam que há dois 
principais modelos quando 
falamos de clubes das séries 
B, C e D: o baseado na forma-
ção e venda de jogadores e o 
que aposta na ascensão de um 
clube para depois revendê-lo.

Cada projeto depende 
não só das características do 
comprador, mas também da 
própria associação.

Para o primeiro modelo, 
é mais interessante um clube 
com menos torcida. Por outro 
lado, uma boa estrutura de 
centros de treinamento e bons 
profissionais no departamen-
to de futebol e na captação de 
atletas favorecem o negócio, 
cujo sucesso consiste basi-
camente na capacidade de 
negociação de jogadores.

Por isso, muitas vezes os 
compradores são também (ou 
têm ligação com) empresários 
de jogadores. Um exemplo é 
o Estoril, da segunda divisão 
portuguesa.

Thairo Arruda, sócio da 
Matix Capital, empresa de 
consultoria para investidores, 
diz que alguns dirigentes pre-
ferem não subir de divisão, 
uma vez que os custos de 
operação em séries inferiores 
são menores.

“No segundo modelo, há 
um alinhamento de interesses 
com a torcida, e o investidor 
ganha o retorno quando ele 
vende o clube dele numa 
divisão superior, por um 
valor maior do que o que pa-
gou quando em uma divisão 
inferior, já considerando os 
custos com investimento no 
futebol”, explica Arruda, que 
atuou ao lado de Danilo Cai-
xeiro na venda do Botafogo 
e hoje trabalham com John 
Textor.

Cesar Grafietti, econo-
mista e sócio da consultoria 
Convocados, chama atenção 
para a necessidade de gerar 
receitas à medida que o clube 
ganha projeção.

“Você precisa de uma 
cidade com apelo de torcida 
e com uma influência na re-
gião para, se o clube crescer, 
colocar 25 mil pessoas em 
um estádio. Porque assim 
você terá receitas vindas do 
torcedor [ingresso, sócio, 
publicidade] que podem aju-
dar no dia a dia da operação 
do clube, que vai ficar mais 
cara”, afirma Grafietti.

Jornalista, pesquisador 
da UERJ (Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro) e 
autor do livro “Clube Em-
presa” (Corner, 2020), Irlan 
Simões contesta que essa 
valorização pode não ser tão 
simples assim.

BRASILEIRÃO
Diferentemente 
de Botafogo e 
Cruzeiro, SAFs 
menores lucram 
em revenda 
de ações ou 
jogadores

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais

 Resultado do exercício
 

(5.918.918) (4.507.911)
Ajustes

Depreciações 24.463 29.647
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.394.204) 112.985
Provisão (reversão) para obrigações trabalhistas e cíveis 16.260.922 (17.828)
Ajustes de exercícios anteriores 5.093.794 16.429

Contas a receber de usuários 69.962 222.092
Recursos bloqueados judicialmente 130.992 82.781
Impostos e contribuições a recuperar - (1.326)

334.927 1.369.091
Demais créditos (3.144) (6.389)
Outros Créditos 1.326 -

Aumento (diminuição) de passivos operacionais
Fornecedores e Prestadores de Serviços 4.050.997 6.363.417
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (14.773.141) (592.232)
Consignações e obrigações tributárias a recolher 30.029 (1)

Caixa líquido das atividades operacionais 2.908.005 3.070.755
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

185.015 -
15.270 7.691

Caixa líquido da atividade de investimentos 200.285 7.691
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Obrigações tributárias a recolher
(3.175.548) (3.103.513)

Caixa líquido das atividades de financiamentos (3.175.548) (3.103.513)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (467.828) (40.442)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 625.636 666.078

Disponibilidades 6.132 11.648
Títulos e valores mobiliários 619.504 654.430

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 157.808 625.636
Disponibilidades 4.410 6.132
Títulos e valores mobiliários 153.398 619.504

Município de Cuiabá - Concorrência Pública 014/2011

Municipio Cuiabá (Patrim/bloqueios - SANEMAT)
Imobilizado  - Bens Uso Geral

Parcelamento tributos federais - Lei 11.941/09

Diminuição (aumento) de ativos operacionais

Capital social
Ajustes de 
exercícios 
anteriores

Capital a 
integralizar

Resultado do 
exercício

Prejuízos 
acumulados

Passivo a 
descoberto

215.859.833 (45.000) (10.674.037) (1.702.167) (216.556.425) (13.117.796)

- - 10.674.037 1.702.167 (12.376.204) -
- - 16.429 - - 16.429
- - - (4.507.911) - (4.507.911)

215.859.833 (45.000) 16.429 (4.507.911) (228.932.629) (17.609.279)

- - (16.429) 4.507.911 (4.491.483) -
- - 5.093.794 - - 5.093.794
- - - (5.918.918) - (5.918.918)

215.859.833 (45.000) 5.093.794 (5.918.918) (233.424.112) (18.434.403)

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Transferência para prejuízos acumulados
Ajustes de exercícios anteriores 
Prejuízo do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Transferência para prejuízos acumulados
Ajustes de exercícios anteriores 
Prejuízo do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2021

 

Parcelamento tributos federais -

 

Lei 11.941/09

 

Obrigações a pagar - processos Trabalhistas
Obrigações a pagar - processos Cíveis

Contingência - processos Civeis

Prejuízos acumulados

Ativo 31/12/2021 31/12/2020 Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante Nota

 

29.865.024 28.472.711 Circulante Nota 35.896.500 34.287.128

Disponibilidades

 

4.410 6.132
Prestadores de serviços 2.2.1 42.557 53.264

Aplicações financeiras

 

153.398 619.504
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.2.2 220.625 14.993.766

Contas a receber de usuários 2.1.1

 

3.312.056 987.814
Consignações tributárias a recolher 2.2.3 32.374 2.345

Recursos bloqueados judicialmente 2.1.2

 

222.625 353.617

2.2.4 2.581.870 2.779.601

Impostos e contribuições a recuperar

 

-

 

1.326

2.2.5 12.109.268 -

Município de Cuiabá - Concorrência Pública 014/2011 2.1.3

 

26.152.877 26.487.804

2.2.5 20.609.806 16.458.152

Demais créditos

 

19.658 16.514

Outras Obrigações a Pagar 2.1.5 300.000 -

Não circulante

 

24.371.234 24.195.412

Não circulante 36.774.161 35.990.273

Município de Cuiabá - patrimônio/bloqueios SANEMAT 2.1.4

 

24.139.193 24.139.193

Parcelamento tributos federais Lei 11.941/09 2.2.4 2.559.064 5.536.881

Outros Créditos

 

185.015 -

Provisão ações judiciais (Correios) 2.2.6 34.155.302 27.805.287

Imobilizado 2.1.5

 

47.026 56.219

2.2.7 59.790

 

2.648.100

 

Crédito para aumento de capital 5 5
Passivo a descoberto (18.434.403) (17.609.278)
Capital Subscrito 215.859.833 215.859.833
Capital a integralizar (45.000) (45.000)

  

(234.249.236) (233.424.111)
Total do Ativo

 

54.236.258 52.668.123 Total do Passivo 54.236.258 52.668.123

 

Repasse PMC - Concessão

Provisão para obrigações trabalhistas e cíveis

Encargos por atualização (Correios)

31/12/2021 31/12/2020
Despesas administrativas e gerais (12.756.292) (10.451.544)
Administrativas (3.263.059) (3.140.040)

(5.198.610) (784.383)
Provisão/reversão (Provisão Devedores Duvidosos) 2.394.204 (112.985)
Provisão p/ Regularização de bens móveis e imóveis (300.000) -
Depreciação (24.990) (32.064)

(6.350.015) (6.369.331)
Tributárias (13.822) (12.741)
Receitas não operacionais 6.837.374 5.943.633

6.715.348 5.915.004
Resultado financeiro líquido 122.026 28.629
Prejuízo do exercício (5.918.918) (4.507.911)
Ações no final do exercício 215.859.833 215.859.833
Prejuízo por ação (0,03) (0,02)

PALAVRA DA ADMINISTRAÇÃO 2021

A Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, de capital fechado, 
inscrita sob o CNPJ 04.707.324/0001-15, NIRE 51 3 00007347-7, regida 
pela Lei nº 6.404/76 S.A, economia mista, dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, tendo o Município de Cuiabá como acionista majoritário. 
Considerando os termos da Lei Complementar Nº 252 de 01/09/2011, o 
Município de Cuiabá, desincumbiu em 17/04/2012 a SANECAP das 
atividades do tratamento e disponibilização de água ao consumo da 
população desta capital, bem como dos serviços de esgotamento sanitário, 
quando então por meio do Edital Nº 014/2011, concedeu os referidos 
serviços a iniciativa privada.

Dessa forma embora desincumbida das atividades operacionais, esta 
Companhia, a partir de abril de 2012, em cumprimento às disposições 
legais e estatutárias e conforme Lei Nº 5.301/2010, Art.4º, juntamente com 
o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 
administram o que remanesce dos Ativos (direitos), constituídos até abril de 
2012,  Passivos (obrigações), tributos, ações judiciais e Obrigações 
Acessórias, junto aos Órgãos de Controle Externo, Câmara Municipal, 
Tribunal de Contas – TCE, Receita Federal do Brasil - SRFB, Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Ministério Público Estadual MP/MT e 

demais órgãos fiscalizadores.
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da 
SANECAP vem apresentar as Demonstrações Financeiras Consolidadas 
relativas ao Exercício de 2021, elaboradas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com seus detalhamentos descritos nas Notas 
Explicativas e parecer dos Auditores Independentes.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.

Valéria Moreira Roder
Diretora Presidente

Janaina Costa  Carvalho de Almeida
Diretor Administrativo/Financeiro

Companhia de Saneamento da Capital

As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

Quadro  I - Balanço Patrimonial   Valores expressos em reais Quadro II - Demonstração do Resultado do Exercício 
Valores expressos em reais

Quadro III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Valores expressos em reais

Quadro IV - Demonstração dos Fluxos de Caixa (Indireto) 
Valores expressos em reais

   

As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas são parte das Demonstrações Contábeis

Em 15/03/2004 o Município de Cuiabá transferiu à Companhia, outros bens próprios, 
como aporte de capital, conforme registro no livro Ata de Assembleia Geral, avaliados em 
R$ 25.420.745 (Vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, setecentos e quarenta e 
cinco reais) sendo R$19.928.745 relativos a móveis e R$5.492.000 relativos a 
imóveis/terrenos, para utilização nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. 

Período compreendido entre 2001 a 2015.
Para atender os propósitos da Lei Complementar Nº 6.077/2016 de 28/06/2016, que 
autorizou o Município de Cuiabá a realizar acordo de parcelamento de dívidas da 
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP com a ENERGISA Mato Grosso – 
Distribuidora de Energia S.A, foi celebrado o Termo de Confissão, Assunção e 
parcelamento de dívidas entre SANECAP, Município de Cuiabá e a ENERGISA. A 
assunção pelo Município da dívida da Companhia com a ENERGISA, (Cláusula Terceira, 
Inciso I, de forma irrevogável e irretratável), teve como consequência a obrigação da 
Companhia com o Município no valor de R$161.464.418 (Cento e sessenta e um milhões, 
quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e dezoito reais), quando então esta 
obrigação foi revertida em aumento na quantidade de ações ordinárias nominativas, 
aprovada em Assembleia de Acionistas de 27/12/2016. Em decorrência deste aumento 
de ações ordinárias nominativas, o Capital Social Integralizado da Companhia passou a 
corresponder ao montante de R$215.859.833 (Duzentos e quinze milhões, oitocentos e 
cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais), equivalente a 215.859.833 Ações 
Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R$1.00 (Um real) cada uma. Assim, a partir 
de 2016 o capital social que era composto por 54.395.415 ações ordinárias de R$ 1,00 
cada, passou a corresponder ao valor que segue descrito:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - (Valores expressos em reais)

2.1.4 Município de Cuiabá 
Patrimônio SANEMAT Em 15/06/2007, foi firmado o Termo de Dação em Pagamento 
referente ao Termo de Confissão e Assunção de Dívida, com a Interveniência/Anuência 
da SANECAP, com o objetivo de indenizar os bens, devidos por força da municipalização 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como, pelo 
fornecimento de água aos órgãos municipais. Em decorrência do cumprimento deste 
Termo, a SANECAP reconheceu o direito junto ao Município no montante de R$ 
21.049.609 (Vinte e um milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e nove reais), relativo ao 
encontro de contas do consumo mensal das Instituições Estaduais do Poder Executivo, 
localizadas no Município de Cuiabá, durante o período compreendido entre julho de 2007 
a abril de 2012. Em 17/02/2012 o Município de Cuiabá assinou o Contrato de Concessão 
para Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
com a CAB Cuiabá S/A, que em sua Cláusula 31, Sub-ítem 31.1.1, dispôs sobre as 
Obrigações da Concessionária da Assunção de Obrigação de Fornecimento de Água, 
ficando a CAB Cuiabá, obrigada a dar cumprimento ao Termo de Dação em Pagamento 
celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá. Bloqueios Judiciais 
SANEMAT Refere-se a bloqueios por ordem judicial de recursos financeiros da 
SANECAP, destinados ao pagamento de ações trabalhistas, movidas por ex-funcionários 
da SANEMAT, onde a SANECAP foi declarada sucessora daquela sociedade. Os 
recursos bloqueados totalizam R$ 3.089.584 (Três milhões, oitenta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e quatro reais), relativo ao período de 2003 a 2007, estes são 
mantidos como créditos da Companhia para compensação.

1. NATUREZA JURÍDICA
A Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP é uma sociedade por ações, 
conforme Lei Nº 6.404/1976 das Sociedades Anônimas, economia mista de capital 
fechado, constituída em face da autorização legislativa da Câmara Municipal de Cuiabá, 
Lei Nº 4.007 de 20/01/2000, Lei Municipal Complementar Nº 076 de 05/07/2001 e das 
alterações instituídas pela Lei Nº 5.301 de 24/04/2010.
1.1 CONTEXTO OPERACIONAL
Em agosto/1998, o Município de Cuiabá rescindiu o contrato de concessão pactuado com 
a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT, para a execução e 
exploração dos serviços de saneamento básico desta Capital, passando-os para a 
Agência Municipal de Serviços de Saneamento do Município de Cuiabá - AMSS. A 
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, constituída através da Lei Nº 
4007/2000 recebeu a delegação para a exploração dos serviços de saneamento básico 
desta Capital por meio da Lei Municipal Complementar Nº 076 de 05/07/2001, 
posteriormente alterada pela Lei Nº 5.301/2010. Constituída a Companhia, o Município 
extinguiu a AMSS em 31/12/2001, e transferiu por meio da Lei Municipal Complementar 
Nº 076, os bens, direitos e obrigações para a SANECAP, conforme Artigo 3º da referida lei 
e após aprovação em Assembleia de Acionistas em 24/05/2002, foram incorporados ao 
patrimônio. Nos termos da Lei Complementar Nº 252 de 01/09/2011, o Município de 
Cuiabá, retomou a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, e criou Agência Municipal de Regulação dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário – AMAES.  No transcorrer do exercício 
de 2011 o Município viabilizou a concessão dos serviços citados. Em 17/01/2012 houve a 
homologação do processo licitatório da concessão dos serviços de água e esgoto, sendo 
declarada como vencedora a Concessionária CAB Ambiental, grupo com o qual foi 
celebrado contrato de concessão pelo prazo de 30 anos. Conforme Edital Nº 014/2011, 
Cláusulas 152/153, o Município por meio do Ofício do GAP Nº 1083/2012 de 16/04/2012, 
autorizou a Concessionária a iniciar a prestação dos serviços, a partir de 18/04/2012, 
com o direito a utilização dos bens necessários e vinculados à execução dos serviços – 
Bens afetos a concessão. Dessa forma, a partir de abril de 2012, conforme Lei Nº 
5.301/2010, Artigo 4º, a SANECAP passou a administrar por meio do Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal o que remanesceu dos ativos , 
(direitos), passivos (obrigações) e obrigações acessórias, e ainda com previsões de 
atribuições que remanescem descritas no Artigo 1º, inciso III, IV.
1.2 CAPITAL SOCIAL
O capital inicial da sociedade, era composto de 50.000 Ações Ordinárias de R$ 1,00 
cada, subscritas e integralizadas. Sendo R$49.989 (Quarenta e nove mil, novecentos e 
oitenta e nove reais) do Município e R$11,00 (Onze reais) de pessoas físicas. Conforme 
Lei Complementar Nº 076/2001, a Companhia, com aprovação em Assembleia de 
Acionistas de 24/05/2002, recebeu R$28.924.670 (Vinte e oito milhões, novecentos e 
vinte e quatro mil, seiscentos e setenta reais), do Município de Cuiabá para incorporação 
ao seu patrimônio, os bens, direitos e obrigações da extinta AMSS. 

COMPOSIÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL R$
BENS E DIREITOS
. Contas vencidas a receber de usuários

 

22.883.365
. Outros direitos, créditos e recursos disponíveis

 

487.629
. Bens para uso operacional

 

7.150.973
OBRIGAÇÕES

 

. Obrigações e passivos reconhecidos

 

(1.597.297)
Acervo líquido capitalizado

 

28.924.670

ACIONISTAS
CAPITAL SOCIAL

QUANTIDADE DE AÇÕES R$
SUBSCRITAS A INTEGRALIZAR INTEGRALIZADOS

Prefeitura Municipal de Cuiabá

 

54.395.405 

 

45.000 

 

54.350.405
Pessoas físicas

 

10

 

-

 

10
Total

 

54.395.415

 

45.000 

 

54.350.415

Período compreendido entre 2001 a 2021.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme preceitua as orientações da Lei 
das Sociedades por Ações - Lei Nº 6.404/1976, as normas e princípios contábeis 
geralmente aceitos, e, os pronunciamentos técnicos emanados do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, e outros dispositivos legais e fiscais aplicáveis às 
empresas concessionárias de serviço público de água e esgotamento sanitário.
2.1 ATIVO
2.1.1 CONTAS A RECEBER DE USUÁRIOS Trata-se da totalidade de direitos a receber 
de usuários, pelo fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário, e demais 
serviços constituídos até abril de 2012, quando se encerrou o direito de exploração dos 
serviços por esta Companhia, conforme Lei Complementar Municipal Nº 252/2011.

ACIONISTAS
  CAPITAL SOCIAL

 

QUANTIDADE DE AÇÕES
 

R$
 

SUBSCRITAS
 

A INTEGRALIZAR
 
INTEGRALIZADOS

Prefeitura Municipal de Cuiabá
 

215.859.827 
 

45.000 
 

215.814.827 
Pessoas físicas

 
06

 
-

 
06

Total
 

215.859.833 
 

45.000 
 

215.814.833 

Contas a Receber de Usuários
R$

31/12/2021

 

31/12/2020

 

A vencer

 

767.572

 

858.859

 

Vencidas até 90 dias

 

103.916

 

128.955

 

Vencidas de 91 a 180 dias

 

99.661

 

116.768

 

Vencidas há mais de 180 dias

 

54.665.006

 

54.601.614

 

Arrecadação a discriminar

 

(676.600)

 

(676.680)

 

Total de Contas a Receber de Usuários

 

54.959.555

 

55.029.517

 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

 

(51.647.499)

 

(54.041.703)

 

Saldo Líquido de Contas a Receber de Usuários

 

3.312.056

 

987.814

 

A Companhia mantém ativa políticas de parcelamento e judicialização, cujo saldo destes, 
até 31/12/2021, é de R$14.388.734 (Quatorze milhões, trezentos e oitenta e oito mil, 
setecentos e trinta e quatro reais), além de cobranças administrativas por meio de 
notificações, em observância as previsões da Lei Complementar Federal Nº 101 de 
04/05/2000, Artigos 11 e 14 em cumprimento a Lei Municipal Nº 5.301/2010, Artigo 2º, 
inciso V. O prazo prescricional para as ações relativas às tarifas de serviços de água e 
esgoto, está previsto no Artigo 205 do Código Civil de 2002, em observância a regra de 
direito intertemporal, estabelecida no Artigo 2.028 do mesmo código, posicionamento 
pacifico em nossos tribunais conforme Súmula 412 do STJ. A SANECAP reconhece a 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD, o montante considerado como 
suficiente para cobrir perdas que possam ocorrer na realização das contas a receber, por 
meio de análise da qualidade, idade dos créditos, bem como a estimativa de recebimento.
2.1.2 RECURSOS BLOQUEADOS JUDICIALMENTE
Referem-se a bloqueios de recursos financeiros por ordem judicial, destinados a garantir o 
pagamento de obrigações decorrentes de ações trabalhistas e de prestadores de serviços, 
que no processo chamaram a Companhia na qualidade de responsável subsidiária.  Neste 
montante encontra-se também bloqueios de ações cíveis, por danos morais e materiais, 
cujo saldo é de R$222.625 (Duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais), 
em 31/12/2021.
2.1.3 MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2011
O Poder Público Municipal, após ter transferido os serviços outorgados à SANECAP para a 
iniciativa privada, mantém a Companhia em seu estado ativo com o objetivo de gerir e 
solucionar seus compromissos remanescentes de natureza fiscal, judicial e 
administrativas, conforme previsões legais do Edital de Concorrência Pública Nº 014/2011 
do Município de Cuiabá, em seu Anexo VIII - itens (i) e (ii),  modificado parcialmente pelo 
Decreto Nº 5.799, Artigo 1º de 19/06/2015, com redução do percentual mencionado no 
Edital de Concorrência, item (ii). Ademais, o Município paga obrigações da Companhia 
decorrentes de decisões judiciais cíveis e trabalhistas, por meio de requisição de pequeno 
valor e precatórios, valores estes reconhecidos em redução aos direitos que a Companhia 
possui junto ao mesmo. Conforme previsões supracitadas, seguem os seguintes saldos 
em 31/12/2021.

Composição da Conta Município de Cuiabá 
Conc. Pública N.014/2011

 R$
31/12/2021

 

31/12/2020

 

Edital Anexo VIII (i)

 

50.000.000

 

50.000.000

 

(-) Repasses Financeiros efetuados -

 

Acumulado (i)

 

(23.250.247)

 

(23.250.247

 

Sub-total –

 

Item (i)

 

26.749.753

 

26.749.753

 

Edital Anexo VIII (ii)

 

-

 

Acumulada

 

53.326.226

 

46.610.879

 

(-) Repasses Financeiros efetuados -

 

Acumulado (ii)

 

(50.058.876)

 

(43.953.906)

 

(-) Liquidação Processos Judiciais –

 

RPV

 

(1.292.846)

 

(1.292.846)

 

(-) Liquidação Precatórios 

 

(2.571.380)

 

(1.626.076)

 

Sub-total –

 

Item (ii)

 

(596.876)

 

(261.950)

 

Total de Créditos Constituídos

 

26.152.877

 

26.487.804

 

Composição da Conta – Município de Cuiabá
R$

31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio SANEMAT 21.049.609 21.049.609
Bloqueios Judiciais SANEMAT

 

3.089.584

 

3.089.584
Total

 

Créditos Constituídos

 

24.139.193

 

24.139.193

2.2.5 OBRIGAÇÕES A PAGAR – PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVEIS
Processos Trabalhistas
Referem-se a obrigações relativas aos processos trabalhistas já sentenciados, 
transitados em julgado, em que o Município de Cuiabá foi incluído no polo passivo das 
demandas judiciais, ocasionando a expedição de precatórios aos credores, no total de 
R$ 11.703.745 (Onze milhões, setecentos e três mil e setecentos e quarenta e cinco 
reais), e R$ 405.523 (Quatrocentos e cinco mil e quinhentos e vinte e três reais), dos 
demais processos sem expedição de precatório, posição em  31/12/2021.
Processos Cíveis
A Companhia é ré em diversos processos relativos a ações por perdas materiais e danos 
morais, decorrentes da suspensão do fornecimento de água e outros eventos. Assim, em 
decorrência da responsabilidade da SANECAP em honrar as obrigações ora sentenciadas, 
encontra-se registrado no passivo circulante o valor de R$ 20.609.806 (Vinte milhões, 
seiscentos e nove mil e oitocentos e seis reais), posição em 31/12/2021.
2.2.6 PROVISÕES AÇÕES JUDICIAIS – CORREIOS
Encontra-se perante o Tribunal Regional Federal – TRF, os Processos: 
2005 .36 .00 .012029 -6 ,  2004 .36 .00 .011337 -2 ,  2006 .36 .00 .004175 -3 , 
2005.36.00.016404-3, 2005.36.00.009202-6, 2006.36.00.09417-4, 2006.36.00.014865-
2, 2008.36.00.006651-1, 2006.36.00.017430-1, cuja discussão judicial referem-se aos 
custos por serviço de entrega das faturas de consumo de água e esgotamento sanitário, 
no período de julho/2004 a dezembro/2006, dezembro 2007 e janeiro a maio/2008, 
obrigação esta que vem sendo discutida judicialmente, objetivando a redução da dívida, 
tendo em vista questionamentos relacionados com qualidade e custos dos serviços 
prestados, apresentando o saldo de  R$ 34.155.302 (Trinta e quatro milhões, cento e 
cinquenta e cinco mil, trezentos e dois reais), até 31/12/2021. No que se refere a 
prestação dos serviços de entrega das faturas, do corrente ano, estes estão sendo 
honrados dentro dos seus vencimentos.

2.2.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 
Conforme Lei Nº 5.301 de 27/04/2010, Artigo 6, § 1º, as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias estão compostas pelas seguintes exigibilidades, em 31/12/2021:

2.1.5 IMOBILIZADO 
Corresponde ao saldo de bens móveis necessários a manutenção das atividades 
administrativas da Companhia, cujo saldo em 31/12/2021 tem a seguinte composição

Provisão férias e encargos
Refere-se ao reconhecimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas às 
férias, segundo o período aquisitivo individual reconhecido em suas competências, até a 
data de encerramento do balanço.
Processos trabalhistas transitado em julgado
Valor foi transferido para melhor classificação para o grupo Obrigações a Pagar (Nota 2.2.5).
2.2.3 CONSIGNAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER 
Tratam-se de retenções compulsórias de impostos, incidentes sobre serviços prestados, 
que decorrem da natureza de substituta tributária da SANECAP, bem como consignações 
em folha de pagamento, são estes saldos em 31/12/2021:

2.2.4 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - LEI Nº 11.941/09 
Em julho/2011 a Companhia consolidou o parcelamento referente a débitos de tributos 
federais. O saldo devedor antes da consolidação era de R$ 45.715.334 (Quarenta e cinco 
milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e trinta e quatro reais), as reduções da Lei Nº 
11.941/09, resultou no abatimento de R$ 23.255.796 (Vinte e três milhões, duzentos e 
cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais), remanescendo o saldo devedor 
de R$ 22.459.538 (Vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos 
e trinta e oito reais). Em 07/06/2018 após a revisão de ofício, através dos processos 
números 10183.500300/2007-21 e 10183.500299/2007-35, foi concedido o 
cancelamento parcial dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no valor atualizado 
de R$ 3.684.137 (Três milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e sete 
reais), relativos a PIS e COFINS, do período compreendido entre janeiro a maio 2005. Em 
31/12/2021, as parcelas vincendas têm a seguinte composição:

A retomada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e 
de resíduos sólidos, conforme Lei Complementar Municipal Nº 252/2010, Artigo 6º, 
resultou na baixa contábil dos Bens Afetos a Concessão, em sua totalidade. O patrimônio 
baixado encontra-se pendente dos procedimentos de transferência e em alguns casos de 
regularização fundiária urbana.  Considerando a realização das transferências e 
regularizações, encontra-se provisionado para este fim, o valor estimado de R$ 
300.000,00 (Trezentos mil reais).
2.2 PASSIVO
2.2.1 PRESTADORES DE SERVIÇOS Corresponde a serviços contratados, necessários 
a manutenção das atividades administrativas da Companhia, com o objetivo de gerir os 
ativos, passivos remanescentes e obrigações acessórias, cujos saldos são os seguintes 
em 31/12/2021:

Composição da Conta Imobilizado -

 

Bens de 
Uso Geral

 

R$

 

31/12/2021

 

31/12/2020
Móveis e Utensílios

 

112.487

 

112.487
Equipamentos 

 

11.807

 

11.807
Computadores e Periféricos 137.551 122.281
(-) Depreciação Acumulada (214.819) (190.356)
Total 47.026 56.219

COMPOSIÇÃO DA CONTA PRESTADORES 
DE SERVIÇOS

 

R$

 
31/12/2021

 

31/12/2020
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –

 
EBCT/Entrega faturas

 

6.298

 

6.980

Serasa S.A./Negativação

 

1.313

 

1.286
Sancópias/Emissão faturas

 

1.301

 

1.349
Energisa

 

3.599

 

3.366
Ita –

 

Empresa de Transporte/Locação de veículo

 

1.330

 

1.330
Outros prestadores de serviços

 

28.716

 

38.953
Total 42.557 53.264
Parcela vincenda após 31/12/2021 42.557 53.264

 

Composição da Conta
 

Obrigações 
Trabalhistas e Previdenciárias

 

R$
 31/12/2021

 
31/12/2020

FGTS a recolher
  

18.388
 

-
Provisões para férias 

 
146.517

 
100.189

Provisões encargos sobre férias
 

55.720
 

38.102
Processos trabalhistas transitado

 
em julgado 

 
-

 
14.855.475

Total
 

220.625
 

14.993.766
Parcela vincenda após 31/12/2021 220.625 138.291

Composição da Conta  Consignações 
Tributárias  

R$  

31/12/2021  31/12/2020
IRRF -  Servidores  24.145  -
INSS  405  390
ISSQN  557  544
PIS/COFINS/CSLL  258  85
IRRF  1.528  1.326
UNIMED

 
3.028

 
-

SODEXO
 

2.453
 

-
Total

 
32.374

 
2.345

Parcela vincenda após 31/12/2021
  

32.374
 

2.345

Parcelamento Tributos Federais – Lei 
11.941/2009

 

31/12/2021 31/12/2020

Passivo Circulante

 

2.581.870

 

2.779.601
Passivo Não Circulante

 

2.559.064

 

5.536.881
Saldo devedor

 

5.140.934

 

8.316.482

2.2.7 CONTIGÊNCIA - PROCESSOS CIVEIS 
A Companhia figura no polo passivo de diversas ações judiciais de natureza cíveis, ainda 
não sentenciadas. Assim, com o objetivo de evidenciar nas demonstrações contábeis 
possíveis perdas, pautado em percentual e relatórios do setor jurídico, foram 
contingenciados o montante de R$ 59.790 (Cinquenta e nove setecentos e noventa 
reais), em atendimento a orientação contida no CPC 25, bem como ao Princípio Contábil 
da Prudência.
2.2.8 SEGUROS
A Companhia é auto seguradora de seus ativos.

Valéria Moreira Roder
Diretora Presidente

Janaína Costa Carvalho Almeida
Diretora Administrativo/Financeiro

Elionor Souza Maia
Contadora CRC – MT 002219/O-5

Com base no Parecer dos Auditores Independentes CM Contabilidade e 
Auditoria Ltda, nas análises procedidas no período e nos 
esclarecimentos prestados pelos órgãos diretivos, concluímos que a 
documentação examinada está formalizada em termos que traduzem 
adequadamente a situação patrimonial e econômico-financeira da 
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP em 31 de dezembro 
de 2021, e desta forma o Conselho Fiscal é de parecer que as 
mencionadas demonstrações financeiras apresentadas estão em 
condições de serem submetidas à apreciação e aprovação dos senhores 
acionistas.

Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, 
representado pelos membros que este subscrevem, no exercício da 
competência que lhe é atribuída pelo artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, examinou as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
complementadas por Notas Explicativas, Parecer dos Auditores 
Independentes e o Relatório da Administração sobre as ações 
realizadas no exercício.

Cuiabá, MT, 11 de Fevereiro de 2022.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

ADALBERTO AUGUSTO C DA SILVA
Conselheiro Fiscal

PAULO EMILIO MAGALHAES
Conselheiro Fiscal

TELDO FIGUEIREDO DE MATOS
Conselheiro Fiscal

Composição da Conta

 

–

 

Fornecedores 
Longo Prazo

 

R$

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

 

EBCT

 

34.155.302

 

27.805.287

 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Srs. Administradores e Acionistas da
Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP
Cuiabá – MT

Opinião com ressalva
Examinamos o balanço patrimonial da empresa Companhia de 
Saneamento da Capital – SANECAP, levantados em 31 de dezembro 
de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela 
data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações contábeis e demais notas explicativas. Em nossa 
opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos nos 
parágrafos “Base para Opinião”, as demonstrações contábeis acima 
referidas representam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de 
Saneamento da Capital - SANECAP em 31 de dezembro de 2021, a 
gestão de suas obrigações administrativas, os fluxos de caixa e as 
mutações de seu patrimônio líquido, referentes ao exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade é a de expressar 
uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção 
relevante. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Quais sejam:
1) A Companhia discute judicialmente (ainda sem sentença transitada 
em julgado) obrigação com a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT, cujo montante atualizado em 2021 corresponde a R$ 
34.155.302 (R$ 27.805.287 em 2020). A obrigação decorre da prestação 
de serviços de entrega de faturas de consumo de água e serviços de 
esgotamento sanitário no período de julho/2004 a novembro/2006. O 
resultado desta discussão judicial pode refletir significativamente na 
posição financeira e patrimonial da Companhia. (Nota 2.2.6). 
2) A Companhia reconhece a existência de direitos (desde o início de 
suas operações), a serem realizados junto ao Município de Cuiabá, cujo 
montante era de R$ 50.292.070 em dezembro de 2021 (R$ 50.626.997 
em 2020). São os seguintes os direitos reconhecidos junto ao Município 
de Cuiabá, que podem ter destinações diversas das expectativas dos 
gestores da companhia:
2.a) o Edital de Concorrência nº 014/2011, que versou sobre a 
concessão da exploração dos serviços públicos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário no Município de Cuiabá, trouxe em seu 
anexo “VIII - Utilização pela Concedente dos Recursos Recebidos” 
garantias de repasse de recursos financeiros necessários a honrar 
passivos com funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, 
tributos e despesas gerais necessárias a administração desses 
passivos. O montante a receber constituído até dezembro de 2021 
corresponde a R$ 26.152.877 (até dezembro de 2020 - R$ 26.487.804), 
cuja não realização destes créditos podem refletir significativamente na 
posição financeira da Companhia; (Nota 2.1.3). 2.b) no Ativo Não 
Circulante, créditos de R$ 21.049.609 (em 2020 - R$ 21.049.609) 
decorrentes do fornecimento, por conta do Município de Cuiabá, de água 
e esgotamento sanitário a entidades do Estado de Mato Grosso, em 
cumprimento a acordo em dação de pagamento firmado entre as partes 
(Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso), para pagamento dos 
bens componentes dos sistemas operacionais de água e esgoto da 
capital ,  cuja não real ização destes créditos pode ref let ir 
significativamente na posição financeira da Companhia; (Nota 2.1.4). 
2.c) no Ativo Não Circulante, o montante de R$ 3.089.584 (em 2020 - R$ 
3.089.584), referentes a bloqueios de recursos financeiros por ordem 
judicial, destinados ao pagamento de obrigações decorrentes de ações 
trabalhistas em andamento e extintas, movidas por ex-funcionários da 
SANEMAT, onde a SANECAP foi declarada sucessora daquela 
sociedade, mantidos como crédito da Companhia em decorrência do 
entendimento de que seriam compensados com a obrigação que o 
Município tem com o Governo do Estado de Mato Grosso, oriunda da 
aquisição dos bens da SANEMAT, cuja não realização destes créditos 
pode refletir significativamente na posição financeira da Companhia. 
(Nota 2.1.4) 
Ênfase
O Município de Cuiabá retomou a exploração dos serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário e de seus resíduos 
sólidos, conforme art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 252 de 01 de 
setembro de 2011. Em abril/2012 o Município autorizou à exploração dos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário a empresa 

ovencedora da Concorrência Pública Municipal n  014/2011, sendo este o 
termo final dos serviços prestados pela Companhia, que a partir de então 
passou a administrar ativos residuais, passivos e obrigações acessórias 
governamentais e institucionais. (Nota 1.1). A companhia acumula 
prejuízos operacionais de R$ 234.249.236 até 31 de dezembro de 2021 
(R$ 233.424.111 em 2020). 
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pela 
International Accounting Standards Boards – (IASB), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável e um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. 
- obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da entidade.
- avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.
- concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia eventos ou condições futuras desconhecidas pela 
auditoria, caso tenham influência em obrigações relevantes, podem 
levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional, 
caso os associados não reconheçam e cumpram com a obrigação. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações de auditoria, durante nossos trabalhos.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.

COSTA MOTTA Contabilidade e Auditoria Ltda.
CRC/MT-000678/O

Clayton da Costa Motta 
Contador CRC/MT 9824/O-0

CNAI/CFC 5246

“É muito sedutor imagi-
nar que seu clube vai ser com-
prado por um fundo de inves-
timento bilionário. Existe a 
ilusão de que, com um aporte 
financeiro e um resultado es-
portivo, futuramente o clube 
vai ter uma torcida maior e, 
consequentemente, ser rico. 
Numa história centenária de 
um clube de futebol, não é o 
resultado de dez anos que vai 
mudar isso”, diz Simões.

E quanto vale um clube 
das séries B, C e D? Ainda é 
cedo, dizem, para falar nesses 
números com precisão. É ne-
cessário que o mercado ama-
dureça, além da particulari-
dade de cada investimento, 
como o tamanho da torcida e 
valor do elenco.

Também os resultados, 
em ambos os modelos, devem 
demorar para aparecer. Para 
que um clube de exporta-
ção consiga estruturar suas 
categorias de base, formar 
gerações de jovens atletas e 
se consolidar no mercado, 
Cesar Grafietti estima que 
seja necessário pelo menos 
dez anos.

O modelo de revenda 
é mais difícil de prever. O 
sucesso em campo pode de-
morar mais que o esperado. 
Também não basta chegar à 
elite, é necessário se firmar 
nela —e depois encontrar um 
novo comprador.

“É um modelo de startup. 
Na Europa, de cinco a seis 
anos é um tempo razoável, 
mas porque lá já tem mais 
demanda que oferta para um 
time que vai da terceira para 
a primeira divisão. Aqui o 
mercado está em desenvol-
vimento, tem poucos interes-
sados, então esse processo 
deve levar uns sete, dez anos 
“, comenta Grafietti.

Ele projeta que, para clu-
bes de formação, os principais 
interessados serão aqueles 
compradores que detêm uma 
rede de negócios no futebol, 
sejam eles empresários, con-
glomerados bilionários (como 
o City Football Group) ou 
fundos de maturação a longo 
prazo.

Já para o modelo de re-
venda, o economista imagina 
compradores vindos de fun-
dos de investimento grandes 
ou grupos de torcedores com 
dinheiro —caso, por exemplo, 
do Atlético-MG.

 Irlan Simões vê certa afo-
bação por parte de muitos 
clubes que, ainda sem um 
projeto de SAF sólido, já 
querem vender suas ações. 
O risco é acabar nas mãos de 
compradores com interesses 
escusos ou que não tenham 
competência para gerir o 
negócio.

Ele lembra, por exemplo, 
que há um dispositivo na lei 
que isenta de tributação as 
transações de jogadores por 
cinco anos.

“Em cinco anos, um em-
presário faz um belíssimo 
estrago num clube de futebol: 
forma duas, três gerações de 
base, vende sem tributação e 
depois cai fora. É uma mama-
ta fiscal que levanta a suspeita 
se a gente está atraindo o tipo 
de gente correta para o mer-
cado”, diz.

No modelo de revenda, 
alerta o autor de “Clube Em-
presa”, é necessário ter ga-
rantias sólidas de que o com-
prador não abandone o barco 
caso o desempenho esportivo 
não venha rapidamente.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Prezados senhores Acionistas e Administradores
Usina Barralcool S/A
Barra do Bugres/MT
Opinião sobre as demonstrações financeiras Examinamos as demonstrações financeiras da Usina Barralcool S/A ("Companhia"), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Usina Barralcool S/A em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações financeiras Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos Demonstração do valor adicionado – A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentada como informação suplementar, foi 
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das suas demonstrações financeiras. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demais demonstrações e registros contábeis, conforme aplicável, e se 

a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO, EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Contas Nota 2021 2020 Nota 2021 2020 
Ativo  892.864 669.802  892.864 669.802  
Circulante  439.732 266.574  236.077 125.096
Caixa e equivalentes de caixa 4 164.135 81.828 10 10.882 9.346
Contas a receber 5 64.366 40.943 11 55.361 18.818
Estoques 6 206.023 137.663 12 129.762 74.984
Impostos a recuperar 7 2.598 1.639 13 3.760 4.199
Outros créditos 8 2.610 4.501 14 35.063 15.796

 - 1.249 1.953
Não circulante  453.132 403.228 

 

Aplicações financeiras 4 201.823 162.986 
 25.668 30.774

Impostos a recuperar 7 1.369 1.117 
13 3.192 6.929

Outros créditos 8 1.112 1.483 
21 7.142 8.511

Propriedades para investimento - - 459 
15 15.334 15.334

Depósitos judiciais - 988 962 

 

Imobilizado 9 247.829 236.190 

 631.119 513.932

Intangível - 11 31 

16 416.316 382.146
16 191.246 104.941

Contas
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Obrigações trabalhistas 
Obrigações fiscais 
Fornecedores  
Empréstimos e financiamentos 
Dividendos propostos
Outras obrigações
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 
Impostos diferidos 
Provisão para contingências 
Patrimônio líquido
Capital social 
Reservas de lucros 
Ajustes de avaliação patrimonial 16 23.557 26.845

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, EM MILHARES DE REAIS
PERÍODOS ENTRE 1º. DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Nota 2021 2020 
17 641.804 431.980
17  (397.963) (318.406)

243.841 113.574
18  (39.594) (34.938)

 -  (23.295) (22.343)
 -  (8.536) (8.053)
 -  (7.763) (4.542)

19  21.819 12.210
226.066 90.846

20  8.866 9.091
 -  10.182 10.407
 -  (1.316) (1.316)
  234.932 99.937

21 (70.989) (30.473)
21 1.368 7.908

Contas do resultado
Receitas líquidas
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais
Pessoal
Administrativas
Comerciais
Outras receitas e despesas
Lucro operacional
Encargos financeiros líquidos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Lucro do exercício   165.311 77.372

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

2021 2020   
  

165.311 77.372 
  

34.356 26.376 
(4.103) - 

- (231) 
(15) 9 

70.989 30.473 
(1.368) (7.908) 

1.242 (1.592) 
  

(38.837) (56.118) 
(23.408) 8.870 
(64.257) (14.293) 
(1.211) 2.459 

2.236 3.325 
54.778 2.096 

2.071 (17.243) 
7.480 3.944 

  
(498) (935) 

(33.740) (17.035) 
171.026 39.569 

  
(4.713) - 

(46.758) (46.281) 
(51.471) (46.281) 

  
(3.678) (9.129) 

(33.570) (15.796) 
(37.248) (24.925)   

82.307 (31.637) 
  

81.828 113.465 
164.135 81.828 

Movimentação de caixa
Atividades operacionais 
Lucro do exercício 
Conciliação do lucro ao caixa operacional 
Depreciação e amortização 
Receita na geração de CBios 
Reversão da provisão para perda de biodisel 
Provisão/reversão de créditos de liquidação duvidosa 
Imposto de renda e contribuição social – correntes
Imposto de renda e contribuição social – diferidos
Valor líquido na alienação de bens ativo imobilizado 
Variação dos ativos e passivos operacionais 
Aplicações financeiras 
Contas a receber 
Estoques 
Impostos a recuperar 
Outros créditos 
Fornecedores 
Obrigações fiscais e trabalhistas 
Outras obrigações 
Caixa gerado nas operações 
Juros pagos no exercício 
Imposto de renda e contribuição social pagos 
Caixa líquido das atividades operacionais
Atividades de investimento 
Integralização de capital social 
Aquisições de imobilizado 
Caixa líquido das atividades de investimento
Atividades de financiamento 
Empréstimos e financiamentos líquidos 
Pagamento de dividendos 
Caixa líquido das atividade de financiamento
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa 
Demonstração da variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no início do exercício 
Caixa a equivalentes no final do exercício 
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa 82.307 (31.637) 

2021 2020

739.856 506.139
717.478 492.264
(1.530) (464)
23.908 14.339

(335.195) (264.078)
(319.364) (251.504)

(13.742) (10.445)
(2.089) (2.129)

404.661 242.061
(34.356) (26.376)
370.305 215.685

10.182 10.407
10.182 10.407

380.487 226.092

56.062 52.808
42.712 39.036
4.135 3.421
9.215 10.351

157.798 94.596
12.026 10.634
2.007 1.578

16.299 17.341
57.738 42.405

107 73
70.989 30.473
(1.368) (7.908)

1.316 1.316
498 935
818 381

165.311 77.372
165.311 77.372
380.487 226.092

Histórico 
Composição do valor adicionado a distribuir 
Receitas de vendas e serviços 
Vendas de produtos e serviços 
Devoluções e abatimentos 
Outras receitas 
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 
Outros (materiais, energia, serviços de terceiros) 
Outras despesas 
Valor adicionado bruto 
Depreciação e amortização 
Valor adicionado líquido 
Valor adicionado transferido 
Receitas financeiras 
Valor adicionado total a distribuir 
Distribuição do valor adicionado 
Pessoal 
Remunerações 
Encargos (exceto INSS) 
Outros 
Governo 
INSS (sobre folha de pagamento) 
Taxas federais, estaduais e municipais 
Pis e Cofins sobre vendas 
ICMS sobre vendas 
Outros impostos sobre vendas 
Imposto de renda e contribuição social correntes 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
Financiamentos 
Juros e multas 
Outras despesas financeiras 
Acionistas 
Lucro do exercício 
Valor adicionado total distribuído 

 
 

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;  Obtivemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;  Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se estas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela Administração 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2022.

Prado Suzuki & Associados S/S - CRC-MT 000214/O
Dario Suzuki, Sócio - Contador, CRC-MT 006444/O-7

1.Contexto operacional
A Usina Barralcool S/A, uma sociedade anônima de capital fechado, foi fundada em 27 de outubro de 1989, tendo sede e foro no 
município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso. Seus objetivos sociais consistem, fundamentalmente, na (i) exploração do 
ramo industrial e comercial da produção de álcool, açúcar e seus subprodutos, do bagaço da cana-de-açúcar e seus subprodutos, 
produtos do segmento da sucro-química, biodiesel e seus subprodutos; (ii) produção de gás carbônico-CO ; (iii) produção 2

independente de energia elétrica; (iv) comercialização de MDL; (v) produção de levedura; (vi) importação e exportação; (vii) 
assistência técnica aos seus fornecedores de matéria-prima; (viii) prestação de serviços de oficina e funilaria em instalações 
próprias e; (ix) participação em outras sociedades como forma de realizar plenamente o seu objetivo social e/ou para usufruir de 
incentivos fiscais ou financeiros. Suas principais orientações estratégicas são:  Missão – Gerar riqueza e renda, através da 
produção e comercialização de bioenergia limpa, renovável e sustentável, para clientes, sociedade, acionistas e funcionários.  
Visão – Até 2022, ser referência no Brasil por gerar riqueza com excelência em bioenergia. A matéria-prima a ser industrializada é 
adquirida, predominantemente, de lavouras de cana-de-açúcar da região, de propriedade da sua controladora, Barralcool 
Destilaria da Barra Ltda., e dos seus acionistas, pessoas físicas e jurídicas. Estando em constante processo de modernização e 
melhoria do seu ciclo produtivo, a Companhia processou 2,3 milhões de toneladas de cana na safra 2020/21. A Companhia é 
autosuficiente em termos energéticos, possuindo uma planta integrada de geração de energia elétrica através de usina 
termelétrica que se utiliza do bagaço de cana como combustível para as caldeiras. O excedente energético é comercializado no 
mercado de atacado junto à concessionária de serviços de distribuição de energia elétrica do Estado, através de contrato de 
cogeração.
Investimentos realizados em 2021 – Para o exercício de 2021, a Companhia investiu significativamente em diversas etapas do 
seu processo produtivo, sempre com recursos próprios, visando maior eficiência e tratos com o meio ambiente, onde se 
destacam: 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO, EM MILHARES DE REAIS
PERÍODOS ENTRE  1º. DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021,
em milhares de reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EDO RESULTADO ABRANGENTE, EM MILHARES DE REAIS

Histórico  Capital 
social 

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 

Reservas de lucros  
Lucros 

acumulados  
Patrimônio 

líquido
Incentivos  

fiscais
 

Retenção  
de lucros

 
 Investimentos Legal

 
       

Saldos em 31 de dezembro de 2019 356.407 30.133 9.826  3.292  45.510  24.224  -  469.392
Destinações aprovadas em AGO/E de 27/02/2020        
Integralização das reservas de lucros 25.739 - (9.826)  (3.289)  (12.624)  -  -  -
Dividendos adicionais aprovados em AGO - - -  -  (17.036)  -  -  (17.036)
Lucro do exercício - - -  -  -  -  77.372  77.372
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (3.288) -  -  -  -  3.288  -
Destinações legais        
Reserva legal e de incentivos fiscais - - 10.316  -  -  3.869  (14.185)  -
Destinações aprovadas em assembleia        
Reserva de retenção de lucros e de investimentos - - -  3.288  47.391  -  (50.679)  -
Dividendos mínimos obrigatórios - - -  -  -  -  (15.796)  (15.796)
Outros resultados abrangentes - - -  -  -  -  -  -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 382.146 26.845 10.316  3.291  63.241  28.093  -  513.932
Destinações aprovadas em AGO/E de 26/02/2021        
Integralização de capital social 4.713 - -  -  -  -  -  4.713
Integralização das reservas de lucros 29.457 - (10.316)  (3.291)  (15.850)  -  -  -
Dividendos adicionais aprovados em AGO - - -  -  (17.774)  -  -  (17.774)
Lucro do exercício - - -  -  -  -  165.311  165.311
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (3.288) -  -  -  -  3.288  -
Destinações legais        
Reserva legal e de incentivos fiscais - - 16.792  -  -  8.266  (25.058)  -
Destinações a serem propostas em assembleia        
Reserva de retenção de lucros e de investimentos - - -  3.288  105.190  -  (108.478)  -
Dividendos mínimos obrigatórios - - -  -  -  -  (35.063)  (35.063)
Outros resultados abrangentes - - -  -  -  -  -  -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 416.316 23.557 16.792  3.288  134.807  36.359  -  631.119

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, EM MILHARES DE REAIS
PERÍODOS ENTRE 1º DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Investimentos  Benefícios R$ mil 
Instalação de uma Centrífuga MAC 1800, disponibilizando maior 
produção de açúcar.  

Disponibilizar maior produção de açúcar e diminuição 
de custos de manutenção. 

980 

Instalação de uma estação de tratamento de água da lavagem de 
gases (ETALG), adequando a Usina às normas ambientais 
vigentes.  

Adequar a Usina às normas ambientais e melhorar a 
qualidade do resíduo fuligem, diminuindo a umidade. 

1.125 

Instalação da torre de resfriamento da água da fábrica de açúcar 
e evaporação e ganho de variação de temperatura para o 
processo de cozimento.  

Diminuir a temperatura da água para o processo de 
fabricação de açúcar com ganho no processo de 
cozimento. 

2.682 

Sistema de uso e reuso da água para fermentação e destilaria, 
ajustando e adequando toda a água utilizada no processo de 
fermentação e destilação (torre de resfriamento).  

Diminuir o consumo de energia elétrica com ganho de 
1 MW/h e eliminar o spray da destilaria. 

1.340 

Melhoria e aumento da capacidade do decantador da fábrica de 
açúcar de 600m³ para 700m³, aumentando assim, a produção de 
açúcar.  

Estabilização do processo de produção de açúcar e 
melhoria na qualidade do produto final. 

1.100 

Aumento da moenda do 6° terno de 42'' para 45'', gerando mais 
produtividade.  

Diminuição na pol do bagaço e ganho na eficiência 
industrial. 

1.150 

Substituição dos canais por tubulações para impermibialização em 
atendimento ao Plano Diretor da Fertirrigação aprovado pela 
autorização n°12/2011.  

Atendimento as legislações e melhor aproveitamento e 
controle da vinhaça. 

2.200 

 Indicadores de produção por safra – Os volumes de matéria-prima processada e a sua conversão para produtos 
industrializados são demonstrados nos quadros:

Produto
 

Etanol hidratado
Etanol anidro
Açúcar
Energia

Unid.
 

Safra
2020/21  2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Litros 77.948.418  86.284.314 92.592.607 86.152.103 83.349.753
Litros 80.035.108  74.025.369 87.342.981 90.018.818 97.224.178

Sacas (50kg) 1.608.082  1.722.810 1.404.652 1.301.500 1.745.196
MW/hora 31.393  31.181 46.223 98.015 107.911

Safra Cana-de-açúcar 
processada (toneladas) 

Safra 20/21 2,3 milhões  
Safra 19/20 2,4 milhões  
Safra 18/19 2,6 milhões  
Safra 17/18 2,5 milhões  
Safra 16/17 2,3 milhões 

Produção 
Etanol Açúcar 

73% 27% 
72% 28% 
78% 22% 
85% 15% 
77% 23%

2.Base de preparação
Declaração de conformidade – As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. A emissão das demonstrações 
financeiras foi autorizada pela Administração da Companhia em 29 de janeiro de 2021. Base de mensuração – As 
demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, determinados ativos e passivos 
financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor justo. Moeda funcional e moeda de apresentação – Estas 
demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações 
financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado outra forma. 
Julgamentos, estimativas e valor justo – A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis e o exercício de julgamentos por parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As 
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas e premissas são 
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Julgamentos: As 
informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores 
reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota explicativa 5 – Contas a 
receber: Determinação da provisão para devedores duvidosos necessárias para cobrir eventuais perdas nos recebíveis; e  Nota 
explicativa 15 – Provisões para contingências: Principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. 
(b) Estimativas: As informações sobre estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos 
saldos contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:  Nota explicativa 9 – 
Imobilizado: Determinação das taxas de depreciação considerando as taxas permitidas pela legislação fiscal; e  Nota explicativa 
21 – Impostos diferidos: Avaliação quanto as bases de cálculo dos referidos impostos, bem como sobre a possibilidade de 
compensação futura dos saldos. (c) Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis requer a 
mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em 
diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:  
Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;  Nível 2: Inputs, exceto os preços 
cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de 
preços);  Nível 3: Inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis).
3.Principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras foram aplicadas de modo 
consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário, e estão descritas abaixo: 3.1 Instrumentos financeiros 
– As principais políticas contábeis envolvendo instrumentos financeiros são: (a) Ativos financeiros não derivativos: A 
Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos, inicialmente, na data em que foram originados. Os outros ativos 
financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da 
negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um 
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transferem os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro, em uma transação no qual essencialmente todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia 
nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual. A Companhia tem ativos financeiros não derivativos 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e pelo custo amortizado. (a.1) Ativo financeiro mensurado ao valor justo 
por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da 
transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são 
reconhecidas no resultado do exercício; (a.2) Custo amortizado: São ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis 
que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, 
decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. (b) Passivos financeiros não derivativos: São reconhecidos 
títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Os outros passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do 
instrumento, sendo realizada a baixa de um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou 
vencida. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. (c) 
Compensação de ativos e passivos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o direito legal de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 3.2 Caixa e 
equivalentes de caixa – Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses ou com possibilidade de resgate imediato e com risco 
insignificante de mudança de valor. As contas garantidas, se utilizadas, são demonstradas no balanço patrimonial como 
"Empréstimos e financiamentos", no passivo circulante. 3.3 Contas a receber – São inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões 
para perdas. São apresentadas no não circulante quando seu prazo de recebimento é superior a um ano. As provisões para 
perdas são reconhecidas para títulos vencidos a mais de 360 dias de acordo com julgamento da Administração. 3.4 Estoques – 
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no 
método da média ponderada móvel. No caso dos estoques manufaturados, o custo inclui uma parcela dos gastos gerais de 
fabricação baseada na capacidade normal de operação. Adiantamentos para a aquisição de estoques são apresentados no grupo 
de estoques, inicialmente pelo seu valor justo e, posteriormente, pelo custo amortizado deduzidos das provisões para perdas. 3.5 
Imobilizado – As principais políticas contábeis envolvendo imobilizados são: (a) Reconhecimento e mensuração: Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes significativas de um item de imobilizado têm 
diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Encargos financeiros 
são capitalizados sempre que um ativo qualificável esteja sendo construído. (b) Custos subsequentes: Custos subsequentes 
são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos. (c) 
Depreciação: Itens do ativo imobilizado são depreciados tomando como base a vida útil dos ativos consideradas apropriadas 
pela Administração da Companhia. A contrapartida das depreciações acumuladas é registrada no resultado do período. As vidas 
úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são 5 anos para veículos e equipamentos de informática; 10 anos para 
móveis e utensílios; 20 anos para máquinas e equipamentos; 25 anos para edificações. Os métodos de depreciação, as vidas 
úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. (d) Ajuste de avaliação 
patrimonial: O deemed cost foi adotado pela Companhia em 2010, sendo aplicado aos grupos de terrenos, veículos e máquinas 
e equipamentos, cujo reflexo foi registrado no patrimônio líquido, mediante registro dos respectivos impostos diferidos. (e) 
Manutenção de entressafra: A Companhia realiza as principais atividades de manutenção programada em sua unidade 
industrial em bases anuais (período entressafra). Isso ocorre, normalmente, entre os meses de novembro a março, com o objetivo 
de inspecionar e substituir componentes. Os principais custos de manutenção anual incluem custos de mão-de-obra, materiais, 
serviços externos e despesas gerais indiretas alocadas durante o período de entressafra. Esses custos estão classificados como 
manutenção de entressafra, no ativo imobilizado, sendo amortizados integralmente na safra seguinte. Os custos da manutenção 
periódica normal são contabilizados em despesas quando incorridos, uma vez que os componentes substituídos não melhoram a 
capacidade produtiva ou introduzem aprimoramentos aos equipamentos. 3.6 Fornecedores – São, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo e, subsequentemente, apresentados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. 3.7 
Empréstimos e financiamentos – São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e 
são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o exercício em que os 
empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. São classificados como passivo 
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, um ano 
após a data do balanço. Os custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos como despesa financeira no exercício em 
que são incorridos. 3.8 Obrigações fiscais e trabalhistas – Estes passivos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo e 
são, subsequentemente, demonstradas pelo custo amortizado. São classificadas no passivo circulante, a menos que a 

Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, um ano após a data do balanço. 3.9 
Provisões – Uma provisão é reconhecida quando a Companhia possui uma obrigação presente (legal ou presumida) resultante 
de um evento passado, em que é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação, e for possível estimar 
seu valor de maneira confiável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação necessária para 
liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. 
Quando a provisão é calculada pelos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação presente, seu valor contábil corresponde 
ao valor presente desses fluxos de caixa (quando o efeito do valor da moeda no tempo for relevante). Quando se espera que 
alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um 
recebível é reconhecido como ativo se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma 
confiável. 3.10 Patrimônio líquido – As ações do capital são classificadas no patrimônio líquido, não havendo custos 
incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações. As reservas de lucros são destinadas conforme com o Estatuto 
Social da Companhia, que destina 5% (cinco por cento) do lucro líquido para formação da reserva legal, até atingir o limite de 20% 
do capital social, havendo ainda prerrogativas para constituição de outras reservas, desde que aprovadas pelos acionistas. A 
reservas de incentivos fiscais são oriundas das políticas regionais de isenção de ICMS, além de benefícios fiscais de 
reinvestimento e redução de imposto de renda, quando devidamente deferidos pela Sudam. O Estatuto Social prevê ainda 
distribuição mínima de dividendos na ordem de 25% sobre o lucro líquido após as destinações legais, sendo que as demais 
destinações serão determinadas em Assembleia Geral. 3.11 Reconhecimento da receita e custo dos produtos vendidos e 
serviços prestados – (i) Receitas compreendem o valor justo recebido ou a receber pela comercialização de produtos e 
serviços, líquidos das devoluções e impostos incidentes. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado 
com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão e quando critérios específicos tiverem sido atendidos, pelo 
regime de competência. (ii) Custo dos produtos vendidos – Os custos dos produtos vendidos são apropriados pelo regime de 
competência, em linha com o reconhecimento das receitas vinculadas. 3.12 Despesas operacionais e outras receitas e 
despesas operacionais – Representam os valores incorridos relacionados às atividades administrativas e comerciais da 
Companhia, portanto gastos não relacionados ao processo produtivo, além de receitas e despesas efetivamente incorridas e que 
não estão vinculadas diretamente com a operação, reconhecidos em regime de competência. 3.13 Encargos financeiros 
líquidos – As despesas e receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, 
utilizando-se do método da taxa efetiva de juros. 3.14 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos – (i) 
Impostos correntes: Os impostos correntes se baseiam no lucro real do exercício. O lucro real difere do lucro apresentado no 
resultado porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis 
ou não dedutíveis de forma permanente. Os passivos fiscais correntes da Companhia são calculados com base em alíquotas 
fiscais vigentes no final do período de relatório. (ii) Impostos diferidos: Os impostos diferidos são aqueles devidos ou a 
recuperar sobre as diferenças entre o valor contábil de ativos e passivos nas demonstrações financeiras e as correspondentes 
bases de cálculo usadas na apuração do lucro real. Os passivos fiscais diferidos são geralmente reconhecidos sobre todas as 
diferenças temporárias tributáveis e os ativos fiscais diferidos são reconhecidos quando for provável que a Companhia 
apresentará lucro tributável em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. O 
valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado no fim de cada período de relatório e reduzido quando não for mais provável 
que lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele. Impostos diferidos 
são calculados com base nas alíquotas fiscais aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja 
realizado, com base nas leis e alíquotas vigentes no fim de cada período de relatório. A mensuração dos ativos e passivos fiscais 
diferidos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, no fim de cada período de 
relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados 
quando há um direito legalmente exequível de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e 
quando os ativos e passivos fiscais diferidos se relacionam com os impostos incidentes pela mesma autoridade tributável onde há 
intenção de liquidar os impostos correntes e passivos em uma base líquida. 3.15 Ajuste a valor presente – Ativos e passivos com 
saldos de vencimento superiores a 180 dias são avaliados pela Administração a fim de verificar possíveis ajustes materiais de 
ajustes a valor presente e, no caso de serem materiais, são refletidos nos ativos e passivos inicialmente reconhecidos e os efeitos 
do valor presente são levados posteriormente ao resultado financeiro pelo método da taxa efetiva de juros.
4.Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Referem-se aos saldos de caixa e equivalentes de caixa, em Reais, mantidos na data-base destas demonstrações financeiras e 
no seu período comparativo. 

5.Contas a receber
Em 31 de dezembro de cada período apresentado nestas demonstrações financeiras, os saldos das contas a receber de clientes 
em aberto são derivados, principalmente, da comercialização de etanol e açúcar.

A provisão para risco de crédito foi constituída com base nos títulos cuja possibilidade de recebimento é considerada remota, 
tomando-se como base títulos vencidos e sem garantias constituídas, cujos procedimentos de cobrança, embora mantidos 
regularmente, não refletem numa perspectiva de realização. 
6.Estoques
São compostos, principalmente, pelos produtos industrializados (etanol e açúcar) destinados a comercialização nos mercados 
regional e nacional. Em razão da decisão pela suspensão temporária da produção de biodiesel, no exercício de 2016, a 
Companhia registrou uma provisão para perdas sobre a totalidade dos saldos mantidos em estoques de produto acabado e 

 matéria-prima.  O almoxarifado consiste em peças de reposição e materiais aplicados na manutenção da usina, sendo 
consumidos ao longo de todo o exercício. Os adiantamentos a fornecedores serão convertidos posteriormente em itens de 
estoque utilizados no processo produtivo, segregados neste grupo para melhor apresentação. Não houve a necessidade de 
constituição de provisões para valor realizável líquido em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 

Instituição
Equivalentes de caixa
Banco Itaú S/A
Banco Bradesco S/A
Não circulante
Banco do Brasil S/A
Caixa Econômica Federal
Banco Bradesco S/A

Saldos, em R$ mil

2020
21.451

-21.451
162.986

20.273
57.493
85.220

% CDI Resgate final 2021
78.948

99 a 102 12/2022 35
99 a 102 12/2022 78.913

201.823
97 06/2025 21.016
98 01/2023 59.589

99 a 102 07/2023 121.218
280.771 184.437

Clientes
Vibra Energia S/A
Norsa Refrigerantes Ltda.
Atacadão Dist. Com. Ltda.
Sendas Distribuidora S/A
Petróleo Sabba S/A
Petrobras Distribuidora S/A
Outros clientes
(-) Provisão para risco de crédito

Saldos, em R$ mil

Produto
Etanol
Açúcar
Outras vendas
(-) Provisão para risco de crédito

Saldos, em R$ mil

Vencimento
Vencidas
Acima de 360 dias
De 31 a 360 dias
De 1 a 30 dias
(-) Provisão para risco de crédito
A vencer 
Até 30 dias
De 31 a 90 dias
Acima de 91 dias

Saldos, em R$ mil

As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa relacionam-se a operações de CDB (Certificado de 
Depósito Bancário) que são atualizadas com base em percentuais pré-definidos da variação da taxa CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário), acordados individualmente no momento da contratação junto às instituições financeiras. As aplicações financeiras 
contratadas para resgate a longo prazo, classificadas no não circulante, também possuem alta liquidez e são prontamente 
resgatáveis conforme a necessidade de planejamento de fluxo de caixa da Companhia.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Conta corrente
Aplicações financeiras

Saldos, em R$ mil 

2021 2020
21.229 -
14.666 12.743
10.968 3.484

4.947 3.192
3.154 2.432

- 11.009
11.516 10.212
(2.114) (2.129)
64.366 40.943

2021 2020
25.446 17.089
40.487 25.103

547 880
(2.114) (2.129)
64.366 40.943

2021 2020
10.111 1.279
2.117 2.129

4 -
10.104 1.279
(2.114) (2.129)
54.255 39.664
41.504 29.310
10.089 8.775

2.662 1.579
64.366 40.943

2021 2020 
1 1 85.186 60.376 

78.948 21.451 164.135 81.828 

RenovaBio – CBios: Instituído pela Lei nº 13.576/2017, o RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis. O principal 
instrumento do RenovaBio é o estabelecimento de metas nacionais anuais de descarbonização para o setor de combustíveis, de 
forma a incentivar o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do país. As 
distribuidoras de combustíveis deverão comprovar o cumprimento de metas individuais compulsórias por meio da compra de 
Créditos de Descarbonização (CBIO), que são papéis negociáveis em bolsa, derivados da certificação do processo produtivo de 
biocombustíveis com base nos respectivos níveis de eficiência alcançados em relação a suas emissões. Em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia possuía 88 mil CBIOS emitidos e ainda não comercializados. A comercialização destes títulos, após sua 
escrituração, ocorrerá principalmente com as distribuidoras de combustíveis, que possuem metas de aquisição estabelecidas 
pelo RenovaBio.
7.Impostos a recuperar
Estes ativos são constituídos, principalmente, por (i) IRRF sobre aplicação financeira, referente à provisão para tributação na 
fonte sobre as receitas auferidas em aplicações financeiras, apropriado pró-rata-die e passível de compensação após o resgate 
efetivo das operações, classificado de acordo com a sua realização entre circulante e no não circulante na data destas 
demonstrações financeiras; e (ii) IRPJ e CSLL estimativa, apurados e recolhidos nas estimativas mensais de imposto de renda e 
contribuição social e serão compensados em exercícios subsequentes. 

Contas de estoque

Produtos acabados
Etanol hidratado
Etanol anidro
Açúcar
CBios
Biodiesel e glicerina
Provisão para perdas
Outros estoques
Almoxarifado
Estoque de matéria-prima biodiesel
Provisão para perdas MP biodiesel 
Adiantamento a fornecedores
Outros

Saldos, em R$ mil

Produtos acabados
Etanol hidratado
Etanol anidro
Açúcar
CBios
Biodiesel e glicerina
Provisão para perdas
Outros estoques
Almoxarifado
Estoque de matéria-prima biodiesel
Provisão para perdas MP biodiesel 
Adiantamento a fornecedores
Outros

Saldos, em R$ mil

Qtde. (mil)
2021

Unid. Vlr unit. Valor 
94.115 - - 183.275 
38.268 Litros 2,04 78.090 
33.738 Litros 1,97 66.379 
22.021 Quilos 1,57 34.657 

88 Unid. 47,15 4.149 
- - - 23 
- - - (23) 
- - - 22.748 
- - - 18.990 
- - - 1.118 
- - - (1.118) 
- - - 3.308 - - - 450  206.023 

Qtde. (mil)
2020

Unid. Vlr unit. Valor 
93.763 - - 119.798 31.414 Litros 1,32 41.557 34.701 Litros 1,32 45.832 27.648 Quilos 1,17 32.409 - - - - - - - 23 

- - - (23) 
- - - 17.865 
- -

 
- 13.325

 - -
 

- 2.947
 - -

 
- (2.947)

 - -
 

- 3.797
 - - - 743 

 137.663
 

Contas de estoque

Impostos a recuperar
IRPJ e CSLL - estimativa
IR sobre aplicações financeiras
Outros

Circulante, em R$ mil
IR sobre aplicações financeiras

Não circulante, em R$ mil

2021 2020
1.440 1.298
1.103 281

55 60
2.598 1.639
1.369 1.117
1.369 1.117

8.Outros créditos
O reinvestimento do imposto de renda em 2020, consiste no depósito em conta de aplicação financeira junto ao Banco Basa, 
que aguardava o deferimento de pleito sobre o incentivo fiscal concedido pela Sudam, o que se deu em janeiro de 2021. As 
vendas de maquinários são referentes a máquinas e implementos agrícolas comercializadas com partes relacionadas, 
classificadas no balanço de acordo com prazos definidos de recebimento de cada operação.

Outros créditos 2021 2020
Reinvestimento de imposto de renda - 3.233
Adiantamento de salários 710 545
Vendas de maquinários 856 668
Outros créditos 1.044 55

Circulante, em R$ mil 2.610 4.501
Vendas de maquinários 1.112 1.483

Não circulante, em R$ mil 1.112 1.483
9.Imobilizado
Estes ativos são registrados pelos valores originais de aquisição ou formação deduzidos das depreciações acumuladas, as quais 
são calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas no formato de utilização dos bens pela Companhia

Depreciação

2019

 

Adições Baixas 2020

 

2020
-

 

- - -

 

1.762
-

 

- - -

 

1.293
(34.894)

 

(2.890) - (37.784)

 

46.070
(43.732)

 

(1.600) 16.776 (28.556)

 

11.772
(130.750)

 

(6.927) 2.575 (135.102)

 

99.397
(54.677)

 

(4.983) 331 (59.329)

 

39.380
(3.108)

 

(161) 8 (3.261)

 

844
(2.559)

 

(231) 32 (2.758)

 

559
-

 

- - -

 

970
-

 

(9.515) - (9.515)

 

19.338
-

 

- - -

 

14.805
(269.720)

 

(26.307) 19.722 (276.305)

 

236.190

2019
1.762
1.293

48.851
11.400
91.640
44.363

657
594
958

9.515
3.591

214.624

Grupos
Custo Corrigido

2019 Adições Baixas

 

Transf. 2020
Terrenos 1.762 - -

 

- 1.762
Terrenos - AAP 1.293 - -

 

- 1.293
Edificações 83.745 109 -

 

- 83.854
Veículos 55.132 2.004 (16.808)

 

- 40.328
Máquinas e equipamentos 222.390 1.979 (950)

 

11.080 234.499
Máquinas e equipamentos - AAP 99.040 - (331)

 

- 98.709
Móveis e utensílios 3.765 347 (7)

 

- 4.105
Computadores e periféricos 3.153 198 (34)

 

- 3.317
Adiantamento a fornecedores 958 940 -

 

(928) 970
Manutenção de entressafra 9.515 19.338 -

 

- 28.853
Imobilizado em andamento 3.591 21.366 -

 

(10.152) 14.805
Saldos, em R$ mil 484.344 46.281 (18.130)

 

- 512.495

Grupos

Terrenos
Terrenos - AAP
Edificações
Veículos
Máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos - AAP
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Adiantamento a fornecedores
Manutenção de entressafra
Imobilizado em andamento

Saldos, em R$ mil

Depreciação
 

Residual

2020
 

Adições
 

Baixas
 

2021
 

2021
 

-
 

-
 

-
 

-
 

2.251
 

-
 

-
 

-
 

-
 

1.293
 

(37.784)
 

(2.885)
 

-
 

(40.669)
 

43.386
 

(28.556)
 

(1.263)
 

51
 

(29.768)
 

10.735
 

(135.102)
 

(5.487)
 

126
 

(140.463)
 

114.104
 

(59.329)
 

(4.983)
 

-
 

(64.312)
 

34.397
 

(3.261)
 

(153)
 

1
 

(3.413)
 

842
 

(2.758)
 

(227)
 

31
 

(2.954)
 

578
 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-
 

(19.338)
 

-
 

(19.338)
 

23.171
 

-
 

-
 

-
 

-
 

17.072
 

(266.790)

 

(34.336)

 

209

 

(300.917)

 

247.829

 

2020
1.762
1.293

46.070
11.772
99.397
39.380

844
559
970

19.338
14.805

236.190

Grupos
Custo Corrigido

2020 Adições Baixas Transf. 2021
Terrenos 1.762 - - 489 2.251
Terrenos - AAP 1.293 - - - 1.293
Edificações 83.854 201 - - 84.055
Veículos 40.328 401 (226) - 40.503
Máquinas e equipamentos 234.499 630 (1.188) 20.626 254.567
Máquinas e equipamentos - AAP 98.709 - - - 98.709
Móveis e utensílios 4.105 152 (2) - 4.255
Computadores e periféricos 3.317 250 (35) - 3.532
Adiantamento a fornecedores 970 175 - (1.145) -
Manutenção de entressafra 19.338 23.171 - - 42.509
Imobilizado em andamento 14.805 21.778 - (19.511) 17.072

Saldos, em R$ mil 502.980 46.758 (1.451) 459 548.746

Grupos

Terrenos
Terrenos - AAP
Edificações
Veículos
Máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos - AAP
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Adiantamento a fornecedores
Manutenção de entressafra
Imobilizado em andamento

Saldos, em R$ mil

Planta de biodiesel – A partir da análise do comportamento do mercado, assim que for sinalizada uma perspectiva de melhora, a 
Administração possui intenção de retomar as atividades de produção de biodiesel, suspensas desde o exercício de 2013 em 
razão da conjuntura do segmento, que tem apresentado sistemáticos aumentos de custo de matéria-prima (óleo de soja 
degomado), redução do preço de venda de biodiesel nos leilões oficiais do governo, além da entrada de novos concorrentes 
regionais. A manutenção do parque fabril vem sendo devidamente executada, bem como as atualizações no que se refere à 
legislação vigente e a regularidade das licenças de operação. Na visão da Administração, tal panorama é temporário e pode ser 
revertido a qualquer momento a partir de mudanças na conjuntura econômica do país, devendo ser retomadas as operações no 
decorrer do exercício de 2023. Por conta dessa perspectiva, a Administração não julga necessária qualquer provisão para 
redução de valor nos ativos relacionados a planta de biodiesel, não apurando perdas por irrecuperabilidade nos fluxos de caixa 
futuros dessa unidade produtiva.
10.Obrigações trabalhistas
Referem-se as obrigações de natureza trabalhista, realizadas e reconhecidas em conformidade com as respectivas legislações 
vigentes, incluindo as provisões de férias e os respectivos encargos sociais, reconhecidos pelo regime de competência. 

Residual

11.Obrigações fiscais
São classificadas neste grupo do passivo as obrigações com os fiscos municipal, estadual e federal decorrentes de operações 
comerciais, realizadas e reconhecidas em conformidade com as respectivas legislações vigentes. 

12.Fornecedores
Referem-se a fornecedores de insumos em geral e de matérias primas, que são principalmente partes relacionadas. Os demais 
fornecedores têm seus prazos de vencimento não superiores a 30 dias da data de encerramento destas demonstrações 
financeiras. 
A matéria-prima básica utilizada pela usina (cana-de-açúcar) é adquirida exclusivamente junto as partes relacionadas 
(acionistas), através de suas lavouras mantidas nas pessoas físicas ou jurídicas, inclusive pela sua controladora.

13.Empréstimos e financiamentos
A composição de empréstimos e financiamentos, cujas operações são totalmente contratadas em Reais, em ambas as datas-
bases destas demonstrações financeiras, é dada conforme os quadros. Não existem, para ambas as datas-bases, obrigações ou 
cláusulas restritivas a serem observadas por conta dos contratos vigentes.

Obrigações trabalhistas 2021 2020 
Férias e encargos a pagar 5.702  4.906 
Salários 3.173  2.964 
Previdenciárias e sociais 1.482  1.476 
Outras 525   -

Saldos, em R$ mil 10.882  9.346 

Obrigações fiscais 2021 2020
IRPJ e CSLL correntes 49.035 12.493 
ICMS a recolher 4.841 4.296  Pis e Cofins a recolher 705 1.409 
IRRF a recolher 598 501 
Outros 182 119 

Saldos, em R$ mil 55.361 18.818 

Composição de fornecedores 2021 2020
Fornecedores diversos 8.824 4.802 
Fornecedores partes relacionadas 120.938 70.182 

Saldos, em R$ mil 129.762 74.984 
Fornecedores diversos 2021 2020

SR Embalagens Plásticas Ltda. 1.654  -
Tuberfil Ind. e Com. de Tubos Ltda. 1.378  -
Elisângela Fornel Maringolo Eireli 1.199  826 
Calnil Indústria e Comércio Ltda. 1.000  -
Cooperbarra 199  186 
Encopel Com. de Rolam. Ltda. -  527 
Outros 3.394  3.263 

Saldos, em R$ mil 8.824  4.802 

14.Dividendos propostos
Os dividendos propostos pela Administração, seguindo as previsões estatutárias da Companhia, correspondem ao 
percentual mínimo obrigatório de 25% do lucro base, R$ 35.063 mil (R$ 15.796 mil em 2020). Em 2021, foram pagos R$ 17.774 mil 
de dividendos adicionais, aprovados em AGO/E realizada em 26/02/2021, referentes a parcela do lucro exercício de 2020.
15.Provisão para contingências
A alta complexidade da temática tributária na qual o arranjo produtivo sucroalcooleiro está inserido, seja no âmbito estadual ou no 
federal, tem provocado sistemáticas ações de fiscalização e consequentes autuações por diferenças na interpretação de textos 
legais em boa parte das empresas do setor, movimento que tem demonstrado tendência de crescimento nos últimos exercícios. 
Em que pese a Companhia tenha como política um rigoroso cumprimento das suas obrigações tributárias, motivo pelo qual é 
considerada como uma das maiores contribuintes de Mato Grosso dentro do seu setor de atuação, a Administração vem optando, 
desde 2005, pela manutenção de provisão para cobrir eventuais contingências de natureza tributária, por considerar prudente a 
retenção de resultados ante a possibilidade, ainda que imponderável, de perdas financeiras em decorrência de divergências na 
interpretação e aplicação de práticas fiscais. O montante original da provisão é considerado suficiente para cobrir eventuais 
perdas, a qual pode ser revertida ao resultado do exercício quando o risco de contingência fiscal, em qualquer instância, seja 
considerado nulo pela Administração. Eventualmente, durante o exercício, conforme as circunstâncias e o fato gerador, são 
baixadas perdas de natureza tributária diretamente contra esta provisão.
16.Patrimônio líquido
Através da AGO/E realizada em 26/02/2021, foi aprovada integralização de capital no montante total de R$ 34.170 mil, através da 
capitalização de: (i) Reservas de incentivos fiscais (R$ 10.316 mil), (ii) reserva de retenção de lucros (R$ 3.291 mil), (iii) reserva 
para investimentos (R$ 15.850) mil), (iii) valor correspondente ao pleito de benefício de reinvestimento junto a Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (R$ 3.142) e (iv) com aportes realizados pelos acionistas (R$ 1.571). 

Exercício 2021
Vencimento

final
Circulante Não Circulante

2022 2023 2024 2025
3.760 2.649 495 48

01/06/24 915 899 448 -
15/12/24 2.798 1.703 - -
31/10/25 47 47 47 48

3.760 2.649 495 48
Em R$ mil 3.760 Em R$ mil 3.192

Exercício 2020
Vencimento

final
Circulante Não Circulante

2021 2022 2023 2024
4.181 4.147 2.239 495

01/06/24 920 899 899 448
15/12/24 3.214 3.200 1.293
31/10/25 47 48 47

18 - -
15/1/21 18 - -

Instituição / Modalidade
Banco do Brasil
FCO
Finame
Securitização

Vencimentos anuais, em R$ mil 

Instituição / Modalidade
Banco do Brasil
FCO
Finame
Securitização
Banco Bradesco
Finame

Vencimentos anuais, em R$ mil 4.199 4.147 2.239 495
Em R$ mil 4.199 Em R$ mil

47
-

-
-

6.929

2025
48

48

48

-
-

-
-

Garantias

Hipoteca de bens imóveis
Alienação / Aval dos sócios
Hipoteca de bens imóveis

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alienação / Aval dos sócios

Alienação / Aval dos sócios

Garantias

Hipoteca de bens imóveis

Hipoteca de bens imóveis

Continua
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Prezados senhores Acionistas e Administradores
Usina Barralcool S/A
Barra do Bugres/MT
Opinião sobre as demonstrações financeiras Examinamos as demonstrações financeiras da Usina Barralcool S/A ("Companhia"), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Usina Barralcool S/A em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações financeiras Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos Demonstração do valor adicionado – A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentada como informação suplementar, foi 
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das suas demonstrações financeiras. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demais demonstrações e registros contábeis, conforme aplicável, e se 

a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 

 

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ/MF 33.664.228/0001-35

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO, EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Contas Nota 2021 2020 Nota 2021 2020 
Ativo  892.864 669.802  892.864 669.802  
Circulante  439.732 266.574  236.077 125.096
Caixa e equivalentes de caixa 4 164.135 81.828 10 10.882 9.346
Contas a receber 5 64.366 40.943 11 55.361 18.818
Estoques 6 206.023 137.663 12 129.762 74.984
Impostos a recuperar 7 2.598 1.639 13 3.760 4.199
Outros créditos 8 2.610 4.501 14 35.063 15.796

 - 1.249 1.953
Não circulante  453.132 403.228 

 

Aplicações financeiras 4 201.823 162.986 
 25.668 30.774

Impostos a recuperar 7 1.369 1.117 
13 3.192 6.929

Outros créditos 8 1.112 1.483 
21 7.142 8.511

Propriedades para investimento - - 459 
15 15.334 15.334

Depósitos judiciais - 988 962 

 

Imobilizado 9 247.829 236.190 

 631.119 513.932

Intangível - 11 31 

16 416.316 382.146
16 191.246 104.941

Contas
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Obrigações trabalhistas 
Obrigações fiscais 
Fornecedores  
Empréstimos e financiamentos 
Dividendos propostos
Outras obrigações
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 
Impostos diferidos 
Provisão para contingências 
Patrimônio líquido
Capital social 
Reservas de lucros 
Ajustes de avaliação patrimonial 16 23.557 26.845

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, EM MILHARES DE REAIS
PERÍODOS ENTRE 1º. DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Nota 2021 2020 
17 641.804 431.980
17  (397.963) (318.406)

243.841 113.574
18  (39.594) (34.938)

 -  (23.295) (22.343)
 -  (8.536) (8.053)
 -  (7.763) (4.542)

19  21.819 12.210
226.066 90.846

20  8.866 9.091
 -  10.182 10.407
 -  (1.316) (1.316)
  234.932 99.937

21 (70.989) (30.473)
21 1.368 7.908

Contas do resultado
Receitas líquidas
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais
Pessoal
Administrativas
Comerciais
Outras receitas e despesas
Lucro operacional
Encargos financeiros líquidos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Lucro do exercício   165.311 77.372

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

2021 2020   
  

165.311 77.372 
  

34.356 26.376 
(4.103) - 

- (231) 
(15) 9 

70.989 30.473 
(1.368) (7.908) 

1.242 (1.592) 
  

(38.837) (56.118) 
(23.408) 8.870 
(64.257) (14.293) 
(1.211) 2.459 

2.236 3.325 
54.778 2.096 

2.071 (17.243) 
7.480 3.944 

  
(498) (935) 

(33.740) (17.035) 
171.026 39.569 

  
(4.713) - 

(46.758) (46.281) 
(51.471) (46.281) 

  
(3.678) (9.129) 

(33.570) (15.796) 
(37.248) (24.925)   

82.307 (31.637) 
  

81.828 113.465 
164.135 81.828 

Movimentação de caixa
Atividades operacionais 
Lucro do exercício 
Conciliação do lucro ao caixa operacional 
Depreciação e amortização 
Receita na geração de CBios 
Reversão da provisão para perda de biodisel 
Provisão/reversão de créditos de liquidação duvidosa 
Imposto de renda e contribuição social – correntes
Imposto de renda e contribuição social – diferidos
Valor líquido na alienação de bens ativo imobilizado 
Variação dos ativos e passivos operacionais 
Aplicações financeiras 
Contas a receber 
Estoques 
Impostos a recuperar 
Outros créditos 
Fornecedores 
Obrigações fiscais e trabalhistas 
Outras obrigações 
Caixa gerado nas operações 
Juros pagos no exercício 
Imposto de renda e contribuição social pagos 
Caixa líquido das atividades operacionais
Atividades de investimento 
Integralização de capital social 
Aquisições de imobilizado 
Caixa líquido das atividades de investimento
Atividades de financiamento 
Empréstimos e financiamentos líquidos 
Pagamento de dividendos 
Caixa líquido das atividade de financiamento
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa 
Demonstração da variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no início do exercício 
Caixa a equivalentes no final do exercício 
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa 82.307 (31.637) 

2021 2020

739.856 506.139
717.478 492.264
(1.530) (464)
23.908 14.339

(335.195) (264.078)
(319.364) (251.504)

(13.742) (10.445)
(2.089) (2.129)

404.661 242.061
(34.356) (26.376)
370.305 215.685

10.182 10.407
10.182 10.407

380.487 226.092

56.062 52.808
42.712 39.036
4.135 3.421
9.215 10.351

157.798 94.596
12.026 10.634

2.007 1.578
16.299 17.341
57.738 42.405

107 73
70.989 30.473
(1.368) (7.908)

1.316 1.316
498 935
818 381

165.311 77.372
165.311 77.372
380.487 226.092

Histórico 
Composição do valor adicionado a distribuir 
Receitas de vendas e serviços 
Vendas de produtos e serviços 
Devoluções e abatimentos 
Outras receitas 
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 
Outros (materiais, energia, serviços de terceiros) 
Outras despesas 
Valor adicionado bruto 
Depreciação e amortização 
Valor adicionado líquido 
Valor adicionado transferido 
Receitas financeiras 
Valor adicionado total a distribuir 
Distribuição do valor adicionado 
Pessoal 
Remunerações 
Encargos (exceto INSS) 
Outros 
Governo 
INSS (sobre folha de pagamento) 
Taxas federais, estaduais e municipais 
Pis e Cofins sobre vendas 
ICMS sobre vendas 
Outros impostos sobre vendas 
Imposto de renda e contribuição social correntes 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
Financiamentos 
Juros e multas 
Outras despesas financeiras 
Acionistas 
Lucro do exercício 
Valor adicionado total distribuído 

 
 

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;  Obtivemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;  Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se estas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela Administração 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2022.

Prado Suzuki & Associados S/S - CRC-MT 000214/O
Dario Suzuki, Sócio - Contador, CRC-MT 006444/O-7

1.Contexto operacional
A Usina Barralcool S/A, uma sociedade anônima de capital fechado, foi fundada em 27 de outubro de 1989, tendo sede e foro no 
município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso. Seus objetivos sociais consistem, fundamentalmente, na (i) exploração do 
ramo industrial e comercial da produção de álcool, açúcar e seus subprodutos, do bagaço da cana-de-açúcar e seus subprodutos, 
produtos do segmento da sucro-química, biodiesel e seus subprodutos; (ii) produção de gás carbônico-CO ; (iii) produção 2

independente de energia elétrica; (iv) comercialização de MDL; (v) produção de levedura; (vi) importação e exportação; (vii) 
assistência técnica aos seus fornecedores de matéria-prima; (viii) prestação de serviços de oficina e funilaria em instalações 
próprias e; (ix) participação em outras sociedades como forma de realizar plenamente o seu objetivo social e/ou para usufruir de 
incentivos fiscais ou financeiros. Suas principais orientações estratégicas são:  Missão – Gerar riqueza e renda, através da 
produção e comercialização de bioenergia limpa, renovável e sustentável, para clientes, sociedade, acionistas e funcionários.  
Visão – Até 2022, ser referência no Brasil por gerar riqueza com excelência em bioenergia. A matéria-prima a ser industrializada é 
adquirida, predominantemente, de lavouras de cana-de-açúcar da região, de propriedade da sua controladora, Barralcool 
Destilaria da Barra Ltda., e dos seus acionistas, pessoas físicas e jurídicas. Estando em constante processo de modernização e 
melhoria do seu ciclo produtivo, a Companhia processou 2,3 milhões de toneladas de cana na safra 2020/21. A Companhia é 
autosuficiente em termos energéticos, possuindo uma planta integrada de geração de energia elétrica através de usina 
termelétrica que se utiliza do bagaço de cana como combustível para as caldeiras. O excedente energético é comercializado no 
mercado de atacado junto à concessionária de serviços de distribuição de energia elétrica do Estado, através de contrato de 
cogeração.
Investimentos realizados em 2021 – Para o exercício de 2021, a Companhia investiu significativamente em diversas etapas do 
seu processo produtivo, sempre com recursos próprios, visando maior eficiência e tratos com o meio ambiente, onde se 
destacam: 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO, EM MILHARES DE REAIS
PERÍODOS ENTRE  1º. DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021,
em milhares de reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EDO RESULTADO ABRANGENTE, EM MILHARES DE REAIS

Histórico  Capital 
social 

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 

Reservas de lucros  
Lucros 

acumulados  
Patrimônio 

líquido
Incentivos  

fiscais
 

Retenção  
de lucros

 
 Investimentos Legal

 
       

Saldos em 31 de dezembro de 2019 356.407 30.133 9.826  3.292  45.510  24.224  -  469.392
Destinações aprovadas em AGO/E de 27/02/2020        
Integralização das reservas de lucros 25.739 - (9.826)  (3.289)  (12.624)  -  -  -
Dividendos adicionais aprovados em AGO - - -  -  (17.036)  -  -  (17.036)
Lucro do exercício - - -  -  -  -  77.372  77.372
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (3.288) -  -  -  -  3.288  -
Destinações legais        
Reserva legal e de incentivos fiscais - - 10.316  -  -  3.869  (14.185)  -
Destinações aprovadas em assembleia        
Reserva de retenção de lucros e de investimentos - - -  3.288  47.391  -  (50.679)  -
Dividendos mínimos obrigatórios - - -  -  -  -  (15.796)  (15.796)
Outros resultados abrangentes - - -  -  -  -  -  -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 382.146 26.845 10.316  3.291  63.241  28.093  -  513.932
Destinações aprovadas em AGO/E de 26/02/2021        
Integralização de capital social 4.713 - -  -  -  -  -  4.713
Integralização das reservas de lucros 29.457 - (10.316)  (3.291)  (15.850)  -  -  -
Dividendos adicionais aprovados em AGO - - -  -  (17.774)  -  -  (17.774)
Lucro do exercício - - -  -  -  -  165.311  165.311
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (3.288) -  -  -  -  3.288  -
Destinações legais        
Reserva legal e de incentivos fiscais - - 16.792  -  -  8.266  (25.058)  -
Destinações a serem propostas em assembleia        
Reserva de retenção de lucros e de investimentos - - -  3.288  105.190  -  (108.478)  -
Dividendos mínimos obrigatórios - - -  -  -  -  (35.063)  (35.063)
Outros resultados abrangentes - - -  -  -  -  -  -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 416.316 23.557 16.792  3.288  134.807  36.359  -  631.119

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, EM MILHARES DE REAIS
PERÍODOS ENTRE 1º DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Investimentos  Benefícios R$ mil 
Instalação de uma Centrífuga MAC 1800, disponibilizando maior 
produção de açúcar.  

Disponibilizar maior produção de açúcar e diminuição 
de custos de manutenção. 

980 

Instalação de uma estação de tratamento de água da lavagem de 
gases (ETALG), adequando a Usina às normas ambientais 
vigentes.  

Adequar a Usina às normas ambientais e melhorar a 
qualidade do resíduo fuligem, diminuindo a umidade. 

1.125 

Instalação da torre de resfriamento da água da fábrica de açúcar 
e evaporação e ganho de variação de temperatura para o 
processo de cozimento.  

Diminuir a temperatura da água para o processo de 
fabricação de açúcar com ganho no processo de 
cozimento. 

2.682 

Sistema de uso e reuso da água para fermentação e destilaria, 
ajustando e adequando toda a água utilizada no processo de 
fermentação e destilação (torre de resfriamento).  

Diminuir o consumo de energia elétrica com ganho de 
1 MW/h e eliminar o spray da destilaria. 

1.340 

Melhoria e aumento da capacidade do decantador da fábrica de 
açúcar de 600m³ para 700m³, aumentando assim, a produção de 
açúcar.  

Estabilização do processo de produção de açúcar e 
melhoria na qualidade do produto final. 

1.100 

Aumento da moenda do 6° terno de 42'' para 45'', gerando mais 
produtividade.  

Diminuição na pol do bagaço e ganho na eficiência 
industrial. 

1.150 

Substituição dos canais por tubulações para impermibialização em 
atendimento ao Plano Diretor da Fertirrigação aprovado pela 
autorização n°12/2011.  

Atendimento as legislações e melhor aproveitamento e 
controle da vinhaça. 

2.200 

 Indicadores de produção por safra – Os volumes de matéria-prima processada e a sua conversão para produtos 
industrializados são demonstrados nos quadros:

Produto
 

Etanol hidratado
Etanol anidro
Açúcar
Energia

Unid.
 

Safra
2020/21  2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Litros 77.948.418  86.284.314 92.592.607 86.152.103 83.349.753
Litros 80.035.108  74.025.369 87.342.981 90.018.818 97.224.178

Sacas (50kg) 1.608.082  1.722.810 1.404.652 1.301.500 1.745.196
MW/hora 31.393  31.181 46.223 98.015 107.911

Safra Cana-de-açúcar 
processada (toneladas) 

Safra 20/21 2,3 milhões  
Safra 19/20 2,4 milhões  
Safra 18/19 2,6 milhões  
Safra 17/18 2,5 milhões  
Safra 16/17 2,3 milhões 

Produção 
Etanol Açúcar 

73% 27% 
72% 28% 
78% 22% 
85% 15% 
77% 23%

2.Base de preparação
Declaração de conformidade – As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. A emissão das demonstrações 
financeiras foi autorizada pela Administração da Companhia em 29 de janeiro de 2021. Base de mensuração – As 
demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, determinados ativos e passivos 
financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor justo. Moeda funcional e moeda de apresentação – Estas 
demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações 
financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado outra forma. 
Julgamentos, estimativas e valor justo – A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis e o exercício de julgamentos por parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As 
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas e premissas são 
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Julgamentos: As 
informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores 
reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota explicativa 5 – Contas a 
receber: Determinação da provisão para devedores duvidosos necessárias para cobrir eventuais perdas nos recebíveis; e  Nota 
explicativa 15 – Provisões para contingências: Principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. 
(b) Estimativas: As informações sobre estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos 
saldos contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:  Nota explicativa 9 – 
Imobilizado: Determinação das taxas de depreciação considerando as taxas permitidas pela legislação fiscal; e  Nota explicativa 
21 – Impostos diferidos: Avaliação quanto as bases de cálculo dos referidos impostos, bem como sobre a possibilidade de 
compensação futura dos saldos. (c) Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis requer a 
mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em 
diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:  
Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;  Nível 2: Inputs, exceto os preços 
cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de 
preços);  Nível 3: Inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis).
3.Principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras foram aplicadas de modo 
consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário, e estão descritas abaixo: 3.1 Instrumentos financeiros 
– As principais políticas contábeis envolvendo instrumentos financeiros são: (a) Ativos financeiros não derivativos: A 
Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos, inicialmente, na data em que foram originados. Os outros ativos 
financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da 
negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um 
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transferem os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro, em uma transação no qual essencialmente todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia 
nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual. A Companhia tem ativos financeiros não derivativos 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e pelo custo amortizado. (a.1) Ativo financeiro mensurado ao valor justo 
por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da 
transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são 
reconhecidas no resultado do exercício; (a.2) Custo amortizado: São ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis 
que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, 
decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. (b) Passivos financeiros não derivativos: São reconhecidos 
títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Os outros passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do 
instrumento, sendo realizada a baixa de um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou 
vencida. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. (c) 
Compensação de ativos e passivos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o direito legal de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 3.2 Caixa e 
equivalentes de caixa – Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses ou com possibilidade de resgate imediato e com risco 
insignificante de mudança de valor. As contas garantidas, se utilizadas, são demonstradas no balanço patrimonial como 
"Empréstimos e financiamentos", no passivo circulante. 3.3 Contas a receber – São inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões 
para perdas. São apresentadas no não circulante quando seu prazo de recebimento é superior a um ano. As provisões para 
perdas são reconhecidas para títulos vencidos a mais de 360 dias de acordo com julgamento da Administração. 3.4 Estoques – 
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no 
método da média ponderada móvel. No caso dos estoques manufaturados, o custo inclui uma parcela dos gastos gerais de 
fabricação baseada na capacidade normal de operação. Adiantamentos para a aquisição de estoques são apresentados no grupo 
de estoques, inicialmente pelo seu valor justo e, posteriormente, pelo custo amortizado deduzidos das provisões para perdas. 3.5 
Imobilizado – As principais políticas contábeis envolvendo imobilizados são: (a) Reconhecimento e mensuração: Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes significativas de um item de imobilizado têm 
diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Encargos financeiros 
são capitalizados sempre que um ativo qualificável esteja sendo construído. (b) Custos subsequentes: Custos subsequentes 
são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos. (c) 
Depreciação: Itens do ativo imobilizado são depreciados tomando como base a vida útil dos ativos consideradas apropriadas 
pela Administração da Companhia. A contrapartida das depreciações acumuladas é registrada no resultado do período. As vidas 
úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são 5 anos para veículos e equipamentos de informática; 10 anos para 
móveis e utensílios; 20 anos para máquinas e equipamentos; 25 anos para edificações. Os métodos de depreciação, as vidas 
úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. (d) Ajuste de avaliação 
patrimonial: O deemed cost foi adotado pela Companhia em 2010, sendo aplicado aos grupos de terrenos, veículos e máquinas 
e equipamentos, cujo reflexo foi registrado no patrimônio líquido, mediante registro dos respectivos impostos diferidos. (e) 
Manutenção de entressafra: A Companhia realiza as principais atividades de manutenção programada em sua unidade 
industrial em bases anuais (período entressafra). Isso ocorre, normalmente, entre os meses de novembro a março, com o objetivo 
de inspecionar e substituir componentes. Os principais custos de manutenção anual incluem custos de mão-de-obra, materiais, 
serviços externos e despesas gerais indiretas alocadas durante o período de entressafra. Esses custos estão classificados como 
manutenção de entressafra, no ativo imobilizado, sendo amortizados integralmente na safra seguinte. Os custos da manutenção 
periódica normal são contabilizados em despesas quando incorridos, uma vez que os componentes substituídos não melhoram a 
capacidade produtiva ou introduzem aprimoramentos aos equipamentos. 3.6 Fornecedores – São, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo e, subsequentemente, apresentados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. 3.7 
Empréstimos e financiamentos – São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e 
são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o exercício em que os 
empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. São classificados como passivo 
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, um ano 
após a data do balanço. Os custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos como despesa financeira no exercício em 
que são incorridos. 3.8 Obrigações fiscais e trabalhistas – Estes passivos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo e 
são, subsequentemente, demonstradas pelo custo amortizado. São classificadas no passivo circulante, a menos que a 

Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, um ano após a data do balanço. 3.9 
Provisões – Uma provisão é reconhecida quando a Companhia possui uma obrigação presente (legal ou presumida) resultante 
de um evento passado, em que é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação, e for possível estimar 
seu valor de maneira confiável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação necessária para 
liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. 
Quando a provisão é calculada pelos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação presente, seu valor contábil corresponde 
ao valor presente desses fluxos de caixa (quando o efeito do valor da moeda no tempo for relevante). Quando se espera que 
alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um 
recebível é reconhecido como ativo se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma 
confiável. 3.10 Patrimônio líquido – As ações do capital são classificadas no patrimônio líquido, não havendo custos 
incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações. As reservas de lucros são destinadas conforme com o Estatuto 
Social da Companhia, que destina 5% (cinco por cento) do lucro líquido para formação da reserva legal, até atingir o limite de 20% 
do capital social, havendo ainda prerrogativas para constituição de outras reservas, desde que aprovadas pelos acionistas. A 
reservas de incentivos fiscais são oriundas das políticas regionais de isenção de ICMS, além de benefícios fiscais de 
reinvestimento e redução de imposto de renda, quando devidamente deferidos pela Sudam. O Estatuto Social prevê ainda 
distribuição mínima de dividendos na ordem de 25% sobre o lucro líquido após as destinações legais, sendo que as demais 
destinações serão determinadas em Assembleia Geral. 3.11 Reconhecimento da receita e custo dos produtos vendidos e 
serviços prestados – (i) Receitas compreendem o valor justo recebido ou a receber pela comercialização de produtos e 
serviços, líquidos das devoluções e impostos incidentes. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado 
com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão e quando critérios específicos tiverem sido atendidos, pelo 
regime de competência. (ii) Custo dos produtos vendidos – Os custos dos produtos vendidos são apropriados pelo regime de 
competência, em linha com o reconhecimento das receitas vinculadas. 3.12 Despesas operacionais e outras receitas e 
despesas operacionais – Representam os valores incorridos relacionados às atividades administrativas e comerciais da 
Companhia, portanto gastos não relacionados ao processo produtivo, além de receitas e despesas efetivamente incorridas e que 
não estão vinculadas diretamente com a operação, reconhecidos em regime de competência. 3.13 Encargos financeiros 
líquidos – As despesas e receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, 
utilizando-se do método da taxa efetiva de juros. 3.14 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos – (i) 
Impostos correntes: Os impostos correntes se baseiam no lucro real do exercício. O lucro real difere do lucro apresentado no 
resultado porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis 
ou não dedutíveis de forma permanente. Os passivos fiscais correntes da Companhia são calculados com base em alíquotas 
fiscais vigentes no final do período de relatório. (ii) Impostos diferidos: Os impostos diferidos são aqueles devidos ou a 
recuperar sobre as diferenças entre o valor contábil de ativos e passivos nas demonstrações financeiras e as correspondentes 
bases de cálculo usadas na apuração do lucro real. Os passivos fiscais diferidos são geralmente reconhecidos sobre todas as 
diferenças temporárias tributáveis e os ativos fiscais diferidos são reconhecidos quando for provável que a Companhia 
apresentará lucro tributável em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. O 
valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado no fim de cada período de relatório e reduzido quando não for mais provável 
que lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele. Impostos diferidos 
são calculados com base nas alíquotas fiscais aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja 
realizado, com base nas leis e alíquotas vigentes no fim de cada período de relatório. A mensuração dos ativos e passivos fiscais 
diferidos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, no fim de cada período de 
relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados 
quando há um direito legalmente exequível de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e 
quando os ativos e passivos fiscais diferidos se relacionam com os impostos incidentes pela mesma autoridade tributável onde há 
intenção de liquidar os impostos correntes e passivos em uma base líquida. 3.15 Ajuste a valor presente – Ativos e passivos com 
saldos de vencimento superiores a 180 dias são avaliados pela Administração a fim de verificar possíveis ajustes materiais de 
ajustes a valor presente e, no caso de serem materiais, são refletidos nos ativos e passivos inicialmente reconhecidos e os efeitos 
do valor presente são levados posteriormente ao resultado financeiro pelo método da taxa efetiva de juros.
4.Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Referem-se aos saldos de caixa e equivalentes de caixa, em Reais, mantidos na data-base destas demonstrações financeiras e 
no seu período comparativo. 

5.Contas a receber
Em 31 de dezembro de cada período apresentado nestas demonstrações financeiras, os saldos das contas a receber de clientes 
em aberto são derivados, principalmente, da comercialização de etanol e açúcar.

A provisão para risco de crédito foi constituída com base nos títulos cuja possibilidade de recebimento é considerada remota, 
tomando-se como base títulos vencidos e sem garantias constituídas, cujos procedimentos de cobrança, embora mantidos 
regularmente, não refletem numa perspectiva de realização. 
6.Estoques
São compostos, principalmente, pelos produtos industrializados (etanol e açúcar) destinados a comercialização nos mercados 
regional e nacional. Em razão da decisão pela suspensão temporária da produção de biodiesel, no exercício de 2016, a 
Companhia registrou uma provisão para perdas sobre a totalidade dos saldos mantidos em estoques de produto acabado e 

 matéria-prima.  O almoxarifado consiste em peças de reposição e materiais aplicados na manutenção da usina, sendo 
consumidos ao longo de todo o exercício. Os adiantamentos a fornecedores serão convertidos posteriormente em itens de 
estoque utilizados no processo produtivo, segregados neste grupo para melhor apresentação. Não houve a necessidade de 
constituição de provisões para valor realizável líquido em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 

Instituição
Equivalentes de caixa
Banco Itaú S/A
Banco Bradesco S/A
Não circulante
Banco do Brasil S/A
Caixa Econômica Federal
Banco Bradesco S/A

Saldos, em R$ mil

2020
21.451

-21.451
162.986

20.273
57.493
85.220

% CDI Resgate final 2021
78.948

99 a 102 12/2022 35
99 a 102 12/2022 78.913

201.823
97 06/2025 21.016
98 01/2023 59.589

99 a 102 07/2023 121.218
280.771 184.437

Clientes
Vibra Energia S/A
Norsa Refrigerantes Ltda.
Atacadão Dist. Com. Ltda.
Sendas Distribuidora S/A
Petróleo Sabba S/A
Petrobras Distribuidora S/A
Outros clientes
(-) Provisão para risco de crédito

Saldos, em R$ mil

Produto
Etanol
Açúcar
Outras vendas
(-) Provisão para risco de crédito

Saldos, em R$ mil

Vencimento
Vencidas
Acima de 360 dias
De 31 a 360 dias
De 1 a 30 dias
(-) Provisão para risco de crédito
A vencer 
Até 30 dias
De 31 a 90 dias
Acima de 91 dias

Saldos, em R$ mil

As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa relacionam-se a operações de CDB (Certificado de 
Depósito Bancário) que são atualizadas com base em percentuais pré-definidos da variação da taxa CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário), acordados individualmente no momento da contratação junto às instituições financeiras. As aplicações financeiras 
contratadas para resgate a longo prazo, classificadas no não circulante, também possuem alta liquidez e são prontamente 
resgatáveis conforme a necessidade de planejamento de fluxo de caixa da Companhia.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Conta corrente
Aplicações financeiras

Saldos, em R$ mil 

2021 2020
21.229 -
14.666 12.743
10.968 3.484

4.947 3.192
3.154 2.432

- 11.009
11.516 10.212
(2.114) (2.129)
64.366 40.943

2021 2020
25.446 17.089
40.487 25.103

547 880
(2.114) (2.129)
64.366 40.943

2021 2020
10.111 1.279
2.117 2.129

4 -
10.104 1.279
(2.114) (2.129)
54.255 39.664
41.504 29.310
10.089 8.775

2.662 1.579
64.366 40.943

2021 2020 
1 1 85.186 60.376 

78.948 21.451 164.135 81.828 

RenovaBio – CBios: Instituído pela Lei nº 13.576/2017, o RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis. O principal 
instrumento do RenovaBio é o estabelecimento de metas nacionais anuais de descarbonização para o setor de combustíveis, de 
forma a incentivar o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do país. As 
distribuidoras de combustíveis deverão comprovar o cumprimento de metas individuais compulsórias por meio da compra de 
Créditos de Descarbonização (CBIO), que são papéis negociáveis em bolsa, derivados da certificação do processo produtivo de 
biocombustíveis com base nos respectivos níveis de eficiência alcançados em relação a suas emissões. Em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia possuía 88 mil CBIOS emitidos e ainda não comercializados. A comercialização destes títulos, após sua 
escrituração, ocorrerá principalmente com as distribuidoras de combustíveis, que possuem metas de aquisição estabelecidas 
pelo RenovaBio.
7.Impostos a recuperar
Estes ativos são constituídos, principalmente, por (i) IRRF sobre aplicação financeira, referente à provisão para tributação na 
fonte sobre as receitas auferidas em aplicações financeiras, apropriado pró-rata-die e passível de compensação após o resgate 
efetivo das operações, classificado de acordo com a sua realização entre circulante e no não circulante na data destas 
demonstrações financeiras; e (ii) IRPJ e CSLL estimativa, apurados e recolhidos nas estimativas mensais de imposto de renda e 
contribuição social e serão compensados em exercícios subsequentes. 

Contas de estoque

Produtos acabados
Etanol hidratado
Etanol anidro
Açúcar
CBios
Biodiesel e glicerina
Provisão para perdas
Outros estoques
Almoxarifado
Estoque de matéria-prima biodiesel
Provisão para perdas MP biodiesel 
Adiantamento a fornecedores
Outros

Saldos, em R$ mil

Produtos acabados
Etanol hidratado
Etanol anidro
Açúcar
CBios
Biodiesel e glicerina
Provisão para perdas
Outros estoques
Almoxarifado
Estoque de matéria-prima biodiesel
Provisão para perdas MP biodiesel 
Adiantamento a fornecedores
Outros

Saldos, em R$ mil

Qtde. (mil)
2021

Unid. Vlr unit. Valor 
94.115 - - 183.275 
38.268 Litros 2,04 78.090 
33.738 Litros 1,97 66.379 
22.021 Quilos 1,57 34.657 

88 Unid. 47,15 4.149 
- - - 23 
- - - (23) 
- - - 22.748 
- - - 18.990 
- - - 1.118 
- - - (1.118) 
- - - 3.308 - - - 450  206.023 

Qtde. (mil)
2020

Unid. Vlr unit. Valor 
93.763 - - 119.798 31.414 Litros 1,32 41.557 34.701 Litros 1,32 45.832 27.648 Quilos 1,17 32.409 - - - - - - - 23 

- - - (23) 
- - - 17.865 
- -

 
- 13.325

 - -
 

- 2.947
 - -

 
- (2.947)

 - -
 

- 3.797
 - - - 743 

 137.663
 

Contas de estoque

Impostos a recuperar
IRPJ e CSLL - estimativa
IR sobre aplicações financeiras
Outros

Circulante, em R$ mil
IR sobre aplicações financeiras

Não circulante, em R$ mil

2021 2020
1.440 1.298
1.103 281

55 60
2.598 1.639
1.369 1.117
1.369 1.117

8.Outros créditos
O reinvestimento do imposto de renda em 2020, consiste no depósito em conta de aplicação financeira junto ao Banco Basa, 
que aguardava o deferimento de pleito sobre o incentivo fiscal concedido pela Sudam, o que se deu em janeiro de 2021. As 
vendas de maquinários são referentes a máquinas e implementos agrícolas comercializadas com partes relacionadas, 
classificadas no balanço de acordo com prazos definidos de recebimento de cada operação.

Outros créditos 2021 2020
Reinvestimento de imposto de renda - 3.233
Adiantamento de salários 710 545
Vendas de maquinários 856 668
Outros créditos 1.044 55

Circulante, em R$ mil 2.610 4.501
Vendas de maquinários 1.112 1.483

Não circulante, em R$ mil 1.112 1.483
9.Imobilizado
Estes ativos são registrados pelos valores originais de aquisição ou formação deduzidos das depreciações acumuladas, as quais 
são calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas no formato de utilização dos bens pela Companhia

Depreciação

2019

 

Adições Baixas 2020

 

2020
-

 

- - -

 

1.762
-

 

- - -

 

1.293
(34.894)

 

(2.890) - (37.784)

 

46.070
(43.732)

 

(1.600) 16.776 (28.556)

 

11.772
(130.750)

 

(6.927) 2.575 (135.102)

 

99.397
(54.677)

 

(4.983) 331 (59.329)

 

39.380
(3.108)

 

(161) 8 (3.261)

 

844
(2.559)

 

(231) 32 (2.758)

 

559
-

 

- - -

 

970
-

 

(9.515) - (9.515)

 

19.338
-

 

- - -

 

14.805
(269.720)

 

(26.307) 19.722 (276.305)

 

236.190

2019
1.762
1.293

48.851
11.400
91.640
44.363

657
594
958

9.515
3.591

214.624

Grupos
Custo Corrigido

2019 Adições Baixas

 

Transf. 2020
Terrenos 1.762 - -

 

- 1.762
Terrenos - AAP 1.293 - -

 

- 1.293
Edificações 83.745 109 -

 

- 83.854
Veículos 55.132 2.004 (16.808)

 

- 40.328
Máquinas e equipamentos 222.390 1.979 (950)

 

11.080 234.499
Máquinas e equipamentos - AAP 99.040 - (331)

 

- 98.709
Móveis e utensílios 3.765 347 (7)

 

- 4.105
Computadores e periféricos 3.153 198 (34)

 

- 3.317
Adiantamento a fornecedores 958 940 -

 

(928) 970
Manutenção de entressafra 9.515 19.338 -

 

- 28.853
Imobilizado em andamento 3.591 21.366 -

 

(10.152) 14.805
Saldos, em R$ mil 484.344 46.281 (18.130)

 

- 512.495

Grupos

Terrenos
Terrenos - AAP
Edificações
Veículos
Máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos - AAP
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Adiantamento a fornecedores
Manutenção de entressafra
Imobilizado em andamento

Saldos, em R$ mil

Depreciação
 

Residual

2020
 

Adições
 

Baixas
 

2021
 

2021
 

-
 

-
 

-
 

-
 

2.251
 

-
 

-
 

-
 

-
 

1.293
 

(37.784)
 

(2.885)
 

-
 

(40.669)
 

43.386
 

(28.556)
 

(1.263)
 

51
 

(29.768)
 

10.735
 

(135.102)
 

(5.487)
 

126
 

(140.463)
 

114.104
 

(59.329)
 

(4.983)
 

-
 

(64.312)
 

34.397
 

(3.261)
 

(153)
 

1
 

(3.413)
 

842
 

(2.758)
 

(227)
 

31
 

(2.954)
 

578
 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-
 

(19.338)
 

-
 

(19.338)
 

23.171
 

-
 

-
 

-
 

-
 

17.072
 

(266.790)

 

(34.336)

 

209

 

(300.917)

 

247.829

 

2020
1.762
1.293

46.070
11.772
99.397
39.380

844
559
970

19.338
14.805

236.190

Grupos
Custo Corrigido

2020 Adições Baixas Transf. 2021
Terrenos 1.762 - - 489 2.251
Terrenos - AAP 1.293 - - - 1.293
Edificações 83.854 201 - - 84.055
Veículos 40.328 401 (226) - 40.503
Máquinas e equipamentos 234.499 630 (1.188) 20.626 254.567
Máquinas e equipamentos - AAP 98.709 - - - 98.709
Móveis e utensílios 4.105 152 (2) - 4.255
Computadores e periféricos 3.317 250 (35) - 3.532
Adiantamento a fornecedores 970 175 - (1.145) -
Manutenção de entressafra 19.338 23.171 - - 42.509
Imobilizado em andamento 14.805 21.778 - (19.511) 17.072

Saldos, em R$ mil 502.980 46.758 (1.451) 459 548.746

Grupos

Terrenos
Terrenos - AAP
Edificações
Veículos
Máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos - AAP
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Adiantamento a fornecedores
Manutenção de entressafra
Imobilizado em andamento

Saldos, em R$ mil

Planta de biodiesel – A partir da análise do comportamento do mercado, assim que for sinalizada uma perspectiva de melhora, a 
Administração possui intenção de retomar as atividades de produção de biodiesel, suspensas desde o exercício de 2013 em 
razão da conjuntura do segmento, que tem apresentado sistemáticos aumentos de custo de matéria-prima (óleo de soja 
degomado), redução do preço de venda de biodiesel nos leilões oficiais do governo, além da entrada de novos concorrentes 
regionais. A manutenção do parque fabril vem sendo devidamente executada, bem como as atualizações no que se refere à 
legislação vigente e a regularidade das licenças de operação. Na visão da Administração, tal panorama é temporário e pode ser 
revertido a qualquer momento a partir de mudanças na conjuntura econômica do país, devendo ser retomadas as operações no 
decorrer do exercício de 2023. Por conta dessa perspectiva, a Administração não julga necessária qualquer provisão para 
redução de valor nos ativos relacionados a planta de biodiesel, não apurando perdas por irrecuperabilidade nos fluxos de caixa 
futuros dessa unidade produtiva.
10.Obrigações trabalhistas
Referem-se as obrigações de natureza trabalhista, realizadas e reconhecidas em conformidade com as respectivas legislações 
vigentes, incluindo as provisões de férias e os respectivos encargos sociais, reconhecidos pelo regime de competência. 

Residual

11.Obrigações fiscais
São classificadas neste grupo do passivo as obrigações com os fiscos municipal, estadual e federal decorrentes de operações 
comerciais, realizadas e reconhecidas em conformidade com as respectivas legislações vigentes. 

12.Fornecedores
Referem-se a fornecedores de insumos em geral e de matérias primas, que são principalmente partes relacionadas. Os demais 
fornecedores têm seus prazos de vencimento não superiores a 30 dias da data de encerramento destas demonstrações 
financeiras. 
A matéria-prima básica utilizada pela usina (cana-de-açúcar) é adquirida exclusivamente junto as partes relacionadas 
(acionistas), através de suas lavouras mantidas nas pessoas físicas ou jurídicas, inclusive pela sua controladora.

13.Empréstimos e financiamentos
A composição de empréstimos e financiamentos, cujas operações são totalmente contratadas em Reais, em ambas as datas-
bases destas demonstrações financeiras, é dada conforme os quadros. Não existem, para ambas as datas-bases, obrigações ou 
cláusulas restritivas a serem observadas por conta dos contratos vigentes.

Obrigações trabalhistas 2021 2020 
Férias e encargos a pagar 5.702  4.906 
Salários 3.173  2.964 
Previdenciárias e sociais 1.482  1.476 
Outras 525   -

Saldos, em R$ mil 10.882  9.346 

Obrigações fiscais 2021 2020
IRPJ e CSLL correntes 49.035 12.493 
ICMS a recolher 4.841 4.296  Pis e Cofins a recolher 705 1.409 
IRRF a recolher 598 501 
Outros 182 119 

Saldos, em R$ mil 55.361 18.818 

Composição de fornecedores 2021 2020
Fornecedores diversos 8.824 4.802 
Fornecedores partes relacionadas 120.938 70.182 

Saldos, em R$ mil 129.762 74.984 
Fornecedores diversos 2021 2020

SR Embalagens Plásticas Ltda. 1.654  -
Tuberfil Ind. e Com. de Tubos Ltda. 1.378  -
Elisângela Fornel Maringolo Eireli 1.199  826 
Calnil Indústria e Comércio Ltda. 1.000  -
Cooperbarra 199  186 
Encopel Com. de Rolam. Ltda. -  527 
Outros 3.394  3.263 

Saldos, em R$ mil 8.824  4.802 

14.Dividendos propostos
Os dividendos propostos pela Administração, seguindo as previsões estatutárias da Companhia, correspondem ao 
percentual mínimo obrigatório de 25% do lucro base, R$ 35.063 mil (R$ 15.796 mil em 2020). Em 2021, foram pagos R$ 17.774 mil 
de dividendos adicionais, aprovados em AGO/E realizada em 26/02/2021, referentes a parcela do lucro exercício de 2020.
15.Provisão para contingências
A alta complexidade da temática tributária na qual o arranjo produtivo sucroalcooleiro está inserido, seja no âmbito estadual ou no 
federal, tem provocado sistemáticas ações de fiscalização e consequentes autuações por diferenças na interpretação de textos 
legais em boa parte das empresas do setor, movimento que tem demonstrado tendência de crescimento nos últimos exercícios. 
Em que pese a Companhia tenha como política um rigoroso cumprimento das suas obrigações tributárias, motivo pelo qual é 
considerada como uma das maiores contribuintes de Mato Grosso dentro do seu setor de atuação, a Administração vem optando, 
desde 2005, pela manutenção de provisão para cobrir eventuais contingências de natureza tributária, por considerar prudente a 
retenção de resultados ante a possibilidade, ainda que imponderável, de perdas financeiras em decorrência de divergências na 
interpretação e aplicação de práticas fiscais. O montante original da provisão é considerado suficiente para cobrir eventuais 
perdas, a qual pode ser revertida ao resultado do exercício quando o risco de contingência fiscal, em qualquer instância, seja 
considerado nulo pela Administração. Eventualmente, durante o exercício, conforme as circunstâncias e o fato gerador, são 
baixadas perdas de natureza tributária diretamente contra esta provisão.
16.Patrimônio líquido
Através da AGO/E realizada em 26/02/2021, foi aprovada integralização de capital no montante total de R$ 34.170 mil, através da 
capitalização de: (i) Reservas de incentivos fiscais (R$ 10.316 mil), (ii) reserva de retenção de lucros (R$ 3.291 mil), (iii) reserva 
para investimentos (R$ 15.850) mil), (iii) valor correspondente ao pleito de benefício de reinvestimento junto a Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (R$ 3.142) e (iv) com aportes realizados pelos acionistas (R$ 1.571). 

Exercício 2021
Vencimento

final
Circulante Não Circulante

2022 2023 2024 2025
3.760 2.649 495 48

01/06/24 915 899 448 -
15/12/24 2.798 1.703 - -
31/10/25 47 47 47 48

3.760 2.649 495 48
Em R$ mil 3.760 Em R$ mil 3.192

Exercício 2020
Vencimento

final
Circulante Não Circulante

2021 2022 2023 2024
4.181 4.147 2.239 495

01/06/24 920 899 899 448
15/12/24 3.214 3.200 1.293
31/10/25 47 48 47

18 - -
15/1/21 18 - -

Instituição / Modalidade
Banco do Brasil
FCO
Finame
Securitização

Vencimentos anuais, em R$ mil 

Instituição / Modalidade
Banco do Brasil
FCO
Finame
Securitização
Banco Bradesco
Finame

Vencimentos anuais, em R$ mil 4.199 4.147 2.239 495
Em R$ mil 4.199 Em R$ mil

47
-

-
-

6.929

2025
48

48

48

-
-

-
-

Garantias

Hipoteca de bens imóveis
Alienação / Aval dos sócios
Hipoteca de bens imóveis

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alienação / Aval dos sócios

Alienação / Aval dos sócios

Garantias

Hipoteca de bens imóveis

Hipoteca de bens imóveis

Continua
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24.Gestão de riscos e instrumentos financeiros
A gestão de riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia de atuar de forma ética e em conformidade com os 
requisitos legais e regulatórios estabelecido no Brasil. Os riscos são administrados considerando governança e controles 
estabelecidos, o que envolve a participação ativa da Alta Administração da Companhia. A Companhia possui exposição para os 
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

a) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma 
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente 
proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros da Companhia. Os valores contábeis dos ativos 
financeiros representam a exposição máxima do crédito e são conforme quadro ao lado. 

As perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros reconhecidas no resultado estão vinculadas somente à 
provisão para perdas em recebíveis a movimentação do quadro. Os saldos de bancos e aplicações financeiras são mantidos em 
bancos de primeira linha como forma de redução do risco de crédito. b) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de que a 
Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados 
com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração da liquidez é de garantir, 
na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições 
normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A Companhia 
busca manter o nível de seu caixa e equivalentes de caixa e outros investimentos com mercado ativo em um montante superior às 
saídas de caixa para liquidação de passivos financeiros para os próximos 30 dias. A Companhia monitora também o nível 
esperado de entradas de caixa proveniente do contas a receber e outros créditos em conjunto com as saídas esperadas de caixa 
relacionadas à fornecedores e outras contas a pagar. A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data 
das demonstrações financeiras. Esses valores são brutos e não-descontados, incluem pagamentos de juros contratuais e 
excluem o impacto dos acordos de compensação. 

c) Risco de mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como taxas de câmbio e taxas 
de juros e preços, irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento 
de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo 
tempo otimizar o retorno. São avaliados os riscos de política pública quanto ao preço de venda dos produtos, em consonância 
com as necessidades de caixa da Companhia, portanto, as condições atuais ensejam em venda dos produtos em momentos em 
que o mercado seja mais favorável. Entre estes riscos de mercado, destacam-se: (c.1) Risco cambial: Os direitos a realizar e as 
operações contratadas são em sua totalidade em Reais, portanto, não há riscos relativos à variação cambial para a Companhia e; 
(c.2) Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade da Companhia em incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de 
oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. A Companhia não possui riscos significativos 
vinculados a operações com taxas de juros variáveis de modo que não foi apresentada uma análise acerca de tal item.
25. Responsabilidade social e ambiental
Ciente de sua responsabilidade e destacado papel junto a comunidade em que está inserida, a Companhia patrocina e mantém 
diversas ações de cunho socioambiental, entre as quais destacam-se: A Companhia é mantenedora da Associação Barralcool 
– Projeto Doce Vida, uma entidade sem fins lucrativos e constituída com o intuito de promover o bem-estar social e 
desenvolvimento da comunidade, onde são realizados vários projetos nas áreas ambiental, de educação, cultura, esporte e lazer, 
beneficiando diretamente seus colaboradores, familiares e a sociedade como um todo. A Companhia elabora anualmente o seu 
balanço social, sendo certificada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, desde o exercício de 2009, pela sua 
contribuição em prol da difusão da Responsabilidade Social e Balanço Social. Com relação ao meio ambiente, as principais 
ações realizadas da Companhia foram: (i) Monitoramento de águas superficiais e subterrâneas; (ii) monitoramento de emissões 
atmosféricas; (iii) utilização de técnicas conservacionistas de solo; (iv) gerenciamento de resíduos sólidos; (v) manutenção e 
proteção de mananciais hídricos; (vi) proteção do lençol freático; (vii) ações internas visando a redução no consumo de água e 
energia e; (viii) monitoramento da fauna. Há também uma constante comunicação com a comunidade por meio de programas 
voltados para promover ações de conservação e minimização de recursos renováveis e não renováveis e a conscientização e 
envolvimento da força de trabalho em questões sócios ambientais.  Em relação à segurança de seus trabalhadores, a Companhia 
mantém o Projeto SIPAT/SIPATR – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho / Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho Rural. Ao final do exercício, o seu quadro funcional era de 910 colaboradores, além de 242 prestadores de 
serviços terceirizados. Como meio de otimizar e padronizar suas rotinas operacionais, a Companhia possui os seguintes 
certificados: FSSC:22000 Versão 5.1 que trata sobre segurança de alimentos para a produção convencional de açúcar cristal e 
ISO 9001:2015 - qualidade para a produção de etanol e açúcar cristal desde a etapa de recebimento da matéria prima (cana-de-
açúcar) até a expedição do produto final. ACompanhia recebeu, em 2019, a certificação da BONSUCRO, que tem como objetivo 
reconhecer as práticas de sustentabilidade e o compromisso em reduzir os impactos ambientais e sociais em suas atividades de 
produção. Em 2021 foi adquirida a certificação RenovaBio, uma política nacional de biocombustíveis que aborda questões 
relacionadas com a previsibilidade, sustentabilidade ambiental, econômica e social, em linha com o crescimento do mercado. 
Essa certificação visa medir a pegada de carbono da Companhia com foco nas demandas das mudanças climáticas (COP 21 
Conferência de Paris). Barra do Bugres/MT, 28 de janeiro de 2022.

Agostinho Sansão - Diretor-Presidente 
Eliezer Fernandes Vieira  Contador, CRC-MT 007649/O-9

Ativo 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 164.135 81.828
Aplicações financeiras 201.823 162.986
Contas a receber 64.366 40.943
Outros créditos 3.722 5.984

Saldos, em R$ mil 434.046 291.741

Provisão para risco de crédito 2021 2020
Saldo inicial (2.129) (2.171)
Perdas e recebimentos 15 42

Saldos, em R$ mil (2.114) (2.129)

Passivos financeiros Contábil Até 1 ano

Fornecedores 129.762 129.762
Empréstimos e financiamentos 6.952 4.061
Obrigações fiscais 55.361 55.361
Obrigações trabalhistas 10.882 10.882
Outras obrigações 1.249 1.249

Saldos, em R$ mil 204.206 201.315

Fluxos de caixa
De 1 a 
2 anos

De 2 a 5 
anos

Total

- - 129.762
3.073 673 7.807

- - 55.361
- - 10.882
- - 1.249

3.073 673 205.061

As reservas de incentivos fiscais são oriundas das políticas regionais de isenção de ICMS, além de benefícios fiscais de 
reinvestimento de imposto de renda, concedidos através da Sudam. As reservas de lucros são constituídas conforme o Estatuto 
Social da Companhia, que prevê, originalmente, que 5% (cinco por cento) do lucro líquido sejam destinados para a formação da 
reserva legal, até atingir o limite de 20% do capital social. Os ajustes de avaliação patrimonial são movimentados pela 
transferência ao resultado dos efeitos da depreciação e alienação de bens avaliados, assim como dos impostos diferidos sobre 
esta movimentação. A distribuição de dividendos é calculada sobre o lucro líquido do exercício, deduzidos os efeitos da 
depreciação sobre os ajustes de avaliação patrimonial e constituição das reservas estatutárias. O percentual a ser aprovado para 
distribuição é o mínimo estabelecido no Estatuto Social da Companhia, 25%. Os lucros remanescentes após a distribuição dos 
dividendos obrigatórios, são levados à Assembleia para aprovação de sua destinação, geralmente às reservas de retenção de 
lucros e de investimentos ou, ainda, outras deliberações de competência dos acionistas.
17.Receitas líquidas e custos dos produtos vendidos
Acomposição do lucro bruto auferido em cada exercício comparativo, considerando a natureza dos produtos, é dada conforme os 
quadros abaixo em ambos os exercícios: 

18.Despesas operacionais
As despesas administrativas referem-se aos gastos com a gestão da Companhia e manutenção das áreas de apoio, enquanto 
as despesas comerciais são formadas pelos gastos com fretes e comissões de vendas, basicamente.

19.Outras receitas e despesas operacionais
As outras receitas e despesas operacionais são compostas, principalmente, por (i) créditos fiscais de ICMS gerados no exercício 
relacionados ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic); (ii) despesas com multas e indenizações 
tributárias pagas no exercício; (iii) receitas e custos decorrentes da alienação de ativo imobilizado; (iv) receitas de vendas de 
resíduos e sucatas; e (v) doações realizadas principalmente para a Associação Doce Vida. (vi) créditos de descarbonização – 
CBios são reconhecidos no momento do reconhecimento da receita de etanol anidro e hidratado pelo valor de mercado. Ao 
identificar perda na avaliação do estoque de CBios, a provisão para perda é reconhecida em outras receitas (despesas) 
operacionais líquidas. A venda de créditos é reconhecida como receita bruta e a baixa do estoque no custo de produtos vendidos. 
Não ocorreram vendas de CBios no exercício de 2021. 

de ações
Tipo de ação

2021
Capital

autorizado
Número 

de ações
Capital

integralizado autorizado
Ordinárias 180.000 34.486 167.460.187
Preferenciais classe A 270.000 49.022 248.855.825
Saldos, em R$/Qtde. (mil) 450.000 83.508 416.316.012

240.000
400.000

160.000

Capital Número 

34.486
49.022
83.508

2020
Capital

integralizado
154.132
228.014
382.146

Produtos e serviços
2021

Receitas
Impostos e 
devoluções

Receitas
líquidas Custos

Álcool hidratado 249.208 (44.741) 204.467 (128.484)
Álcool anidro 242.487 (5.031) 237.456 (138.551)
Açúcar 205.763 (22.725) 183.038 (128.278)
Energia elétrica 15.966 (2.431) 13.535 (2.650)
Sub-produtos e serviços 4.054 (746) 3.308 -

Totais, em R$ mil 717.478 (75.674) 641.804 (397.963) 243.841

Lucro   
bruto

75.983
98.905
54.760
10.885

3.308

Margem
30%
41%
27%
68%
82%
34%

Produtos e serviços
2020

Receitas
Impostos e
devoluções

Receitas
líquidas Custos

Álcool hidratado 187.067 (49.088) 137.979 (114.552)
Álcool anidro 148.371 (6.680) 141.691 (104.444)
Açúcar 147.599 (3.661) 143.938 (97.173)
Energia elétrica 6.585 (609) 5.976 (2.237)
Sub-produtos e serviços 2.642 (246) 2.396 -

Totais, em R$ mil 492.264 (60.284) 431.980 (318.406) 113.574

Lucro   
bruto

23.427
37.247
46.765

3.739
2.396

Margem
13%
25%
32%
57%
91%
23%

Despesas operacionais 2021 2020
Despesas com pessoal (23.295) (22.343)
Remunerações (14.478) (13.514)
Encargos sociais (5.177) (4.580)
Outros benefícios (3.640) (4.249)
Despesas administrativas (8.536) (8.053)
Materiais de consumo (3.486) (2.941)
Tributárias (2.007) (1.578)
Prestação de serviços (1.696) (1.473)
Honorários e assist. técnica (1.372) (1.350)
Depreciações (550) (572)
Viagens e estadias (676) (478)
Conservação de bens (554) (445)
Outras despesas (2.807) (2.067)
Recuperação de despesas (custos) 4.612 2.851
Despesas comerciais (7.763) (4.542)
Fretes (6.774) (3.845)
Comissões (931) (608)
Propaganda e publicidade (73) (80)
Provisão/reversão de risco de crédito 15 (9)

Totais, em R$ mil (7.763) (4.542)

Outras receitas e despesas 2021 2020
Receitas 23.908 14.339
Subvenção governamental - Prodeic 16.792 10.316
CBios 4.103 -
Alienação de bens - 3.233 
Resíduos e sucatas 722 519 
Créditos de impostos 671 -
Outras receitas 1.620 271 
Despesas (2.089) (2.129)
Indenizações e multas (260) (1.651)
Doações (1.817) (428)
Outras despesas (12) (50)

Totais, em R$ mil 21.819 12.210
20.Encargos financeiros líquidos
O saldo de descontos obtidos em 2020 é referente a finalização de contrato de renegociações de dívidas da Companhia e de 
acionistas junto ao Programa Especial de Saneamento Agrário – Pesa. 

22.Partes relacionadas
Os saldos de ativos e passivos, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, bem como os saldos de resultado envolvendo transações 
entre partes relacionadas durante o período estão demonstrados conforme o quadro. A matéria-prima da indústria é totalmente 
adquirida junto às partes relacionadas (acionistas). Nessa safra, a Companhia adquiriu de seus acionistas um volume de 2,3 
milhões (2,4 milhões em 2020) de toneladas de cana-de-açúcar, totalizando uma movimentação financeira de R$ 326.051 mil no 
exercício de 2021 (R$ 225.738 mil em 2020). 

23.Cobertura de seguros
A Companhia mantém contratos de seguros com coberturas consideradas suficientes pela Administração para cobrir eventuais 
perdas significativas sobre seus ativos e responsabilidades, sendo que a análise da suficiência destas coberturas não faz parte do 
escopo dos auditores independentes. As importâncias cobertas pelas apólices de seguros vigentes na data das demonstrações 
financeiras atuais são demonstradas no quadro. 

Partes relacionadas 2021 2020
Outros créditos 1.968 2.151
Barralcool Destilaria da Barra Ltda. 1.534 1.918
Outras partes relacionadas 434 233

Contas do ativo, em R$ mil 1.968 2.151
Fornecedores (cana-de-açúcar) 120.938 70.182

Agropecuária Bom Pastor Ltda. 22.612 12.775
Barralcool Destilaria da Barra Ltda. 9.536 6.997
Rene Junqueira Barbour e Outros 11.106 6.290
Edevaldo Sansão 7.941 4.276
José Sansão 7.012 4.007
Antônio Sansão 6.541 3.963
Outras partes relacionadas 56.190 31.874

Contas do passivo, em R$ mil 120.938 70.182

Seguradora Vencimento Objeto Segurado
Cobertura 

máxima
Mapfre Seguros S/A 31/10/2022 Unidades industriais e estoques de produtos 200.000 
Diversas 04/01/2022 a 22/12/2022 Veículos diversos FIPE

Saldos, em R$ mil 200.000 

21.Conciliação de alíquotas de IRPJ e CSLL
Impostos correntes – A Companhia é tributada com base no lucro real, sendo que o resumo da apuração do IRPJ e CSLL
correntes para os anos-calendário de 2021 e 2020 é conforme abaixo.

As diferenças de alíquotas de IRPJ e CSLL são decorrentes de (i) despesas e doações não dedutíveis; (ii) incentivos fiscais 
relacionados a Lei do Bem e Prodeic; (iii) ajustes de bases fiscais relativas à aplicação dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27 e 
ICPC 10, sobre avaliação de bens do ativo imobilizado e; (iv) valor justo contabilizado no registro dos Cbios.
Impostos diferidos – As apurações de IRPJ e CSLL diferidos, bem como sua movimentação nos exercícios, são demonstradas 
como segue: 

Encargos financeiros 2021 2020
Receitas 10.182 10.407
Rendimentos de aplicações 9.919 5.433 
Descontos obtidos 47 4.607 
Juros recebidos 197 345 
Variação monetária 14 9 
Outras receitas 5 13 
Despesas (1.316) (1.316)
Juros pagos e incorridos (498) (935)
Descontos concedidos (563) (355)
Despesas bancárias (214) (23)
Outras despesas (41) (3)

Totais, em R$ mil 8.866 9.091 

Conciliação alíquota do IR e CS

Lucro do antes dos impostos
Adições
Despesas não dedutíveis
Depreciações - acelerada
Multas indedutíveis
Depreciações AAP
Outras adições
Exclusões
Lei do Bem
Ajustes de depreciação IFRS
CBios
Subvenção governamental - Prodeic
Outras exclusões
Lucro ajustado
IRPJ - 15%
Adic. IRPJ - 10%
CSLL - 9%
Valor do imposto
Deduções
Programa de Apoio ao Trabalhador

Totais, em R$ mil

2021 2020
IRPJ CSSL IRPJ CSSL

234.932 234.932 99.937 99.937
6.944 5.739 8.277 7.071

493 493 431 431
1.205 - 1.206 -

260 260 1.651 1.651
4.983 4.983 4.983 4.983

3 3 6 6
(30.980) (30.980) (16.718) (16.718)

(7.304) (7.304) (4.715) (4.715)
(2.109) (2.109) (1.640) (1.640)
(4.103) (4.103) - -

(16.792) (16.792) (10.316) (10.316)
(672) (672) (47) (47)

210.896 209.691 91.496 90.290
31.634 - 13.724 -
21.066 - 9.126 -

- 18.872 - 8.126
52.700 18.872 22.850 8.126

(583) - (503) -
(583) - (503) -

52.117 18.872 22.347 8.126

Apuração do IR e CS diferidos 2021 2020
Provisão para contingências 15.334 15.334
Provisão para perda de estoque 1.141 2.970
Provisão para risco de crédito 2.114 2.129
Depreciação acelerada (3.905) (4.792)
Ajuste de avaliação patrimônial (35.690) (40.673)
Base de calculo (21.006) (25.032)
Alíquota combinada 34% 34%

Totais, em R$ mil (7.142) (8.511)

Movimentação do diferido 2021 2020
Realização 1.368 1.971
Constituição - 5.937

Totais, em R$ mil 1.368 7.908

Continuação

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de 
Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento Filiado a CSB e FEITTINF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados 
do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 
trabalhadores (as) das Empresas Particulares na área de Tecnologia da Informação do Estado de 
Mato Grosso, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 25 de 
fevereiro de 2022, na sede do SINDPD-MT sito a Rua Dr. Hélio Ponce de Arruda, nº 742, CPA (Centro 
Político Administrativo) Cuiabá-MT, às 17h:00mim horas em primeira convocação com 50% dos 
presentes e às 17h:30mim horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de 
presentes,  a fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e Deliberar sobre a 
Pauta de Reivindicação 2022/2023; 2) Aprovar autorização para o SINDPD-MT negociar junto a 
FECOMÉRCIO às reivindicações da categoria referente à Pauta de Reivindicação 2022/2023; 3) Aprovar 
autorização para o SINDPD-MT instaurar, ou não o Dissídio Coletivo, caso forem frustradas as negociações 
diretas e administrativas com a FECOMÉRCIO; 4) Outros assuntos de interesse Geral da categoria.  
Cuiabá 15 de fevereiro de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e 
JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Cuiabá-MT. Vila Boa Esperança. Rua Quarenta e Quatro - Área A-2, nº 315 (no RI consta Rua Cel. 
Miranda Reis), Casa. Áreas totais: terr. 360,00m² e constr. estimada 311,8095m². Matr. 126.862 do 6º 
RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, para averbação da nova 
denominação do logradouro, da numeração predial e ampliação da área construída no RI, correrão por 
conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 08/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 413.996,89.
2º Leilão: 10/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 294.264,16 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento.O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.
com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 08/03/22 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 10/03/22 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE 4ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 20 
(Vinte) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior 
Processo Nº 1056466-27.2019.8.11.0041 Valor Da Causa: R$21.518,91 Espécie: Monitória Polo 
Ativo: Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi 
Ouro Verde MT, cooperativa de crédito, inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.529.420/0001-53, com sede na 
Avenida Mato Grosso, nº 1577, Bairro Cidade Nova, CEP 78455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde 
– MT, endereço eletrônico: Polo Passivo: R A Comércio De Alimentos Eireli, mhflores@mhflores.com.br1
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 97.538.724/0001-25, com sede na 
Avenida Brasília, nº 146, Bairro Jardim das Américas, Cep 78060-601, na cidade de Cuiabá - MT, 
endereço eletrônico desconhecido. Finalidade: Citação do polo passivo R A Comércio De Alimentos 
Eireli, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 21.518,91 
(vinte e um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, e dos 
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 
poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 
penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo Da Inicial: Por força da 'Proposta de Adesão e 
Solicitação do Cartão Sicredi Visa Empresarial – C/C 04726-6', firmada 24/09/2018, a cooperativa 
autora concedeu a Requerida um limite de crédito no valor de R$20.716,38 (vinte mil, setecentos e 
dezesseis reais e trinta e oito centavos), com possibilidade de renovações automáticas, acrescidas dos 
encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida até o momento não efetuou o 
devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas empreendidas pela Requerente. Encontra-se, 
assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$21.518,91 (vinte e um mil, quinhentos e dezoito 
reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, oriundos do Cartão Sicredi Visa 
Empresarial. DECISÃO: Vistos etc. 1. Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor 
embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se 
em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto 
pagamento, ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. Comprovante do 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 27303560 - pág. 2, para o devido 
cumprimento de mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 
termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 
do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 08 de 
janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
Bancário DECISÃO: Vistos etc. Diante da certidão de Id 57366141, bem como a consulta de endereço 
realizada junto ao sistema Infojud em decisão de Id 70565587, dando conta do mesmo endereço já 
constante nos autos, defiro o pedido de Id 71009112. Cite-se a requerida R A Comercio de Alimentos 
Eireli por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo 
em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 10 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo deste 
edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art. 701, § 2º, do CPC). 
3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado 
em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 
Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 
indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

AGROPECUÁRIA SELLE LTDA, CNPJ. 24.711.657/0001-25, torna público 
que requereu à SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização 
para Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) 
na Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDASANTAROSA, 
localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de PECUÁRIA.

NELSON DA CUNHA CINTRA, CPF. 916.762.078-72, torna público que 
requereu à SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização para 
Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) na 
Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDA ALVORADA DO 
PANTANAL, localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de 
PECUÁRIA.

MARIA LUCIA BRAGA, CPF. 621.550.721-20, torna público que requereu à 
SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização para Restauração 
de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) na Planície 
Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, 
localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de PECUÁRIA

O presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO RIO VERDE devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº  34.720.802/0001-98 sediada na Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, 
Bairro Centro, Nova Mutum/MT CEP 78450-000, Sr. Joao Batista Pires Martins, portador (a) 
da Carteira de Identidade R.G. nº.001270683 SSP/MT e do CPF n.º995.605.261-20, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores cooperados que nesta 
data totalizam 07 (sete) membros, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 28 de Fevereiro de 2022, nas dependências da sede da entidade, sito à 
Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, Bairro Centro, Nova Mutum/MT CEP
78450-000, às 13:00hs em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
dos membros com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Prestação de contas os órgãos de administração, acompanhada do parecer do conselho 
fiscal, compreendendo o relatório de gestão, balanço patrimonial, demonstrativo das sobras 
ou perdas e plano de atividades para o exercício seguinte; 2) Qualquer assunto de interesse 
social, econômico, estruturais e de melhorias da Cooperverde. 3) Admissão de novos 
membros; 4) Eleição de Coordenador; 5) Deliberação para participar de pregões e licitações; 
Nova Mutum-MT, 17 de Fevereiro de 2022

Joao Batista Pires Martins
CPF nº 995.605.261-20 

Diretor Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO RIO VERDE
CNPJ 34.720.802/0001-98

 Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, Bairro Centro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 – SPE Ltda.
CNPJ Nº 21.199.928/0001-17 NIRE 51.201.573.921

Redução de Capital
Data 25 de janeiro de 2022 Local Rondonópolis. A totalidade 
dos sócios da RNI Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 – 
SPE Ltda, sede em Rondonópolis-MT, na Rua Piauí, n° 2107, 
Jardim Belo Horizonte, CEP 78.705-609, DELIBERAM, reduzir o 
capital social, conforme artigo 1082, II do Código Civil, de 
R$3.308.000,00, para R$2.032.000,00 representando uma 
redução de R$1.276.000,00, que será devolvida até 31.01.2022, 
em moeda corrente nacional, à RNI Negócios Imobiliários S/A. 
Sócias: RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

Mecanica Zelta EIRELI, com nome fantasia MECANICA ZELTA inscrito 
no CNPJ n°26.773.325/0001-09, situado na Rua Nossa Senhora das 
Graças,46, bairro Jardim Novo Horizonte, Várzea Grande-MT, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural e Sustentável  a Renovação da SEMMADRS/VG
Licença de Operação sobre n° LO N° 312/2018 para atender a notificação 
003659 da SEMMADRS/VG

O Denti Gestão de Propriedades LTDA-CNPJ 33.488.968/0001-68, 
torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável- a Licença de SEMMADRS/VG
Localização (LL) para atividade de Construção de Edificação Comercial, 
situado na Rua Emília Jacinta Neto (rua 58), S/n, quadra 78, lote 15- Bairro 
Paiaguás no município de Várzea Grande/MT                                (18/02/2022)

Edital de Citação Prazo do Edital: 30 dias. Expedido por determinação do MM(ª) Juiz(a) de Direito 
Michell Lotfi Rocha da Silva. Processo nº 0011882-13.2013.8.11.0004, Valor da Causa: R$ 65.550,77, 
Espécie: (Títulos de Créditos) Execução de Título Extrajudicial, Exequente: Banco do Brasil S/A, CNPJ: 
00.000.000/0001-91, brasileiro(a), Endereço: Qd 04/01, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, 10º andar, nº 
1, S.B.S., Bairro: Setor Bancário Sul, Cidade: Brasília-DF. Executado(a): Lucas Ribeiro Simões, CPF: 
011.631.191-64, RG. 1973208-2 SSP MT, Filiação: brasileiro(a), casado(a), engenheiro de produção/
pecuarista, Endereço: Rua Antonio Ribeiro da Silva, nº 121, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT 
e Mario Ribeiro Simões, CPF: 807.106.201-44, RG: 2.940.361 SSP GO, Filiação: José Belmiro Simões 
e Maria Lúcia R. Costa Simões, data de nascimento: 16/04/1972, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, 
solteiro(a), agrônomo/agropecuarista, Endreço: Fazenda “Estância Maria Alberta” BR MT 100, KM 07, 
Bairro: Zona Rural, Cidade: Ribeirãozinho-MT. Finalidade: Citação do(s) executado(s) acima qualifica-
do(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, con-
soante 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 quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida. Valor total do débito, incluindo honorários advocatícios 
e custas, Débito Atualizado: R$ 127.511,37, Honorários Fixados: R$ 12.751,13, Custas Processuais: 
R$ 0,00, Total para Pagamento: R$ 140.262,50. Despacho/Decisão: Vistos 1. Considerando que foram 
infrutíferas as tentativas de citação do Requerido, e que os endereços obtidos via sistemas INFOJUD, 
SISBAJUD e outros, ao serem diligenciados, também restaram infrutíferos, vislumbro as condições para 
deferimento do pedido de citação por edital. 2. Dessa forma, estando o Requerido em local incerto e não 
sabido, sendo impossível aferir com exatidão o endereço em que reside, Defiro o pedido retro, devendo 
ser realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, em acordo com os artigos 246, IV c/c 
art. 256 II, do CPC/2015. 3. Desde já, Nomeio a Defensoria Pública desta  Comarca como Curador 
Especial, para o caso de não apresentação de defesa no prazo legal, nos termos do disposto no art. 
72, II, do CPC/2015. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) 
o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias 
para opor(em) embargos. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, posa 
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na 
forma da Lei, Eu, Agemiro Batista Arantes Neto, digitei. Barra do Garças-MT, 15 de dezembro de 2021. 

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ: 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA
BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIAGERAL
ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIAa ser realizada no dia 04 de 
março de 2022, às 8:00 horas em primeira convocação, com 
a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com 
direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número. Considerando as determinações impostas 
pelo Decreto Municipal nº 07/2022, referente a COVID 19, 
para manter o distanciamento entre as pessoas e para 
manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia 
será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do 
local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
i)Aumento do Capital Autorizado ii)Prestação de contas dos 
Administradores, referente ao exercício de 2021; iii) 
Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos 
Auditores Independentes referente ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; iv) Destinação do Lucro Líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo 
das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. 
Barra do Bugres, 15 de fevereiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que a partir desta data foram feitas alterações ao 
edital do Pregão Presencial 04/2022, Processo N° 05/2022 cujo 
objeto é: Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados de apoio técnico e assessoria para Educação 
em todas as etapas da Educação Básica da rede municipal, 
orientação pedagógica, e educacional, avaliação, instrução, 
acompanhamento e autoavaliação para os profissionais de 
educação do municipio de Nova Guarita – MT. Todas as 
exigências encontram-se devidamente publicadas em edital de 
Pregão Presencial No 04/2022 e Edital Complementar 01 ao 
Pregão Presencial n.º 04/2022. Portanto o prazo para a abertura 
da licitação, que estava previsto para o dia 21/02/2022 fica 
prorrogado para 04 de Março de 2022, às 08:30 horas (Horário 
de Mato Grosso). Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, 
Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 
hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br. Nova 
Guarita – MT, 17 de Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 016/2022- PR 008/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS Nº 008/2022, tendo 
como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A
A Q U I S I Ç Ã O D E M O B I L I A E E Q U I PA M E N T O S 
HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANALTO DA SERRA/MT, 
conforme condições e especificações constante no ANEXO I do 
Termo de Referencia parte integrante do edital, com realização 
prevista para o dia 04/03/2022 ás 15:00 horas (horário de 
(Brasília). O Edital completo está a disp. dos int. gratuitamente, 
n a P r e f . M u n . d e P. d a S e r r a – M T e n o S i t e : 
www.planaltodaserra.mt.gov.br e no Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL www.bll.org.br. Comissão de Pregão, Praça São 
Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA

Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. (Amazônia 04). 
09.001.879/0013 - 02, torna público que requereu a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a 
Alteração de Razão Social e Renovação de Licença de 
Operação, para atividade de revendedor de combustível, posto 
de combustível no município de Cuiabá / MT, Juntada no 
processo: 156410/2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 06/2022
O CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal, nos termos 
de §3º do artigo 75 da Lei 14.133/2021, torna público que fará 
aquisição de prensas enfardadeiras para materiais recicláveis 
em atendimento ao Cv. Funasa Nº 538/2008/2021. Tudo 
conforme especificações e condições técnicas constantes no 
T e r m o d e R e f e r ê n c i a d i s p o n í v e l n o s i t e 
www.nascentesdopantanal.org.br. As empresas interessadas 
poderão acessar o site ou requerer o Termo de Referencia pelo 
e-mail: nascentesdopantanal@gmail.com com a finalidade de 
apresentar Proposta de Preços até o dia 23 de fevereiro de 
2022. Informações pelo Fone 65 3251-1115. São José dos 
Quatro Marcos-MT, 17 de fevereiro de 2022.

THIAGO GERALDO MARQUES
Presidente da CPL - Portaria nº 66/2021

Edital nº: 023/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 08 de MARÇO de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da Licitação: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS METÁLICAS 
PARA MANUTENÇÃO DE CONDENSADORAS A SEREM 
INSTALADAS NO NOVO PRÉDIO DA SEDE DAS PROMOTORIAS 
DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mpmt.mp.br
(link Licitações), podendo também ser obtido pelo e-mail 
licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone (65) 
3613-1635.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 022/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 
07 de MARÇO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS E 
TERMINAIS INTELIGENTES, SEM INSTALAÇÃO, PARA AS 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

BARBARAH R. P. RODRIGUES ME. Oficina Rodrigues. 
CNPJ 30.261.997/0001-02, torna público que requereu 
junto a SMMA/BG pedido da LP, LI e LO para atividade 
serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores no município de Barra do Garças/MT. Não 
EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍ-
COLA LTDA  – FAZENDA 
COLORADO, inscrita no 
CNPJ: 10.425.282/0036-
52, torna público que 
requereu à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
- MT (SEMA/MT) a soli-
citação de LICENCIA-
MENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO - LAS, 
para ALGODOEIRA CO-
LORADO, localizado na 
rodovia BR 364, KM 285 + 
28 Km a direita, Fazenda 
Colorado, zona rural de 
Diamantino - MT.

WESLEY CARNEIRO VI-
TOR 94136629168, CNPJ 
23.627.610/0001-15, torna 
público que requereu junto 
a SMMA-BG, Licenças 
Prévia, Instalação e Ope-
ração, para atividade de 
Marcenaria no município 
de Barra do Garças-MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX NUNES DE 
FIGUEIREDO PROCESSO n. 0001642-48.2013.8.11.0041 Valor da 
causa: R$ 467.906,41 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]-
>EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 
Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 
Endereço: Tancredo A. Neves, n 40-N, Centro, TANGARÁ DA SERRA - MT 
- CEP: 78000-000POLO PASSIVO: Nome: RMA AGROPECUARIA 
LTDAEndereço: RUA DOZE, 14 QDA 22 LT 14, Morada do Ouro Ii, CUIABÁ 
- MT - CEP: 78053-731FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 
PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 
seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 
queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções 
de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 
“ A exequente é credora da Cédula de Crédito Bancário n°B12031341-1, 
emitida nos termos da Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004, cujo valor do 
débito atualizado soma a quantia de R$ 467.906,41 (quatrocentos e sessenta 
e sete mil novecentos e seis reais e quarenta e um centavos). Ocorre que 
os devedores não procederam com o adimplemento de parcelas, conforme 
planilha em anexo. A exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de 
compor com a executada, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão 
a busca da tutela jurisdicional.’’ DECISÃO: ‘’Vistos etc. Diante das tentativas 
frustradas de citação pessoal da parte Executada, nos termos dos artigos 
256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e 
determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da 
inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos 
do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, 
esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 
cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 
Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 
art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 
que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 
Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2021. (Documento assinado 
eletronicamente)ALEX NUNES DE FIGUEIREDO - Juiz 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 afixado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei. Eu, ARIANE MIZAEL OLIVEIRA, digitei.  CUIABÁ, 
15 de dezembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – 
SORRISO CNPJ: 02.937.632/0013-45, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
– SAMA/SORRISO-MT, A RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO N°197/2019 – PARA 
ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUA-
DA NA GLEBA BOA ESPERANÇA, S/N, ZONA 
RURAL, SALA B, LAT: 13°30’1,69’’ S LONG: 
55°08’59,95 W’’, SORRISO/MT.

MAGRÃO IND. E COM. DE IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, estabelecido na Avenida 
DiovaniDeon, nº 317, Loteamento Empresarial, 
Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 21.777.968/0001-
07, Torna Público que requereu junto a Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO das atividades de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores.
Não foi determinado EIA/RIMA.

A Pessoa Jurídica de Direito Privado VIDA NOVA CUIABA II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA, CNPJ: 42.471.076/0001-45, 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 Localização, Licença Prévia e Licença de Instalação, para 
empreendimento de LOTEAMENTO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, localizada na rodovia 
dos imigrantes, área de expansão urbana sul, município de Cuiabá–MT.

TUMELERO AGRO MERCANTIL LTDA, CNPJ: 
26.029.706/0001-70, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorri-
so – SAMA, a Licença Prévia e Licença de Instalação 
da área ampliada e Licença de Operação da área total 
para a atividade de comercio atacadista de cereais e 
leguminosas beneficiados, farinhas, amido e féculas, 
com atividades de fracionamento e acondicionamento 
associado e envasamento e empacotamento sob con-
trato (cerealista), sito a Rodovia BR 163, KM 712, S/Nº, 
Distrito de Primavera, Sorriso - MT, não determinado 
(EIA/RIMA). 

A Pessoa Jurídica de Direito Privado VIDA NOVA 
CUIABA II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA, CNPJ: 42.471.076/0001-45, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano Sustentável – SMADESS a Licença 
Ambiental – Modalidade: Licença de Localização, Li-
cença Prévia e Licença de Instalação, para empreendi-
mento de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, localizada na 
rodovia dos imigrantes, área de expansão urbana sul, 
município de Cuiabá–MT.

FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA (Zampa Auto 
Posto), CNPJ 26.588.921/0001-00, torna público que re-
quereu junto a SEMA/MT o pedido da Licença Ambiental 
Simplificada LAS para atividade Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigoso-TRPP no município de Barra do Gar-
ças/MT. Não EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA  – FAZENDA COLORA-
DO, inscrita no CNPJ: 10.425.282/0002-03, torna público que 
requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/
MT) a solicitação de RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para ESMAGADORA DE GRÃOS localizado na rodovia BR 364, 
KM 285 + 28 Km a direita, Fazenda Colorado, zona rural de Dia-
mantino - MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de 
Mercadorias em Geral de Santa Rita do Trivelato – MT, convoca os 
associados quites com suas obrigações sindicais para participarem 
da eleição da diretoria que será realizada em 22.02.2022 das 08:00 
às 17:00 horas, na Rua Matrinxã, 1336, Bairro Sonho Meu, (Sede 
do Sindicato), Santa Rita do Trivelato, MT, ficando aberto o prazo de 
dois dias para apresentação de chapas. Santa Rita do Trivelato, MT, 
17.02.2022 – Edenir Carlos da Costa – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mer-
cadorias em Geral de Nova Ubiratã – SINTRANUB, convoca os asso-
ciados  para participarem da assembleia geral ordinária a realizar-se no 
dia 20.02.2022, às 08:00 horas, a rua Getúlio Vargas, 195, Centro, Nova 
Ubiratã, MT, para deliberarem sobre a seguinte  ordem do dia: 01) Dis-
cussão e aprovação das contas das entidade de 2021 e da previsão or-
çamentária de 2022; 02) Descontos em folha de pagamento para custeio 
do Sindicato; 03) Assuntos Gerais. Nova Ubiratã, MT, 17.02.2022 – José 
Roberto da Conceição – Presidente.

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 19.570.448/0001-79

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Senhores(as)Condôminos(as),  NaqualidadedeSíndicadoCondomínioVillaBorgheseedeacordocomaConvençãoCondominial,  ficam
convocados os (as)  senhores (as)  condôminos (as)  a se reunirem emAssembleia Geral Ordinária, a  ser realizada  no dia
03/03/2022  (Quinta-feira),  às  19h00min  em primeira chamada com  a presença de no  mínimo 50% dos moradores, e às
19h30min com qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar
acerca dos  seguintes  assuntos:  Aprovação  das Contas  2021;  (enviaremos  por e-mail  com antecedência  para  todos
analisarem): 1) Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por
e-mail com antecedência para todos analisarem) 2) Aprovação da Alteração do Regimento Interno  - 5ª Edição enviamos
por  e-mail  a  todos moradores a prévia  das alterações em 07.02.2022);  3)  Aprovação de melhorias na estrutura  de
segurança geral do condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra) 4)
Aprovação de criar Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE
e Banheiros Externos, incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo
piso  e iluminação;  (taxa extra)  5)  Aprovação de  criar  Projeto e Execução do  espaço gourmet  nas  churrasqueiras
conforme layout; (taxa extra) 6) Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1
quadra de areia e 1 campo gramado; 7) Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de
melhorias, manutenções e aquisiçoes dos itens 4,5,6 e 7; 8) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de
melhorias, manutenções e aquisiçoes dos itens 4,5,6 e 7; 9) Eleição de Sindico - Subsindico - Conselho Fiscal e Conselho
Consultivo; 10) Aprovar e estabelecer remuneração do Sindico em 2 salarios minimos; 11) Assuntos Gerais; NOTA: O
Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino regularmente em dia com a taxa condominial pode participar
das Assembleias, votar e ser votado .  O Artigo 654,  § 1º,  do Código Civil  permite os senhores condôminos se fazerem
representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com procurações específicas. A ausência dos senhores
condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é
bom lembrar  que, com a  sua ajuda participando e dando suas sugestões, evitar-se-á com que a minoria decida por  você.
PARTICIPE! Cuiabá, 17/02/2022. Samira Souza Weydmann - Sindica do Condomínio Villa Borghese. 18/02/22

EDIFÍCIO ELDORADO HILL OFFICE
CNPJ nº 18.070.864/0001-45

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
Edifício Eldorado Hill Office, CNPJ nº 18.070.864/0001-45, situado na rua I, n.
105, bairro Jardim Alvorada em Cuiabá-MT, por meio de sua Síndica Samira Souza
Weydmann, CONVOCA todos os seus condôminos para a ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, no dia 22/02/2022, na recepção do Edifício, às 17:30h, em primeira
convocação, com mínimo de 2/3 (dois terços)  das unidades autônomas, e  em
segunda  convocação às  18:00h,  com  qualquer  número  dos  presentes,  para
deliberar as seguintes pautas:  1) Aprovação da Alteração da Convenção e do
Regimento Interno Conforme enviado a todos por e-mail No dia 13/01/2022; 2)
Aprovação para Contrato de Apoio Jurídico ao Condomínio; 3) Aprovação da
Substituição dos Vigilantes por Porteiros Noturnos; 4) Aprovação do Projeto e
Prazo para Execução das Coberturas das Garagens do Térreo; 5) Aprovação
do Projeto e Execução da Instalação das Placas de Energia Solar para atender
a Area Comum; 6) Aprovação do Projeto e Execução Drenos Externos para Ar
Condicionados de todo prédio; 7) Aprovação e Execução da Pintura do prédio
Interna e Externa e Lavagem das Janelas; 8) Aprovação de Taxa Extra para
custear parte das obras; 9) Assuntos gerais; Nota:  O Artigo 1.335 do Código
Civil  determina  que  somente  o  condômino  regularmente  em  dia  com  a  taxa
condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado . O Artigo 654,
§ 1º, do Código Civil permite os senhores condôminos se fazerem representar na
Assembleia  ora  convocada  por  procuradores,  munidos  com  procurações
específicas. A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem
como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é
bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões, evitar-se-á
com que a minoria decida por você. Participe! Cuiabá, 15/02/2022. Samira Souza
Weydmann - Síndica (original assinado). 18/02/22
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24.Gestão de riscos e instrumentos financeiros
A gestão de riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia de atuar de forma ética e em conformidade com os 
requisitos legais e regulatórios estabelecido no Brasil. Os riscos são administrados considerando governança e controles 
estabelecidos, o que envolve a participação ativa da Alta Administração da Companhia. A Companhia possui exposição para os 
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

a) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma 
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente 
proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros da Companhia. Os valores contábeis dos ativos 
financeiros representam a exposição máxima do crédito e são conforme quadro ao lado. 

As perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros reconhecidas no resultado estão vinculadas somente à 
provisão para perdas em recebíveis a movimentação do quadro. Os saldos de bancos e aplicações financeiras são mantidos em 
bancos de primeira linha como forma de redução do risco de crédito. b) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de que a 
Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados 
com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração da liquidez é de garantir, 
na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições 
normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A Companhia 
busca manter o nível de seu caixa e equivalentes de caixa e outros investimentos com mercado ativo em um montante superior às 
saídas de caixa para liquidação de passivos financeiros para os próximos 30 dias. A Companhia monitora também o nível 
esperado de entradas de caixa proveniente do contas a receber e outros créditos em conjunto com as saídas esperadas de caixa 
relacionadas à fornecedores e outras contas a pagar. A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data 
das demonstrações financeiras. Esses valores são brutos e não-descontados, incluem pagamentos de juros contratuais e 
excluem o impacto dos acordos de compensação. 

c) Risco de mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como taxas de câmbio e taxas 
de juros e preços, irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento 
de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo 
tempo otimizar o retorno. São avaliados os riscos de política pública quanto ao preço de venda dos produtos, em consonância 
com as necessidades de caixa da Companhia, portanto, as condições atuais ensejam em venda dos produtos em momentos em 
que o mercado seja mais favorável. Entre estes riscos de mercado, destacam-se: (c.1) Risco cambial: Os direitos a realizar e as 
operações contratadas são em sua totalidade em Reais, portanto, não há riscos relativos à variação cambial para a Companhia e; 
(c.2) Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade da Companhia em incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de 
oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. A Companhia não possui riscos significativos 
vinculados a operações com taxas de juros variáveis de modo que não foi apresentada uma análise acerca de tal item.
25. Responsabilidade social e ambiental
Ciente de sua responsabilidade e destacado papel junto a comunidade em que está inserida, a Companhia patrocina e mantém 
diversas ações de cunho socioambiental, entre as quais destacam-se: A Companhia é mantenedora da Associação Barralcool 
– Projeto Doce Vida, uma entidade sem fins lucrativos e constituída com o intuito de promover o bem-estar social e 
desenvolvimento da comunidade, onde são realizados vários projetos nas áreas ambiental, de educação, cultura, esporte e lazer, 
beneficiando diretamente seus colaboradores, familiares e a sociedade como um todo. A Companhia elabora anualmente o seu 
balanço social, sendo certificada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, desde o exercício de 2009, pela sua 
contribuição em prol da difusão da Responsabilidade Social e Balanço Social. Com relação ao meio ambiente, as principais 
ações realizadas da Companhia foram: (i) Monitoramento de águas superficiais e subterrâneas; (ii) monitoramento de emissões 
atmosféricas; (iii) utilização de técnicas conservacionistas de solo; (iv) gerenciamento de resíduos sólidos; (v) manutenção e 
proteção de mananciais hídricos; (vi) proteção do lençol freático; (vii) ações internas visando a redução no consumo de água e 
energia e; (viii) monitoramento da fauna. Há também uma constante comunicação com a comunidade por meio de programas 
voltados para promover ações de conservação e minimização de recursos renováveis e não renováveis e a conscientização e 
envolvimento da força de trabalho em questões sócios ambientais.  Em relação à segurança de seus trabalhadores, a Companhia 
mantém o Projeto SIPAT/SIPATR – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho / Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho Rural. Ao final do exercício, o seu quadro funcional era de 910 colaboradores, além de 242 prestadores de 
serviços terceirizados. Como meio de otimizar e padronizar suas rotinas operacionais, a Companhia possui os seguintes 
certificados: FSSC:22000 Versão 5.1 que trata sobre segurança de alimentos para a produção convencional de açúcar cristal e 
ISO 9001:2015 - qualidade para a produção de etanol e açúcar cristal desde a etapa de recebimento da matéria prima (cana-de-
açúcar) até a expedição do produto final. ACompanhia recebeu, em 2019, a certificação da BONSUCRO, que tem como objetivo 
reconhecer as práticas de sustentabilidade e o compromisso em reduzir os impactos ambientais e sociais em suas atividades de 
produção. Em 2021 foi adquirida a certificação RenovaBio, uma política nacional de biocombustíveis que aborda questões 
relacionadas com a previsibilidade, sustentabilidade ambiental, econômica e social, em linha com o crescimento do mercado. 
Essa certificação visa medir a pegada de carbono da Companhia com foco nas demandas das mudanças climáticas (COP 21 
Conferência de Paris). Barra do Bugres/MT, 28 de janeiro de 2022.

Agostinho Sansão - Diretor-Presidente 
Eliezer Fernandes Vieira  Contador, CRC-MT 007649/O-9

Ativo 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 164.135 81.828
Aplicações financeiras 201.823 162.986
Contas a receber 64.366 40.943
Outros créditos 3.722 5.984

Saldos, em R$ mil 434.046 291.741

Provisão para risco de crédito 2021 2020
Saldo inicial (2.129) (2.171)
Perdas e recebimentos 15 42

Saldos, em R$ mil (2.114) (2.129)

Passivos financeiros Contábil Até 1 ano

Fornecedores 129.762 129.762
Empréstimos e financiamentos 6.952 4.061
Obrigações fiscais 55.361 55.361
Obrigações trabalhistas 10.882 10.882
Outras obrigações 1.249 1.249

Saldos, em R$ mil 204.206 201.315

Fluxos de caixa
De 1 a 
2 anos

De 2 a 5 
anos

Total

- - 129.762
3.073 673 7.807

- - 55.361
- - 10.882
- - 1.249

3.073 673 205.061

As reservas de incentivos fiscais são oriundas das políticas regionais de isenção de ICMS, além de benefícios fiscais de 
reinvestimento de imposto de renda, concedidos através da Sudam. As reservas de lucros são constituídas conforme o Estatuto 
Social da Companhia, que prevê, originalmente, que 5% (cinco por cento) do lucro líquido sejam destinados para a formação da 
reserva legal, até atingir o limite de 20% do capital social. Os ajustes de avaliação patrimonial são movimentados pela 
transferência ao resultado dos efeitos da depreciação e alienação de bens avaliados, assim como dos impostos diferidos sobre 
esta movimentação. A distribuição de dividendos é calculada sobre o lucro líquido do exercício, deduzidos os efeitos da 
depreciação sobre os ajustes de avaliação patrimonial e constituição das reservas estatutárias. O percentual a ser aprovado para 
distribuição é o mínimo estabelecido no Estatuto Social da Companhia, 25%. Os lucros remanescentes após a distribuição dos 
dividendos obrigatórios, são levados à Assembleia para aprovação de sua destinação, geralmente às reservas de retenção de 
lucros e de investimentos ou, ainda, outras deliberações de competência dos acionistas.
17.Receitas líquidas e custos dos produtos vendidos
Acomposição do lucro bruto auferido em cada exercício comparativo, considerando a natureza dos produtos, é dada conforme os 
quadros abaixo em ambos os exercícios: 

18.Despesas operacionais
As despesas administrativas referem-se aos gastos com a gestão da Companhia e manutenção das áreas de apoio, enquanto 
as despesas comerciais são formadas pelos gastos com fretes e comissões de vendas, basicamente.

19.Outras receitas e despesas operacionais
As outras receitas e despesas operacionais são compostas, principalmente, por (i) créditos fiscais de ICMS gerados no exercício 
relacionados ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic); (ii) despesas com multas e indenizações 
tributárias pagas no exercício; (iii) receitas e custos decorrentes da alienação de ativo imobilizado; (iv) receitas de vendas de 
resíduos e sucatas; e (v) doações realizadas principalmente para a Associação Doce Vida. (vi) créditos de descarbonização – 
CBios são reconhecidos no momento do reconhecimento da receita de etanol anidro e hidratado pelo valor de mercado. Ao 
identificar perda na avaliação do estoque de CBios, a provisão para perda é reconhecida em outras receitas (despesas) 
operacionais líquidas. A venda de créditos é reconhecida como receita bruta e a baixa do estoque no custo de produtos vendidos. 
Não ocorreram vendas de CBios no exercício de 2021. 

de ações
Tipo de ação

2021
Capital

autorizado
Número 

de ações
Capital

integralizado autorizado
Ordinárias 180.000 34.486 167.460.187
Preferenciais classe A 270.000 49.022 248.855.825
Saldos, em R$/Qtde. (mil) 450.000 83.508 416.316.012

240.000
400.000

160.000

Capital Número 

34.486
49.022
83.508

2020
Capital

integralizado
154.132
228.014
382.146

Produtos e serviços
2021

Receitas
Impostos e 
devoluções

Receitas
líquidas Custos

Álcool hidratado 249.208 (44.741) 204.467 (128.484)
Álcool anidro 242.487 (5.031) 237.456 (138.551)
Açúcar 205.763 (22.725) 183.038 (128.278)
Energia elétrica 15.966 (2.431) 13.535 (2.650)
Sub-produtos e serviços 4.054 (746) 3.308 -

Totais, em R$ mil 717.478 (75.674) 641.804 (397.963) 243.841

Lucro   
bruto

75.983
98.905
54.760
10.885

3.308

Margem
30%
41%
27%
68%
82%
34%

Produtos e serviços
2020

Receitas
Impostos e
devoluções

Receitas
líquidas Custos

Álcool hidratado 187.067 (49.088) 137.979 (114.552)
Álcool anidro 148.371 (6.680) 141.691 (104.444)
Açúcar 147.599 (3.661) 143.938 (97.173)
Energia elétrica 6.585 (609) 5.976 (2.237)
Sub-produtos e serviços 2.642 (246) 2.396 -

Totais, em R$ mil 492.264 (60.284) 431.980 (318.406) 113.574

Lucro   
bruto

23.427
37.247
46.765

3.739
2.396

Margem
13%
25%
32%
57%
91%
23%

Despesas operacionais 2021 2020
Despesas com pessoal (23.295) (22.343)
Remunerações (14.478) (13.514)
Encargos sociais (5.177) (4.580)
Outros benefícios (3.640) (4.249)
Despesas administrativas (8.536) (8.053)
Materiais de consumo (3.486) (2.941)
Tributárias (2.007) (1.578)
Prestação de serviços (1.696) (1.473)
Honorários e assist. técnica (1.372) (1.350)
Depreciações (550) (572)
Viagens e estadias (676) (478)
Conservação de bens (554) (445)
Outras despesas (2.807) (2.067)
Recuperação de despesas (custos) 4.612 2.851
Despesas comerciais (7.763) (4.542)
Fretes (6.774) (3.845)
Comissões (931) (608)
Propaganda e publicidade (73) (80)
Provisão/reversão de risco de crédito 15 (9)

Totais, em R$ mil (7.763) (4.542)

Outras receitas e despesas 2021 2020
Receitas 23.908 14.339
Subvenção governamental - Prodeic 16.792 10.316
CBios 4.103 -
Alienação de bens - 3.233 
Resíduos e sucatas 722 519 
Créditos de impostos 671 -
Outras receitas 1.620 271 
Despesas (2.089) (2.129)
Indenizações e multas (260) (1.651)
Doações (1.817) (428)
Outras despesas (12) (50)

Totais, em R$ mil 21.819 12.210
20.Encargos financeiros líquidos
O saldo de descontos obtidos em 2020 é referente a finalização de contrato de renegociações de dívidas da Companhia e de 
acionistas junto ao Programa Especial de Saneamento Agrário – Pesa. 

22.Partes relacionadas
Os saldos de ativos e passivos, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, bem como os saldos de resultado envolvendo transações 
entre partes relacionadas durante o período estão demonstrados conforme o quadro. A matéria-prima da indústria é totalmente 
adquirida junto às partes relacionadas (acionistas). Nessa safra, a Companhia adquiriu de seus acionistas um volume de 2,3 
milhões (2,4 milhões em 2020) de toneladas de cana-de-açúcar, totalizando uma movimentação financeira de R$ 326.051 mil no 
exercício de 2021 (R$ 225.738 mil em 2020). 

23.Cobertura de seguros
A Companhia mantém contratos de seguros com coberturas consideradas suficientes pela Administração para cobrir eventuais 
perdas significativas sobre seus ativos e responsabilidades, sendo que a análise da suficiência destas coberturas não faz parte do 
escopo dos auditores independentes. As importâncias cobertas pelas apólices de seguros vigentes na data das demonstrações 
financeiras atuais são demonstradas no quadro. 

Partes relacionadas 2021 2020
Outros créditos 1.968 2.151
Barralcool Destilaria da Barra Ltda. 1.534 1.918
Outras partes relacionadas 434 233

Contas do ativo, em R$ mil 1.968 2.151
Fornecedores (cana-de-açúcar) 120.938 70.182

Agropecuária Bom Pastor Ltda. 22.612 12.775
Barralcool Destilaria da Barra Ltda. 9.536 6.997
Rene Junqueira Barbour e Outros 11.106 6.290
Edevaldo Sansão 7.941 4.276
José Sansão 7.012 4.007
Antônio Sansão 6.541 3.963
Outras partes relacionadas 56.190 31.874

Contas do passivo, em R$ mil 120.938 70.182

Seguradora Vencimento Objeto Segurado
Cobertura 

máxima
Mapfre Seguros S/A 31/10/2022 Unidades industriais e estoques de produtos 200.000 
Diversas 04/01/2022 a 22/12/2022 Veículos diversos FIPE

Saldos, em R$ mil 200.000 

21.Conciliação de alíquotas de IRPJ e CSLL
Impostos correntes – A Companhia é tributada com base no lucro real, sendo que o resumo da apuração do IRPJ e CSLL
correntes para os anos-calendário de 2021 e 2020 é conforme abaixo.

As diferenças de alíquotas de IRPJ e CSLL são decorrentes de (i) despesas e doações não dedutíveis; (ii) incentivos fiscais 
relacionados a Lei do Bem e Prodeic; (iii) ajustes de bases fiscais relativas à aplicação dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27 e 
ICPC 10, sobre avaliação de bens do ativo imobilizado e; (iv) valor justo contabilizado no registro dos Cbios.
Impostos diferidos – As apurações de IRPJ e CSLL diferidos, bem como sua movimentação nos exercícios, são demonstradas 
como segue: 

Encargos financeiros 2021 2020
Receitas 10.182 10.407
Rendimentos de aplicações 9.919 5.433 
Descontos obtidos 47 4.607 
Juros recebidos 197 345 
Variação monetária 14 9 
Outras receitas 5 13 
Despesas (1.316) (1.316)
Juros pagos e incorridos (498) (935)
Descontos concedidos (563) (355)
Despesas bancárias (214) (23)
Outras despesas (41) (3)

Totais, em R$ mil 8.866 9.091 

Conciliação alíquota do IR e CS

Lucro do antes dos impostos
Adições
Despesas não dedutíveis
Depreciações - acelerada
Multas indedutíveis
Depreciações AAP
Outras adições
Exclusões
Lei do Bem
Ajustes de depreciação IFRS
CBios
Subvenção governamental - Prodeic
Outras exclusões
Lucro ajustado
IRPJ - 15%
Adic. IRPJ - 10%
CSLL - 9%
Valor do imposto
Deduções
Programa de Apoio ao Trabalhador

Totais, em R$ mil

2021 2020
IRPJ CSSL IRPJ CSSL

234.932 234.932 99.937 99.937
6.944 5.739 8.277 7.071

493 493 431 431
1.205 - 1.206 -

260 260 1.651 1.651
4.983 4.983 4.983 4.983

3 3 6 6
(30.980) (30.980) (16.718) (16.718)

(7.304) (7.304) (4.715) (4.715)
(2.109) (2.109) (1.640) (1.640)
(4.103) (4.103) - -

(16.792) (16.792) (10.316) (10.316)
(672) (672) (47) (47)

210.896 209.691 91.496 90.290
31.634 - 13.724 -
21.066 - 9.126 -

- 18.872 - 8.126
52.700 18.872 22.850 8.126

(583) - (503) -
(583) - (503) -

52.117 18.872 22.347 8.126

Apuração do IR e CS diferidos 2021 2020
Provisão para contingências 15.334 15.334
Provisão para perda de estoque 1.141 2.970
Provisão para risco de crédito 2.114 2.129
Depreciação acelerada (3.905) (4.792)
Ajuste de avaliação patrimônial (35.690) (40.673)
Base de calculo (21.006) (25.032)
Alíquota combinada 34% 34%

Totais, em R$ mil (7.142) (8.511)

Movimentação do diferido 2021 2020
Realização 1.368 1.971
Constituição - 5.937

Totais, em R$ mil 1.368 7.908

Continuação

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de 
Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento Filiado a CSB e FEITTINF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados 
do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 
trabalhadores (as) das Empresas Particulares na área de Tecnologia da Informação do Estado de 
Mato Grosso, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 25 de 
fevereiro de 2022, na sede do SINDPD-MT sito a Rua Dr. Hélio Ponce de Arruda, nº 742, CPA (Centro 
Político Administrativo) Cuiabá-MT, às 17h:00mim horas em primeira convocação com 50% dos 
presentes e às 17h:30mim horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de 
presentes,  a fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e Deliberar sobre a 
Pauta de Reivindicação 2022/2023; 2) Aprovar autorização para o SINDPD-MT negociar junto a 
FECOMÉRCIO às reivindicações da categoria referente à Pauta de Reivindicação 2022/2023; 3) Aprovar 
autorização para o SINDPD-MT instaurar, ou não o Dissídio Coletivo, caso forem frustradas as negociações 
diretas e administrativas com a FECOMÉRCIO; 4) Outros assuntos de interesse Geral da categoria.  
Cuiabá 15 de fevereiro de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e 
JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Cuiabá-MT. Vila Boa Esperança. Rua Quarenta e Quatro - Área A-2, nº 315 (no RI consta Rua Cel. 
Miranda Reis), Casa. Áreas totais: terr. 360,00m² e constr. estimada 311,8095m². Matr. 126.862 do 6º 
RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, para averbação da nova 
denominação do logradouro, da numeração predial e ampliação da área construída no RI, correrão por 
conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 08/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 413.996,89.
2º Leilão: 10/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 294.264,16 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento.O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.
com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 08/03/22 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 10/03/22 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE 4ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 20 
(Vinte) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior 
Processo Nº 1056466-27.2019.8.11.0041 Valor Da Causa: R$21.518,91 Espécie: Monitória Polo 
Ativo: Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi 
Ouro Verde MT, cooperativa de crédito, inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.529.420/0001-53, com sede na 
Avenida Mato Grosso, nº 1577, Bairro Cidade Nova, CEP 78455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde 
– MT, endereço eletrônico: Polo Passivo: R A Comércio De Alimentos Eireli, mhflores@mhflores.com.br1
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 97.538.724/0001-25, com sede na 
Avenida Brasília, nº 146, Bairro Jardim das Américas, Cep 78060-601, na cidade de Cuiabá - MT, 
endereço eletrônico desconhecido. Finalidade: Citação do polo passivo R A Comércio De Alimentos 
Eireli, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 21.518,91 
(vinte e um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, e dos 
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 
poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 
penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo Da Inicial: Por força da 'Proposta de Adesão e 
Solicitação do Cartão Sicredi Visa Empresarial – C/C 04726-6', firmada 24/09/2018, a cooperativa 
autora concedeu a Requerida um limite de crédito no valor de R$20.716,38 (vinte mil, setecentos e 
dezesseis reais e trinta e oito centavos), com possibilidade de renovações automáticas, acrescidas dos 
encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida até o momento não efetuou o 
devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas empreendidas pela Requerente. Encontra-se, 
assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$21.518,91 (vinte e um mil, quinhentos e dezoito 
reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, oriundos do Cartão Sicredi Visa 
Empresarial. DECISÃO: Vistos etc. 1. Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor 
embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se 
em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto 
pagamento, ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. Comprovante do 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 27303560 - pág. 2, para o devido 
cumprimento de mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 
termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 
do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 08 de 
janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
Bancário DECISÃO: Vistos etc. Diante da certidão de Id 57366141, bem como a consulta de endereço 
realizada junto ao sistema Infojud em decisão de Id 70565587, dando conta do mesmo endereço já 
constante nos autos, defiro o pedido de Id 71009112. Cite-se a requerida R A Comercio de Alimentos 
Eireli por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo 
em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 10 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo deste 
edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art. 701, § 2º, do CPC). 
3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado 
em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 
Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 
indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

AGROPECUÁRIA SELLE LTDA, CNPJ. 24.711.657/0001-25, torna público 
que requereu à SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização 
para Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) 
na Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDASANTAROSA, 
localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de PECUÁRIA.

NELSON DA CUNHA CINTRA, CPF. 916.762.078-72, torna público que 
requereu à SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização para 
Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) na 
Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDA ALVORADA DO 
PANTANAL, localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de 
PECUÁRIA.

MARIA LUCIA BRAGA, CPF. 621.550.721-20, torna público que requereu à 
SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização para Restauração 
de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) na Planície 
Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, 
localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de PECUÁRIA

O presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO RIO VERDE devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº  34.720.802/0001-98 sediada na Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, 
Bairro Centro, Nova Mutum/MT CEP 78450-000, Sr. Joao Batista Pires Martins, portador (a) 
da Carteira de Identidade R.G. nº.001270683 SSP/MT e do CPF n.º995.605.261-20, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores cooperados que nesta 
data totalizam 07 (sete) membros, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 28 de Fevereiro de 2022, nas dependências da sede da entidade, sito à 
Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, Bairro Centro, Nova Mutum/MT CEP
78450-000, às 13:00hs em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
dos membros com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Prestação de contas os órgãos de administração, acompanhada do parecer do conselho 
fiscal, compreendendo o relatório de gestão, balanço patrimonial, demonstrativo das sobras 
ou perdas e plano de atividades para o exercício seguinte; 2) Qualquer assunto de interesse 
social, econômico, estruturais e de melhorias da Cooperverde. 3) Admissão de novos 
membros; 4) Eleição de Coordenador; 5) Deliberação para participar de pregões e licitações; 
Nova Mutum-MT, 17 de Fevereiro de 2022

Joao Batista Pires Martins
CPF nº 995.605.261-20 

Diretor Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO RIO VERDE
CNPJ 34.720.802/0001-98

 Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, Bairro Centro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 – SPE Ltda.
CNPJ Nº 21.199.928/0001-17 NIRE 51.201.573.921

Redução de Capital
Data 25 de janeiro de 2022 Local Rondonópolis. A totalidade 
dos sócios da RNI Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 – 
SPE Ltda, sede em Rondonópolis-MT, na Rua Piauí, n° 2107, 
Jardim Belo Horizonte, CEP 78.705-609, DELIBERAM, reduzir o 
capital social, conforme artigo 1082, II do Código Civil, de 
R$3.308.000,00, para R$2.032.000,00 representando uma 
redução de R$1.276.000,00, que será devolvida até 31.01.2022, 
em moeda corrente nacional, à RNI Negócios Imobiliários S/A. 
Sócias: RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

Mecanica Zelta EIRELI, com nome fantasia MECANICA ZELTA inscrito 
no CNPJ n°26.773.325/0001-09, situado na Rua Nossa Senhora das 
Graças,46, bairro Jardim Novo Horizonte, Várzea Grande-MT, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural e Sustentável  a Renovação da SEMMADRS/VG
Licença de Operação sobre n° LO N° 312/2018 para atender a notificação 
003659 da SEMMADRS/VG

O Denti Gestão de Propriedades LTDA-CNPJ 33.488.968/0001-68, 
torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável- a Licença de SEMMADRS/VG
Localização (LL) para atividade de Construção de Edificação Comercial, 
situado na Rua Emília Jacinta Neto (rua 58), S/n, quadra 78, lote 15- Bairro 
Paiaguás no município de Várzea Grande/MT                                (18/02/2022)

Edital de Citação Prazo do Edital: 30 dias. Expedido por determinação do MM(ª) Juiz(a) de Direito 
Michell Lotfi Rocha da Silva. Processo nº 0011882-13.2013.8.11.0004, Valor da Causa: R$ 65.550,77, 
Espécie: (Títulos de Créditos) Execução de Título Extrajudicial, Exequente: Banco do Brasil S/A, CNPJ: 
00.000.000/0001-91, brasileiro(a), Endereço: Qd 04/01, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, 10º andar, nº 
1, S.B.S., Bairro: Setor Bancário Sul, Cidade: Brasília-DF. Executado(a): Lucas Ribeiro Simões, CPF: 
011.631.191-64, RG. 1973208-2 SSP MT, Filiação: brasileiro(a), casado(a), engenheiro de produção/
pecuarista, Endereço: Rua Antonio Ribeiro da Silva, nº 121, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT 
e Mario Ribeiro Simões, CPF: 807.106.201-44, RG: 2.940.361 SSP GO, Filiação: José Belmiro Simões 
e Maria Lúcia R. Costa Simões, data de nascimento: 16/04/1972, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, 
solteiro(a), agrônomo/agropecuarista, Endreço: Fazenda “Estância Maria Alberta” BR MT 100, KM 07, 
Bairro: Zona Rural, Cidade: Ribeirãozinho-MT. Finalidade: Citação do(s) executado(s) acima qualifica-
do(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, con-
soante 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 quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida. Valor total do débito, incluindo honorários advocatícios 
e custas, Débito Atualizado: R$ 127.511,37, Honorários Fixados: R$ 12.751,13, Custas Processuais: 
R$ 0,00, Total para Pagamento: R$ 140.262,50. Despacho/Decisão: Vistos 1. Considerando que foram 
infrutíferas as tentativas de citação do Requerido, e que os endereços obtidos via sistemas INFOJUD, 
SISBAJUD e outros, ao serem diligenciados, também restaram infrutíferos, vislumbro as condições para 
deferimento do pedido de citação por edital. 2. Dessa forma, estando o Requerido em local incerto e não 
sabido, sendo impossível aferir com exatidão o endereço em que reside, Defiro o pedido retro, devendo 
ser realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, em acordo com os artigos 246, IV c/c 
art. 256 II, do CPC/2015. 3. Desde já, Nomeio a Defensoria Pública desta  Comarca como Curador 
Especial, para o caso de não apresentação de defesa no prazo legal, nos termos do disposto no art. 
72, II, do CPC/2015. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) 
o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias 
para opor(em) embargos. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, posa 
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na 
forma da Lei, Eu, Agemiro Batista Arantes Neto, digitei. Barra do Garças-MT, 15 de dezembro de 2021. 

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ: 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA
BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIAGERAL
ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIAa ser realizada no dia 04 de 
março de 2022, às 8:00 horas em primeira convocação, com 
a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com 
direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número. Considerando as determinações impostas 
pelo Decreto Municipal nº 07/2022, referente a COVID 19, 
para manter o distanciamento entre as pessoas e para 
manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia 
será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do 
local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
i)Aumento do Capital Autorizado ii)Prestação de contas dos 
Administradores, referente ao exercício de 2021; iii) 
Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos 
Auditores Independentes referente ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; iv) Destinação do Lucro Líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo 
das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. 
Barra do Bugres, 15 de fevereiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que a partir desta data foram feitas alterações ao 
edital do Pregão Presencial 04/2022, Processo N° 05/2022 cujo 
objeto é: Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados de apoio técnico e assessoria para Educação 
em todas as etapas da Educação Básica da rede municipal, 
orientação pedagógica, e educacional, avaliação, instrução, 
acompanhamento e autoavaliação para os profissionais de 
educação do municipio de Nova Guarita – MT. Todas as 
exigências encontram-se devidamente publicadas em edital de 
Pregão Presencial No 04/2022 e Edital Complementar 01 ao 
Pregão Presencial n.º 04/2022. Portanto o prazo para a abertura 
da licitação, que estava previsto para o dia 21/02/2022 fica 
prorrogado para 04 de Março de 2022, às 08:30 horas (Horário 
de Mato Grosso). Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, 
Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 
hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br. Nova 
Guarita – MT, 17 de Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 016/2022- PR 008/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS Nº 008/2022, tendo 
como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A
A Q U I S I Ç Ã O D E M O B I L I A E E Q U I PA M E N T O S 
HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANALTO DA SERRA/MT, 
conforme condições e especificações constante no ANEXO I do 
Termo de Referencia parte integrante do edital, com realização 
prevista para o dia 04/03/2022 ás 15:00 horas (horário de 
(Brasília). O Edital completo está a disp. dos int. gratuitamente, 
n a P r e f . M u n . d e P. d a S e r r a – M T e n o S i t e : 
www.planaltodaserra.mt.gov.br e no Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL www.bll.org.br. Comissão de Pregão, Praça São 
Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA

Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. (Amazônia 04). 
09.001.879/0013 - 02, torna público que requereu a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a 
Alteração de Razão Social e Renovação de Licença de 
Operação, para atividade de revendedor de combustível, posto 
de combustível no município de Cuiabá / MT, Juntada no 
processo: 156410/2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 06/2022
O CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal, nos termos 
de §3º do artigo 75 da Lei 14.133/2021, torna público que fará 
aquisição de prensas enfardadeiras para materiais recicláveis 
em atendimento ao Cv. Funasa Nº 538/2008/2021. Tudo 
conforme especificações e condições técnicas constantes no 
T e r m o d e R e f e r ê n c i a d i s p o n í v e l n o s i t e 
www.nascentesdopantanal.org.br. As empresas interessadas 
poderão acessar o site ou requerer o Termo de Referencia pelo 
e-mail: nascentesdopantanal@gmail.com com a finalidade de 
apresentar Proposta de Preços até o dia 23 de fevereiro de 
2022. Informações pelo Fone 65 3251-1115. São José dos 
Quatro Marcos-MT, 17 de fevereiro de 2022.

THIAGO GERALDO MARQUES
Presidente da CPL - Portaria nº 66/2021

Edital nº: 023/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 08 de MARÇO de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da Licitação: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS METÁLICAS 
PARA MANUTENÇÃO DE CONDENSADORAS A SEREM 
INSTALADAS NO NOVO PRÉDIO DA SEDE DAS PROMOTORIAS 
DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mpmt.mp.br
(link Licitações), podendo também ser obtido pelo e-mail 
licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone (65) 
3613-1635.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 022/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 
07 de MARÇO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS E 
TERMINAIS INTELIGENTES, SEM INSTALAÇÃO, PARA AS 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

BARBARAH R. P. RODRIGUES ME. Oficina Rodrigues. 
CNPJ 30.261.997/0001-02, torna público que requereu 
junto a SMMA/BG pedido da LP, LI e LO para atividade 
serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores no município de Barra do Garças/MT. Não 
EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍ-
COLA LTDA  – FAZENDA 
COLORADO, inscrita no 
CNPJ: 10.425.282/0036-
52, torna público que 
requereu à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
- MT (SEMA/MT) a soli-
citação de LICENCIA-
MENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO - LAS, 
para ALGODOEIRA CO-
LORADO, localizado na 
rodovia BR 364, KM 285 + 
28 Km a direita, Fazenda 
Colorado, zona rural de 
Diamantino - MT.

WESLEY CARNEIRO VI-
TOR 94136629168, CNPJ 
23.627.610/0001-15, torna 
público que requereu junto 
a SMMA-BG, Licenças 
Prévia, Instalação e Ope-
ração, para atividade de 
Marcenaria no município 
de Barra do Garças-MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX NUNES DE 
FIGUEIREDO PROCESSO n. 0001642-48.2013.8.11.0041 Valor da 
causa: R$ 467.906,41 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]-
>EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 
Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 
Endereço: Tancredo A. Neves, n 40-N, Centro, TANGARÁ DA SERRA - MT 
- CEP: 78000-000POLO PASSIVO: Nome: RMA AGROPECUARIA 
LTDAEndereço: RUA DOZE, 14 QDA 22 LT 14, Morada do Ouro Ii, CUIABÁ 
- MT - CEP: 78053-731FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 
PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 
seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 
queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções 
de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 
“ A exequente é credora da Cédula de Crédito Bancário n°B12031341-1, 
emitida nos termos da Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004, cujo valor do 
débito atualizado soma a quantia de R$ 467.906,41 (quatrocentos e sessenta 
e sete mil novecentos e seis reais e quarenta e um centavos). Ocorre que 
os devedores não procederam com o adimplemento de parcelas, conforme 
planilha em anexo. A exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de 
compor com a executada, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão 
a busca da tutela jurisdicional.’’ DECISÃO: ‘’Vistos etc. Diante das tentativas 
frustradas de citação pessoal da parte Executada, nos termos dos artigos 
256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e 
determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da 
inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos 
do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, 
esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 
cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 
Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 
art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 
que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 
Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2021. (Documento assinado 
eletronicamente)ALEX NUNES DE FIGUEIREDO - Juiz 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 afixado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei. Eu, ARIANE MIZAEL OLIVEIRA, digitei.  CUIABÁ, 
15 de dezembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – 
SORRISO CNPJ: 02.937.632/0013-45, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
– SAMA/SORRISO-MT, A RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO N°197/2019 – PARA 
ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUA-
DA NA GLEBA BOA ESPERANÇA, S/N, ZONA 
RURAL, SALA B, LAT: 13°30’1,69’’ S LONG: 
55°08’59,95 W’’, SORRISO/MT.

MAGRÃO IND. E COM. DE IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, estabelecido na Avenida 
DiovaniDeon, nº 317, Loteamento Empresarial, 
Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 21.777.968/0001-
07, Torna Público que requereu junto a Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO das atividades de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores.
Não foi determinado EIA/RIMA.

A Pessoa Jurídica de Direito Privado VIDA NOVA CUIABA II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA, CNPJ: 42.471.076/0001-45, 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 Localização, Licença Prévia e Licença de Instalação, para 
empreendimento de LOTEAMENTO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, localizada na rodovia 
dos imigrantes, área de expansão urbana sul, município de Cuiabá–MT.

TUMELERO AGRO MERCANTIL LTDA, CNPJ: 
26.029.706/0001-70, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorri-
so – SAMA, a Licença Prévia e Licença de Instalação 
da área ampliada e Licença de Operação da área total 
para a atividade de comercio atacadista de cereais e 
leguminosas beneficiados, farinhas, amido e féculas, 
com atividades de fracionamento e acondicionamento 
associado e envasamento e empacotamento sob con-
trato (cerealista), sito a Rodovia BR 163, KM 712, S/Nº, 
Distrito de Primavera, Sorriso - MT, não determinado 
(EIA/RIMA). 

A Pessoa Jurídica de Direito Privado VIDA NOVA 
CUIABA II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA, CNPJ: 42.471.076/0001-45, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano Sustentável – SMADESS a Licença 
Ambiental – Modalidade: Licença de Localização, Li-
cença Prévia e Licença de Instalação, para empreendi-
mento de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, localizada na 
rodovia dos imigrantes, área de expansão urbana sul, 
município de Cuiabá–MT.

FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA (Zampa Auto 
Posto), CNPJ 26.588.921/0001-00, torna público que re-
quereu junto a SEMA/MT o pedido da Licença Ambiental 
Simplificada LAS para atividade Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigoso-TRPP no município de Barra do Gar-
ças/MT. Não EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA  – FAZENDA COLORA-
DO, inscrita no CNPJ: 10.425.282/0002-03, torna público que 
requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/
MT) a solicitação de RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para ESMAGADORA DE GRÃOS localizado na rodovia BR 364, 
KM 285 + 28 Km a direita, Fazenda Colorado, zona rural de Dia-
mantino - MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de 
Mercadorias em Geral de Santa Rita do Trivelato – MT, convoca os 
associados quites com suas obrigações sindicais para participarem 
da eleição da diretoria que será realizada em 22.02.2022 das 08:00 
às 17:00 horas, na Rua Matrinxã, 1336, Bairro Sonho Meu, (Sede 
do Sindicato), Santa Rita do Trivelato, MT, ficando aberto o prazo de 
dois dias para apresentação de chapas. Santa Rita do Trivelato, MT, 
17.02.2022 – Edenir Carlos da Costa – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mer-
cadorias em Geral de Nova Ubiratã – SINTRANUB, convoca os asso-
ciados  para participarem da assembleia geral ordinária a realizar-se no 
dia 20.02.2022, às 08:00 horas, a rua Getúlio Vargas, 195, Centro, Nova 
Ubiratã, MT, para deliberarem sobre a seguinte  ordem do dia: 01) Dis-
cussão e aprovação das contas das entidade de 2021 e da previsão or-
çamentária de 2022; 02) Descontos em folha de pagamento para custeio 
do Sindicato; 03) Assuntos Gerais. Nova Ubiratã, MT, 17.02.2022 – José 
Roberto da Conceição – Presidente.

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 19.570.448/0001-79

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Senhores(as)Condôminos(as),  NaqualidadedeSíndicadoCondomínioVillaBorgheseedeacordocomaConvençãoCondominial,  ficam
convocados os (as)  senhores (as)  condôminos (as)  a se reunirem emAssembleia Geral Ordinária, a  ser realizada  no dia
03/03/2022  (Quinta-feira),  às  19h00min  em primeira chamada com  a presença de no  mínimo 50% dos moradores, e às
19h30min com qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar
acerca dos  seguintes  assuntos:  Aprovação  das Contas  2021;  (enviaremos  por e-mail  com antecedência  para  todos
analisarem): 1) Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por
e-mail com antecedência para todos analisarem) 2) Aprovação da Alteração do Regimento Interno  - 5ª Edição enviamos
por  e-mail  a  todos moradores a prévia  das alterações em 07.02.2022);  3)  Aprovação de melhorias na estrutura  de
segurança geral do condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra) 4)
Aprovação de criar Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE
e Banheiros Externos, incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo
piso  e iluminação;  (taxa extra)  5)  Aprovação de  criar  Projeto e Execução do  espaço gourmet  nas  churrasqueiras
conforme layout; (taxa extra) 6) Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1
quadra de areia e 1 campo gramado; 7) Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de
melhorias, manutenções e aquisiçoes dos itens 4,5,6 e 7; 8) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de
melhorias, manutenções e aquisiçoes dos itens 4,5,6 e 7; 9) Eleição de Sindico - Subsindico - Conselho Fiscal e Conselho
Consultivo; 10) Aprovar e estabelecer remuneração do Sindico em 2 salarios minimos; 11) Assuntos Gerais; NOTA: O
Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino regularmente em dia com a taxa condominial pode participar
das Assembleias, votar e ser votado .  O Artigo 654,  § 1º,  do Código Civil  permite os senhores condôminos se fazerem
representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com procurações específicas. A ausência dos senhores
condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é
bom lembrar  que, com a  sua ajuda participando e dando suas sugestões, evitar-se-á com que a minoria decida por  você.
PARTICIPE! Cuiabá, 17/02/2022. Samira Souza Weydmann - Sindica do Condomínio Villa Borghese. 18/02/22

EDIFÍCIO ELDORADO HILL OFFICE
CNPJ nº 18.070.864/0001-45

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
Edifício Eldorado Hill Office, CNPJ nº 18.070.864/0001-45, situado na rua I, n.
105, bairro Jardim Alvorada em Cuiabá-MT, por meio de sua Síndica Samira Souza
Weydmann, CONVOCA todos os seus condôminos para a ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, no dia 22/02/2022, na recepção do Edifício, às 17:30h, em primeira
convocação, com mínimo de 2/3 (dois terços)  das unidades autônomas, e  em
segunda  convocação às  18:00h,  com  qualquer  número  dos  presentes,  para
deliberar as seguintes pautas:  1) Aprovação da Alteração da Convenção e do
Regimento Interno Conforme enviado a todos por e-mail No dia 13/01/2022; 2)
Aprovação para Contrato de Apoio Jurídico ao Condomínio; 3) Aprovação da
Substituição dos Vigilantes por Porteiros Noturnos; 4) Aprovação do Projeto e
Prazo para Execução das Coberturas das Garagens do Térreo; 5) Aprovação
do Projeto e Execução da Instalação das Placas de Energia Solar para atender
a Area Comum; 6) Aprovação do Projeto e Execução Drenos Externos para Ar
Condicionados de todo prédio; 7) Aprovação e Execução da Pintura do prédio
Interna e Externa e Lavagem das Janelas; 8) Aprovação de Taxa Extra para
custear parte das obras; 9) Assuntos gerais; Nota:  O Artigo 1.335 do Código
Civil  determina  que  somente  o  condômino  regularmente  em  dia  com  a  taxa
condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado . O Artigo 654,
§ 1º, do Código Civil permite os senhores condôminos se fazerem representar na
Assembleia  ora  convocada  por  procuradores,  munidos  com  procurações
específicas. A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem
como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é
bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões, evitar-se-á
com que a minoria decida por você. Participe! Cuiabá, 15/02/2022. Samira Souza
Weydmann - Síndica (original assinado). 18/02/22
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Prezados senhores Acionistas e Administradores
Usina Barralcool S/A
Barra do Bugres/MT
Opinião sobre as demonstrações financeiras Examinamos as demonstrações financeiras da Usina Barralcool S/A ("Companhia"), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e do resultado abrangente e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Usina Barralcool S/A em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações financeiras Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos Demonstração do valor adicionado – A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentada como informação suplementar, foi 
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das suas demonstrações financeiras. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demais demonstrações e registros contábeis, conforme aplicável, e se 

a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 

 

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ/MF 33.664.228/0001-35

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO, EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Contas Nota 2021 2020 Nota 2021 2020 
Ativo  892.864 669.802  892.864 669.802  
Circulante  439.732 266.574  236.077 125.096
Caixa e equivalentes de caixa 4 164.135 81.828 10 10.882 9.346
Contas a receber 5 64.366 40.943 11 55.361 18.818
Estoques 6 206.023 137.663 12 129.762 74.984
Impostos a recuperar 7 2.598 1.639 13 3.760 4.199
Outros créditos 8 2.610 4.501 14 35.063 15.796

 - 1.249 1.953
Não circulante  453.132 403.228 

 

Aplicações financeiras 4 201.823 162.986 
 25.668 30.774

Impostos a recuperar 7 1.369 1.117 
13 3.192 6.929

Outros créditos 8 1.112 1.483 
21 7.142 8.511

Propriedades para investimento - - 459 
15 15.334 15.334

Depósitos judiciais - 988 962 

 

Imobilizado 9 247.829 236.190 

 631.119 513.932

Intangível - 11 31 

16 416.316 382.146
16 191.246 104.941

Contas
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Obrigações trabalhistas 
Obrigações fiscais 
Fornecedores  
Empréstimos e financiamentos 
Dividendos propostos
Outras obrigações
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 
Impostos diferidos 
Provisão para contingências 
Patrimônio líquido
Capital social 
Reservas de lucros 
Ajustes de avaliação patrimonial 16 23.557 26.845

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, EM MILHARES DE REAIS
PERÍODOS ENTRE 1º. DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Nota 2021 2020 
17 641.804 431.980
17  (397.963) (318.406)

243.841 113.574
18  (39.594) (34.938)

 -  (23.295) (22.343)
 -  (8.536) (8.053)
 -  (7.763) (4.542)

19  21.819 12.210
226.066 90.846

20  8.866 9.091
 -  10.182 10.407
 -  (1.316) (1.316)
  234.932 99.937

21 (70.989) (30.473)
21 1.368 7.908

Contas do resultado
Receitas líquidas
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais
Pessoal
Administrativas
Comerciais
Outras receitas e despesas
Lucro operacional
Encargos financeiros líquidos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Lucro do exercício   165.311 77.372

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

2021 2020   
  

165.311 77.372 
  

34.356 26.376 
(4.103) - 

- (231) 
(15) 9 

70.989 30.473 
(1.368) (7.908) 

1.242 (1.592) 
  

(38.837) (56.118) 
(23.408) 8.870 
(64.257) (14.293) 
(1.211) 2.459 

2.236 3.325 
54.778 2.096 

2.071 (17.243) 
7.480 3.944 

  
(498) (935) 

(33.740) (17.035) 
171.026 39.569 

  
(4.713) - 

(46.758) (46.281) 
(51.471) (46.281) 

  
(3.678) (9.129) 

(33.570) (15.796) 
(37.248) (24.925)   

82.307 (31.637) 
  

81.828 113.465 
164.135 81.828 

Movimentação de caixa
Atividades operacionais 
Lucro do exercício 
Conciliação do lucro ao caixa operacional 
Depreciação e amortização 
Receita na geração de CBios 
Reversão da provisão para perda de biodisel 
Provisão/reversão de créditos de liquidação duvidosa 
Imposto de renda e contribuição social – correntes
Imposto de renda e contribuição social – diferidos
Valor líquido na alienação de bens ativo imobilizado 
Variação dos ativos e passivos operacionais 
Aplicações financeiras 
Contas a receber 
Estoques 
Impostos a recuperar 
Outros créditos 
Fornecedores 
Obrigações fiscais e trabalhistas 
Outras obrigações 
Caixa gerado nas operações 
Juros pagos no exercício 
Imposto de renda e contribuição social pagos 
Caixa líquido das atividades operacionais
Atividades de investimento 
Integralização de capital social 
Aquisições de imobilizado 
Caixa líquido das atividades de investimento
Atividades de financiamento 
Empréstimos e financiamentos líquidos 
Pagamento de dividendos 
Caixa líquido das atividade de financiamento
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa 
Demonstração da variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes no início do exercício 
Caixa a equivalentes no final do exercício 
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa 82.307 (31.637) 

2021 2020

739.856 506.139
717.478 492.264
(1.530) (464)
23.908 14.339

(335.195) (264.078)
(319.364) (251.504)

(13.742) (10.445)
(2.089) (2.129)

404.661 242.061
(34.356) (26.376)
370.305 215.685

10.182 10.407
10.182 10.407

380.487 226.092

56.062 52.808
42.712 39.036
4.135 3.421
9.215 10.351

157.798 94.596
12.026 10.634
2.007 1.578

16.299 17.341
57.738 42.405

107 73
70.989 30.473
(1.368) (7.908)

1.316 1.316
498 935
818 381

165.311 77.372
165.311 77.372
380.487 226.092

Histórico 
Composição do valor adicionado a distribuir 
Receitas de vendas e serviços 
Vendas de produtos e serviços 
Devoluções e abatimentos 
Outras receitas 
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 
Outros (materiais, energia, serviços de terceiros) 
Outras despesas 
Valor adicionado bruto 
Depreciação e amortização 
Valor adicionado líquido 
Valor adicionado transferido 
Receitas financeiras 
Valor adicionado total a distribuir 
Distribuição do valor adicionado 
Pessoal 
Remunerações 
Encargos (exceto INSS) 
Outros 
Governo 
INSS (sobre folha de pagamento) 
Taxas federais, estaduais e municipais 
Pis e Cofins sobre vendas 
ICMS sobre vendas 
Outros impostos sobre vendas 
Imposto de renda e contribuição social correntes 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
Financiamentos 
Juros e multas 
Outras despesas financeiras 
Acionistas 
Lucro do exercício 
Valor adicionado total distribuído 

 
 

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;  Obtivemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;  Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se estas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela Administração 
declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2022.

Prado Suzuki & Associados S/S - CRC-MT 000214/O
Dario Suzuki, Sócio - Contador, CRC-MT 006444/O-7

1.Contexto operacional
A Usina Barralcool S/A, uma sociedade anônima de capital fechado, foi fundada em 27 de outubro de 1989, tendo sede e foro no 
município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso. Seus objetivos sociais consistem, fundamentalmente, na (i) exploração do 
ramo industrial e comercial da produção de álcool, açúcar e seus subprodutos, do bagaço da cana-de-açúcar e seus subprodutos, 
produtos do segmento da sucro-química, biodiesel e seus subprodutos; (ii) produção de gás carbônico-CO ; (iii) produção 2

independente de energia elétrica; (iv) comercialização de MDL; (v) produção de levedura; (vi) importação e exportação; (vii) 
assistência técnica aos seus fornecedores de matéria-prima; (viii) prestação de serviços de oficina e funilaria em instalações 
próprias e; (ix) participação em outras sociedades como forma de realizar plenamente o seu objetivo social e/ou para usufruir de 
incentivos fiscais ou financeiros. Suas principais orientações estratégicas são:  Missão – Gerar riqueza e renda, através da 
produção e comercialização de bioenergia limpa, renovável e sustentável, para clientes, sociedade, acionistas e funcionários.  
Visão – Até 2022, ser referência no Brasil por gerar riqueza com excelência em bioenergia. A matéria-prima a ser industrializada é 
adquirida, predominantemente, de lavouras de cana-de-açúcar da região, de propriedade da sua controladora, Barralcool 
Destilaria da Barra Ltda., e dos seus acionistas, pessoas físicas e jurídicas. Estando em constante processo de modernização e 
melhoria do seu ciclo produtivo, a Companhia processou 2,3 milhões de toneladas de cana na safra 2020/21. A Companhia é 
autosuficiente em termos energéticos, possuindo uma planta integrada de geração de energia elétrica através de usina 
termelétrica que se utiliza do bagaço de cana como combustível para as caldeiras. O excedente energético é comercializado no 
mercado de atacado junto à concessionária de serviços de distribuição de energia elétrica do Estado, através de contrato de 
cogeração.
Investimentos realizados em 2021 – Para o exercício de 2021, a Companhia investiu significativamente em diversas etapas do 
seu processo produtivo, sempre com recursos próprios, visando maior eficiência e tratos com o meio ambiente, onde se 
destacam: 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO, EM MILHARES DE REAIS
PERÍODOS ENTRE  1º. DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021,
em milhares de reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EDO RESULTADO ABRANGENTE, EM MILHARES DE REAIS

Histórico  Capital 
social 

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 

Reservas de lucros  
Lucros 

acumulados  
Patrimônio 

líquido
Incentivos  

fiscais
 

Retenção  
de lucros

 
 Investimentos Legal

 
       

Saldos em 31 de dezembro de 2019 356.407 30.133 9.826  3.292  45.510  24.224  -  469.392
Destinações aprovadas em AGO/E de 27/02/2020        
Integralização das reservas de lucros 25.739 - (9.826)  (3.289)  (12.624)  -  -  -
Dividendos adicionais aprovados em AGO - - -  -  (17.036)  -  -  (17.036)
Lucro do exercício - - -  -  -  -  77.372  77.372
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (3.288) -  -  -  -  3.288  -
Destinações legais        
Reserva legal e de incentivos fiscais - - 10.316  -  -  3.869  (14.185)  -
Destinações aprovadas em assembleia        
Reserva de retenção de lucros e de investimentos - - -  3.288  47.391  -  (50.679)  -
Dividendos mínimos obrigatórios - - -  -  -  -  (15.796)  (15.796)
Outros resultados abrangentes - - -  -  -  -  -  -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 382.146 26.845 10.316  3.291  63.241  28.093  -  513.932
Destinações aprovadas em AGO/E de 26/02/2021        
Integralização de capital social 4.713 - -  -  -  -  -  4.713
Integralização das reservas de lucros 29.457 - (10.316)  (3.291)  (15.850)  -  -  -
Dividendos adicionais aprovados em AGO - - -  -  (17.774)  -  -  (17.774)
Lucro do exercício - - -  -  -  -  165.311  165.311
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (3.288) -  -  -  -  3.288  -
Destinações legais        
Reserva legal e de incentivos fiscais - - 16.792  -  -  8.266  (25.058)  -
Destinações a serem propostas em assembleia        
Reserva de retenção de lucros e de investimentos - - -  3.288  105.190  -  (108.478)  -
Dividendos mínimos obrigatórios - - -  -  -  -  (35.063)  (35.063)
Outros resultados abrangentes - - -  -  -  -  -  -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 416.316 23.557 16.792  3.288  134.807  36.359  -  631.119

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, EM MILHARES DE REAIS
PERÍODOS ENTRE 1º DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

Investimentos  Benefícios R$ mil 
Instalação de uma Centrífuga MAC 1800, disponibilizando maior 
produção de açúcar.  

Disponibilizar maior produção de açúcar e diminuição 
de custos de manutenção. 

980 

Instalação de uma estação de tratamento de água da lavagem de 
gases (ETALG), adequando a Usina às normas ambientais 
vigentes.  

Adequar a Usina às normas ambientais e melhorar a 
qualidade do resíduo fuligem, diminuindo a umidade. 

1.125 

Instalação da torre de resfriamento da água da fábrica de açúcar 
e evaporação e ganho de variação de temperatura para o 
processo de cozimento.  

Diminuir a temperatura da água para o processo de 
fabricação de açúcar com ganho no processo de 
cozimento. 

2.682 

Sistema de uso e reuso da água para fermentação e destilaria, 
ajustando e adequando toda a água utilizada no processo de 
fermentação e destilação (torre de resfriamento).  

Diminuir o consumo de energia elétrica com ganho de 
1 MW/h e eliminar o spray da destilaria. 

1.340 

Melhoria e aumento da capacidade do decantador da fábrica de 
açúcar de 600m³ para 700m³, aumentando assim, a produção de 
açúcar.  

Estabilização do processo de produção de açúcar e 
melhoria na qualidade do produto final. 

1.100 

Aumento da moenda do 6° terno de 42'' para 45'', gerando mais 
produtividade.  

Diminuição na pol do bagaço e ganho na eficiência 
industrial. 

1.150 

Substituição dos canais por tubulações para impermibialização em 
atendimento ao Plano Diretor da Fertirrigação aprovado pela 
autorização n°12/2011.  

Atendimento as legislações e melhor aproveitamento e 
controle da vinhaça. 

2.200 

 Indicadores de produção por safra – Os volumes de matéria-prima processada e a sua conversão para produtos 
industrializados são demonstrados nos quadros:

Produto
 

Etanol hidratado
Etanol anidro
Açúcar
Energia

Unid.
 

Safra
2020/21  2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Litros 77.948.418  86.284.314 92.592.607 86.152.103 83.349.753
Litros 80.035.108  74.025.369 87.342.981 90.018.818 97.224.178

Sacas (50kg) 1.608.082  1.722.810 1.404.652 1.301.500 1.745.196
MW/hora 31.393  31.181 46.223 98.015 107.911

Safra Cana-de-açúcar 
processada (toneladas) 

Safra 20/21 2,3 milhões  
Safra 19/20 2,4 milhões  
Safra 18/19 2,6 milhões  
Safra 17/18 2,5 milhões  
Safra 16/17 2,3 milhões 

Produção 
Etanol Açúcar 

73% 27% 
72% 28% 
78% 22% 
85% 15% 
77% 23%

2.Base de preparação
Declaração de conformidade – As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. A emissão das demonstrações 
financeiras foi autorizada pela Administração da Companhia em 29 de janeiro de 2021. Base de mensuração – As 
demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, determinados ativos e passivos 
financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor justo. Moeda funcional e moeda de apresentação – Estas 
demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações 
financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado outra forma. 
Julgamentos, estimativas e valor justo – A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis e o exercício de julgamentos por parte da Administração no processo de aplicação das políticas contábeis. As 
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas e premissas são 
revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. (a) Julgamentos: As 
informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores 
reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota explicativa 5 – Contas a 
receber: Determinação da provisão para devedores duvidosos necessárias para cobrir eventuais perdas nos recebíveis; e  Nota 
explicativa 15 – Provisões para contingências: Principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. 
(b) Estimativas: As informações sobre estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos 
saldos contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:  Nota explicativa 9 – 
Imobilizado: Determinação das taxas de depreciação considerando as taxas permitidas pela legislação fiscal; e  Nota explicativa 
21 – Impostos diferidos: Avaliação quanto as bases de cálculo dos referidos impostos, bem como sobre a possibilidade de 
compensação futura dos saldos. (c) Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis requer a 
mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em 
diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:  
Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;  Nível 2: Inputs, exceto os preços 
cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de 
preços);  Nível 3: Inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis).
3.Principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações financeiras foram aplicadas de modo 
consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário, e estão descritas abaixo: 3.1 Instrumentos financeiros 
– As principais políticas contábeis envolvendo instrumentos financeiros são: (a) Ativos financeiros não derivativos: A 
Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos, inicialmente, na data em que foram originados. Os outros ativos 
financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da 
negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um 
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transferem os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro, em uma transação no qual essencialmente todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia 
nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual. A Companhia tem ativos financeiros não derivativos 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e pelo custo amortizado. (a.1) Ativo financeiro mensurado ao valor justo 
por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da 
transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são 
reconhecidas no resultado do exercício; (a.2) Custo amortizado: São ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis 
que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos 
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, 
decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. (b) Passivos financeiros não derivativos: São reconhecidos 
títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Os outros passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do 
instrumento, sendo realizada a baixa de um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou 
vencida. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. (c) 
Compensação de ativos e passivos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia detém o direito legal de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 3.2 Caixa e 
equivalentes de caixa – Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses ou com possibilidade de resgate imediato e com risco 
insignificante de mudança de valor. As contas garantidas, se utilizadas, são demonstradas no balanço patrimonial como 
"Empréstimos e financiamentos", no passivo circulante. 3.3 Contas a receber – São inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões 
para perdas. São apresentadas no não circulante quando seu prazo de recebimento é superior a um ano. As provisões para 
perdas são reconhecidas para títulos vencidos a mais de 360 dias de acordo com julgamento da Administração. 3.4 Estoques – 
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no 
método da média ponderada móvel. No caso dos estoques manufaturados, o custo inclui uma parcela dos gastos gerais de 
fabricação baseada na capacidade normal de operação. Adiantamentos para a aquisição de estoques são apresentados no grupo 
de estoques, inicialmente pelo seu valor justo e, posteriormente, pelo custo amortizado deduzidos das provisões para perdas. 3.5 
Imobilizado – As principais políticas contábeis envolvendo imobilizados são: (a) Reconhecimento e mensuração: Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes significativas de um item de imobilizado têm 
diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. Encargos financeiros 
são capitalizados sempre que um ativo qualificável esteja sendo construído. (b) Custos subsequentes: Custos subsequentes 
são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos. (c) 
Depreciação: Itens do ativo imobilizado são depreciados tomando como base a vida útil dos ativos consideradas apropriadas 
pela Administração da Companhia. A contrapartida das depreciações acumuladas é registrada no resultado do período. As vidas 
úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são 5 anos para veículos e equipamentos de informática; 10 anos para 
móveis e utensílios; 20 anos para máquinas e equipamentos; 25 anos para edificações. Os métodos de depreciação, as vidas 
úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. (d) Ajuste de avaliação 
patrimonial: O deemed cost foi adotado pela Companhia em 2010, sendo aplicado aos grupos de terrenos, veículos e máquinas 
e equipamentos, cujo reflexo foi registrado no patrimônio líquido, mediante registro dos respectivos impostos diferidos. (e) 
Manutenção de entressafra: A Companhia realiza as principais atividades de manutenção programada em sua unidade 
industrial em bases anuais (período entressafra). Isso ocorre, normalmente, entre os meses de novembro a março, com o objetivo 
de inspecionar e substituir componentes. Os principais custos de manutenção anual incluem custos de mão-de-obra, materiais, 
serviços externos e despesas gerais indiretas alocadas durante o período de entressafra. Esses custos estão classificados como 
manutenção de entressafra, no ativo imobilizado, sendo amortizados integralmente na safra seguinte. Os custos da manutenção 
periódica normal são contabilizados em despesas quando incorridos, uma vez que os componentes substituídos não melhoram a 
capacidade produtiva ou introduzem aprimoramentos aos equipamentos. 3.6 Fornecedores – São, inicialmente, reconhecidos 
pelo valor justo e, subsequentemente, apresentados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. 3.7 
Empréstimos e financiamentos – São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e 
são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o exercício em que os 
empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. São classificados como passivo 
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, um ano 
após a data do balanço. Os custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos como despesa financeira no exercício em 
que são incorridos. 3.8 Obrigações fiscais e trabalhistas – Estes passivos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo e 
são, subsequentemente, demonstradas pelo custo amortizado. São classificadas no passivo circulante, a menos que a 

Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, um ano após a data do balanço. 3.9 
Provisões – Uma provisão é reconhecida quando a Companhia possui uma obrigação presente (legal ou presumida) resultante 
de um evento passado, em que é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação, e for possível estimar 
seu valor de maneira confiável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação necessária para 
liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação. 
Quando a provisão é calculada pelos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação presente, seu valor contábil corresponde 
ao valor presente desses fluxos de caixa (quando o efeito do valor da moeda no tempo for relevante). Quando se espera que 
alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um 
recebível é reconhecido como ativo se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma 
confiável. 3.10 Patrimônio líquido – As ações do capital são classificadas no patrimônio líquido, não havendo custos 
incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações. As reservas de lucros são destinadas conforme com o Estatuto 
Social da Companhia, que destina 5% (cinco por cento) do lucro líquido para formação da reserva legal, até atingir o limite de 20% 
do capital social, havendo ainda prerrogativas para constituição de outras reservas, desde que aprovadas pelos acionistas. A 
reservas de incentivos fiscais são oriundas das políticas regionais de isenção de ICMS, além de benefícios fiscais de 
reinvestimento e redução de imposto de renda, quando devidamente deferidos pela Sudam. O Estatuto Social prevê ainda 
distribuição mínima de dividendos na ordem de 25% sobre o lucro líquido após as destinações legais, sendo que as demais 
destinações serão determinadas em Assembleia Geral. 3.11 Reconhecimento da receita e custo dos produtos vendidos e 
serviços prestados – (i) Receitas compreendem o valor justo recebido ou a receber pela comercialização de produtos e 
serviços, líquidos das devoluções e impostos incidentes. A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado 
com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão e quando critérios específicos tiverem sido atendidos, pelo 
regime de competência. (ii) Custo dos produtos vendidos – Os custos dos produtos vendidos são apropriados pelo regime de 
competência, em linha com o reconhecimento das receitas vinculadas. 3.12 Despesas operacionais e outras receitas e 
despesas operacionais – Representam os valores incorridos relacionados às atividades administrativas e comerciais da 
Companhia, portanto gastos não relacionados ao processo produtivo, além de receitas e despesas efetivamente incorridas e que 
não estão vinculadas diretamente com a operação, reconhecidos em regime de competência. 3.13 Encargos financeiros 
líquidos – As despesas e receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, 
utilizando-se do método da taxa efetiva de juros. 3.14 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos – (i) 
Impostos correntes: Os impostos correntes se baseiam no lucro real do exercício. O lucro real difere do lucro apresentado no 
resultado porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis 
ou não dedutíveis de forma permanente. Os passivos fiscais correntes da Companhia são calculados com base em alíquotas 
fiscais vigentes no final do período de relatório. (ii) Impostos diferidos: Os impostos diferidos são aqueles devidos ou a 
recuperar sobre as diferenças entre o valor contábil de ativos e passivos nas demonstrações financeiras e as correspondentes 
bases de cálculo usadas na apuração do lucro real. Os passivos fiscais diferidos são geralmente reconhecidos sobre todas as 
diferenças temporárias tributáveis e os ativos fiscais diferidos são reconhecidos quando for provável que a Companhia 
apresentará lucro tributável em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. O 
valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado no fim de cada período de relatório e reduzido quando não for mais provável 
que lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele. Impostos diferidos 
são calculados com base nas alíquotas fiscais aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja 
realizado, com base nas leis e alíquotas vigentes no fim de cada período de relatório. A mensuração dos ativos e passivos fiscais 
diferidos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, no fim de cada período de 
relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados 
quando há um direito legalmente exequível de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e 
quando os ativos e passivos fiscais diferidos se relacionam com os impostos incidentes pela mesma autoridade tributável onde há 
intenção de liquidar os impostos correntes e passivos em uma base líquida. 3.15 Ajuste a valor presente – Ativos e passivos com 
saldos de vencimento superiores a 180 dias são avaliados pela Administração a fim de verificar possíveis ajustes materiais de 
ajustes a valor presente e, no caso de serem materiais, são refletidos nos ativos e passivos inicialmente reconhecidos e os efeitos 
do valor presente são levados posteriormente ao resultado financeiro pelo método da taxa efetiva de juros.
4.Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Referem-se aos saldos de caixa e equivalentes de caixa, em Reais, mantidos na data-base destas demonstrações financeiras e 
no seu período comparativo. 

5.Contas a receber
Em 31 de dezembro de cada período apresentado nestas demonstrações financeiras, os saldos das contas a receber de clientes 
em aberto são derivados, principalmente, da comercialização de etanol e açúcar.

A provisão para risco de crédito foi constituída com base nos títulos cuja possibilidade de recebimento é considerada remota, 
tomando-se como base títulos vencidos e sem garantias constituídas, cujos procedimentos de cobrança, embora mantidos 
regularmente, não refletem numa perspectiva de realização. 
6.Estoques
São compostos, principalmente, pelos produtos industrializados (etanol e açúcar) destinados a comercialização nos mercados 
regional e nacional. Em razão da decisão pela suspensão temporária da produção de biodiesel, no exercício de 2016, a 
Companhia registrou uma provisão para perdas sobre a totalidade dos saldos mantidos em estoques de produto acabado e 

 matéria-prima.  O almoxarifado consiste em peças de reposição e materiais aplicados na manutenção da usina, sendo 
consumidos ao longo de todo o exercício. Os adiantamentos a fornecedores serão convertidos posteriormente em itens de 
estoque utilizados no processo produtivo, segregados neste grupo para melhor apresentação. Não houve a necessidade de 
constituição de provisões para valor realizável líquido em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 

Instituição
Equivalentes de caixa
Banco Itaú S/A
Banco Bradesco S/A
Não circulante
Banco do Brasil S/A
Caixa Econômica Federal
Banco Bradesco S/A

Saldos, em R$ mil

2020
21.451

-21.451
162.986

20.273
57.493
85.220

% CDI Resgate final 2021
78.948

99 a 102 12/2022 35
99 a 102 12/2022 78.913

201.823
97 06/2025 21.016
98 01/2023 59.589

99 a 102 07/2023 121.218
280.771 184.437

Clientes
Vibra Energia S/A
Norsa Refrigerantes Ltda.
Atacadão Dist. Com. Ltda.
Sendas Distribuidora S/A
Petróleo Sabba S/A
Petrobras Distribuidora S/A
Outros clientes
(-) Provisão para risco de crédito

Saldos, em R$ mil

Produto
Etanol
Açúcar
Outras vendas
(-) Provisão para risco de crédito

Saldos, em R$ mil

Vencimento
Vencidas
Acima de 360 dias
De 31 a 360 dias
De 1 a 30 dias
(-) Provisão para risco de crédito
A vencer 
Até 30 dias
De 31 a 90 dias
Acima de 91 dias

Saldos, em R$ mil

As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa relacionam-se a operações de CDB (Certificado de 
Depósito Bancário) que são atualizadas com base em percentuais pré-definidos da variação da taxa CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário), acordados individualmente no momento da contratação junto às instituições financeiras. As aplicações financeiras 
contratadas para resgate a longo prazo, classificadas no não circulante, também possuem alta liquidez e são prontamente 
resgatáveis conforme a necessidade de planejamento de fluxo de caixa da Companhia.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
Conta corrente
Aplicações financeiras

Saldos, em R$ mil 

2021 2020
21.229 -
14.666 12.743
10.968 3.484

4.947 3.192
3.154 2.432

- 11.009
11.516 10.212
(2.114) (2.129)
64.366 40.943

2021 2020
25.446 17.089
40.487 25.103

547 880
(2.114) (2.129)
64.366 40.943

2021 2020
10.111 1.279
2.117 2.129

4 -
10.104 1.279
(2.114) (2.129)
54.255 39.664
41.504 29.310
10.089 8.775

2.662 1.579
64.366 40.943

2021 2020 
1 1 85.186 60.376 

78.948 21.451 164.135 81.828 

RenovaBio – CBios: Instituído pela Lei nº 13.576/2017, o RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis. O principal 
instrumento do RenovaBio é o estabelecimento de metas nacionais anuais de descarbonização para o setor de combustíveis, de 
forma a incentivar o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do país. As 
distribuidoras de combustíveis deverão comprovar o cumprimento de metas individuais compulsórias por meio da compra de 
Créditos de Descarbonização (CBIO), que são papéis negociáveis em bolsa, derivados da certificação do processo produtivo de 
biocombustíveis com base nos respectivos níveis de eficiência alcançados em relação a suas emissões. Em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia possuía 88 mil CBIOS emitidos e ainda não comercializados. A comercialização destes títulos, após sua 
escrituração, ocorrerá principalmente com as distribuidoras de combustíveis, que possuem metas de aquisição estabelecidas 
pelo RenovaBio.
7.Impostos a recuperar
Estes ativos são constituídos, principalmente, por (i) IRRF sobre aplicação financeira, referente à provisão para tributação na 
fonte sobre as receitas auferidas em aplicações financeiras, apropriado pró-rata-die e passível de compensação após o resgate 
efetivo das operações, classificado de acordo com a sua realização entre circulante e no não circulante na data destas 
demonstrações financeiras; e (ii) IRPJ e CSLL estimativa, apurados e recolhidos nas estimativas mensais de imposto de renda e 
contribuição social e serão compensados em exercícios subsequentes. 

Contas de estoque

Produtos acabados
Etanol hidratado
Etanol anidro
Açúcar
CBios
Biodiesel e glicerina
Provisão para perdas
Outros estoques
Almoxarifado
Estoque de matéria-prima biodiesel
Provisão para perdas MP biodiesel 
Adiantamento a fornecedores
Outros

Saldos, em R$ mil

Produtos acabados
Etanol hidratado
Etanol anidro
Açúcar
CBios
Biodiesel e glicerina
Provisão para perdas
Outros estoques
Almoxarifado
Estoque de matéria-prima biodiesel
Provisão para perdas MP biodiesel 
Adiantamento a fornecedores
Outros

Saldos, em R$ mil

Qtde. (mil)
2021

Unid. Vlr unit. Valor 
94.115 - - 183.275 
38.268 Litros 2,04 78.090 
33.738 Litros 1,97 66.379 
22.021 Quilos 1,57 34.657 

88 Unid. 47,15 4.149 
- - - 23 
- - - (23) 
- - - 22.748 
- - - 18.990 
- - - 1.118 
- - - (1.118) 
- - - 3.308 - - - 450  206.023 

Qtde. (mil)
2020

Unid. Vlr unit. Valor 
93.763 - - 119.798 31.414 Litros 1,32 41.557 34.701 Litros 1,32 45.832 27.648 Quilos 1,17 32.409 - - - - - - - 23 

- - - (23) 
- - - 17.865 
- -

 
- 13.325

 - -
 

- 2.947
 - -

 
- (2.947)

 - -
 

- 3.797
 - - - 743 

 137.663
 

Contas de estoque

Impostos a recuperar
IRPJ e CSLL - estimativa
IR sobre aplicações financeiras
Outros

Circulante, em R$ mil
IR sobre aplicações financeiras

Não circulante, em R$ mil

2021 2020
1.440 1.298
1.103 281

55 60
2.598 1.639
1.369 1.117
1.369 1.117

8.Outros créditos
O reinvestimento do imposto de renda em 2020, consiste no depósito em conta de aplicação financeira junto ao Banco Basa, 
que aguardava o deferimento de pleito sobre o incentivo fiscal concedido pela Sudam, o que se deu em janeiro de 2021. As 
vendas de maquinários são referentes a máquinas e implementos agrícolas comercializadas com partes relacionadas, 
classificadas no balanço de acordo com prazos definidos de recebimento de cada operação.

Outros créditos 2021 2020
Reinvestimento de imposto de renda - 3.233
Adiantamento de salários 710 545
Vendas de maquinários 856 668
Outros créditos 1.044 55

Circulante, em R$ mil 2.610 4.501
Vendas de maquinários 1.112 1.483

Não circulante, em R$ mil 1.112 1.483
9.Imobilizado
Estes ativos são registrados pelos valores originais de aquisição ou formação deduzidos das depreciações acumuladas, as quais 
são calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas no formato de utilização dos bens pela Companhia

Depreciação

2019

 

Adições Baixas 2020

 

2020
-

 

- - -

 

1.762
-

 

- - -

 

1.293
(34.894)

 

(2.890) - (37.784)

 

46.070
(43.732)

 

(1.600) 16.776 (28.556)

 

11.772
(130.750)

 

(6.927) 2.575 (135.102)

 

99.397
(54.677)

 

(4.983) 331 (59.329)

 

39.380
(3.108)

 

(161) 8 (3.261)

 

844
(2.559)

 

(231) 32 (2.758)

 

559
-

 

- - -

 

970
-

 

(9.515) - (9.515)

 

19.338
-

 

- - -

 

14.805
(269.720)

 

(26.307) 19.722 (276.305)

 

236.190

2019
1.762
1.293

48.851
11.400
91.640
44.363

657
594
958

9.515
3.591

214.624

Grupos
Custo Corrigido

2019 Adições Baixas

 

Transf. 2020
Terrenos 1.762 - -

 

- 1.762
Terrenos - AAP 1.293 - -

 

- 1.293
Edificações 83.745 109 -

 

- 83.854
Veículos 55.132 2.004 (16.808)

 

- 40.328
Máquinas e equipamentos 222.390 1.979 (950)

 

11.080 234.499
Máquinas e equipamentos - AAP 99.040 - (331)

 

- 98.709
Móveis e utensílios 3.765 347 (7)

 

- 4.105
Computadores e periféricos 3.153 198 (34)

 

- 3.317
Adiantamento a fornecedores 958 940 -

 

(928) 970
Manutenção de entressafra 9.515 19.338 -

 

- 28.853
Imobilizado em andamento 3.591 21.366 -

 

(10.152) 14.805
Saldos, em R$ mil 484.344 46.281 (18.130)

 

- 512.495

Grupos

Terrenos
Terrenos - AAP
Edificações
Veículos
Máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos - AAP
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Adiantamento a fornecedores
Manutenção de entressafra
Imobilizado em andamento

Saldos, em R$ mil

Depreciação
 

Residual

2020
 

Adições
 

Baixas
 

2021
 

2021
 

-
 

-
 

-
 

-
 

2.251
 

-
 

-
 

-
 

-
 

1.293
 

(37.784)
 

(2.885)
 

-
 

(40.669)
 

43.386
 

(28.556)
 

(1.263)
 

51
 

(29.768)
 

10.735
 

(135.102)
 

(5.487)
 

126
 

(140.463)
 

114.104
 

(59.329)
 

(4.983)
 

-
 

(64.312)
 

34.397
 

(3.261)
 

(153)
 

1
 

(3.413)
 

842
 

(2.758)
 

(227)
 

31
 

(2.954)
 

578
 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-
 

(19.338)
 

-
 

(19.338)
 

23.171
 

-
 

-
 

-
 

-
 

17.072
 

(266.790)

 

(34.336)

 

209

 

(300.917)

 

247.829

 

2020
1.762
1.293

46.070
11.772
99.397
39.380

844
559
970

19.338
14.805

236.190

Grupos
Custo Corrigido

2020 Adições Baixas Transf. 2021
Terrenos 1.762 - - 489 2.251
Terrenos - AAP 1.293 - - - 1.293
Edificações 83.854 201 - - 84.055
Veículos 40.328 401 (226) - 40.503
Máquinas e equipamentos 234.499 630 (1.188) 20.626 254.567
Máquinas e equipamentos - AAP 98.709 - - - 98.709
Móveis e utensílios 4.105 152 (2) - 4.255
Computadores e periféricos 3.317 250 (35) - 3.532
Adiantamento a fornecedores 970 175 - (1.145) -
Manutenção de entressafra 19.338 23.171 - - 42.509
Imobilizado em andamento 14.805 21.778 - (19.511) 17.072

Saldos, em R$ mil 502.980 46.758 (1.451) 459 548.746

Grupos

Terrenos
Terrenos - AAP
Edificações
Veículos
Máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos - AAP
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Adiantamento a fornecedores
Manutenção de entressafra
Imobilizado em andamento

Saldos, em R$ mil

Planta de biodiesel – A partir da análise do comportamento do mercado, assim que for sinalizada uma perspectiva de melhora, a 
Administração possui intenção de retomar as atividades de produção de biodiesel, suspensas desde o exercício de 2013 em 
razão da conjuntura do segmento, que tem apresentado sistemáticos aumentos de custo de matéria-prima (óleo de soja 
degomado), redução do preço de venda de biodiesel nos leilões oficiais do governo, além da entrada de novos concorrentes 
regionais. A manutenção do parque fabril vem sendo devidamente executada, bem como as atualizações no que se refere à 
legislação vigente e a regularidade das licenças de operação. Na visão da Administração, tal panorama é temporário e pode ser 
revertido a qualquer momento a partir de mudanças na conjuntura econômica do país, devendo ser retomadas as operações no 
decorrer do exercício de 2023. Por conta dessa perspectiva, a Administração não julga necessária qualquer provisão para 
redução de valor nos ativos relacionados a planta de biodiesel, não apurando perdas por irrecuperabilidade nos fluxos de caixa 
futuros dessa unidade produtiva.
10.Obrigações trabalhistas
Referem-se as obrigações de natureza trabalhista, realizadas e reconhecidas em conformidade com as respectivas legislações 
vigentes, incluindo as provisões de férias e os respectivos encargos sociais, reconhecidos pelo regime de competência. 

Residual

11.Obrigações fiscais
São classificadas neste grupo do passivo as obrigações com os fiscos municipal, estadual e federal decorrentes de operações 
comerciais, realizadas e reconhecidas em conformidade com as respectivas legislações vigentes. 

12.Fornecedores
Referem-se a fornecedores de insumos em geral e de matérias primas, que são principalmente partes relacionadas. Os demais 
fornecedores têm seus prazos de vencimento não superiores a 30 dias da data de encerramento destas demonstrações 
financeiras. 
A matéria-prima básica utilizada pela usina (cana-de-açúcar) é adquirida exclusivamente junto as partes relacionadas 
(acionistas), através de suas lavouras mantidas nas pessoas físicas ou jurídicas, inclusive pela sua controladora.

13.Empréstimos e financiamentos
A composição de empréstimos e financiamentos, cujas operações são totalmente contratadas em Reais, em ambas as datas-
bases destas demonstrações financeiras, é dada conforme os quadros. Não existem, para ambas as datas-bases, obrigações ou 
cláusulas restritivas a serem observadas por conta dos contratos vigentes.

Obrigações trabalhistas 2021 2020 
Férias e encargos a pagar 5.702  4.906 
Salários 3.173  2.964 
Previdenciárias e sociais 1.482  1.476 
Outras 525   -

Saldos, em R$ mil 10.882  9.346 

Obrigações fiscais 2021 2020
IRPJ e CSLL correntes 49.035 12.493 
ICMS a recolher 4.841 4.296  Pis e Cofins a recolher 705 1.409 
IRRF a recolher 598 501 
Outros 182 119 

Saldos, em R$ mil 55.361 18.818 

Composição de fornecedores 2021 2020
Fornecedores diversos 8.824 4.802 
Fornecedores partes relacionadas 120.938 70.182 

Saldos, em R$ mil 129.762 74.984 
Fornecedores diversos 2021 2020

SR Embalagens Plásticas Ltda. 1.654  -
Tuberfil Ind. e Com. de Tubos Ltda. 1.378  -
Elisângela Fornel Maringolo Eireli 1.199  826 
Calnil Indústria e Comércio Ltda. 1.000  -
Cooperbarra 199  186 
Encopel Com. de Rolam. Ltda. -  527 
Outros 3.394  3.263 

Saldos, em R$ mil 8.824  4.802 

14.Dividendos propostos
Os dividendos propostos pela Administração, seguindo as previsões estatutárias da Companhia, correspondem ao 
percentual mínimo obrigatório de 25% do lucro base, R$ 35.063 mil (R$ 15.796 mil em 2020). Em 2021, foram pagos R$ 17.774 mil 
de dividendos adicionais, aprovados em AGO/E realizada em 26/02/2021, referentes a parcela do lucro exercício de 2020.
15.Provisão para contingências
A alta complexidade da temática tributária na qual o arranjo produtivo sucroalcooleiro está inserido, seja no âmbito estadual ou no 
federal, tem provocado sistemáticas ações de fiscalização e consequentes autuações por diferenças na interpretação de textos 
legais em boa parte das empresas do setor, movimento que tem demonstrado tendência de crescimento nos últimos exercícios. 
Em que pese a Companhia tenha como política um rigoroso cumprimento das suas obrigações tributárias, motivo pelo qual é 
considerada como uma das maiores contribuintes de Mato Grosso dentro do seu setor de atuação, a Administração vem optando, 
desde 2005, pela manutenção de provisão para cobrir eventuais contingências de natureza tributária, por considerar prudente a 
retenção de resultados ante a possibilidade, ainda que imponderável, de perdas financeiras em decorrência de divergências na 
interpretação e aplicação de práticas fiscais. O montante original da provisão é considerado suficiente para cobrir eventuais 
perdas, a qual pode ser revertida ao resultado do exercício quando o risco de contingência fiscal, em qualquer instância, seja 
considerado nulo pela Administração. Eventualmente, durante o exercício, conforme as circunstâncias e o fato gerador, são 
baixadas perdas de natureza tributária diretamente contra esta provisão.
16.Patrimônio líquido
Através da AGO/E realizada em 26/02/2021, foi aprovada integralização de capital no montante total de R$ 34.170 mil, através da 
capitalização de: (i) Reservas de incentivos fiscais (R$ 10.316 mil), (ii) reserva de retenção de lucros (R$ 3.291 mil), (iii) reserva 
para investimentos (R$ 15.850) mil), (iii) valor correspondente ao pleito de benefício de reinvestimento junto a Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (R$ 3.142) e (iv) com aportes realizados pelos acionistas (R$ 1.571). 

Exercício 2021
Vencimento

final
Circulante Não Circulante

2022 2023 2024 2025
3.760 2.649 495 48

01/06/24 915 899 448 -
15/12/24 2.798 1.703 - -
31/10/25 47 47 47 48

3.760 2.649 495 48
Em R$ mil 3.760 Em R$ mil 3.192

Exercício 2020
Vencimento

final
Circulante Não Circulante

2021 2022 2023 2024
4.181 4.147 2.239 495

01/06/24 920 899 899 448
15/12/24 3.214 3.200 1.293
31/10/25 47 48 47

18 - -
15/1/21 18 - -

Instituição / Modalidade
Banco do Brasil
FCO
Finame
Securitização

Vencimentos anuais, em R$ mil 

Instituição / Modalidade
Banco do Brasil
FCO
Finame
Securitização
Banco Bradesco
Finame

Vencimentos anuais, em R$ mil 4.199 4.147 2.239 495
Em R$ mil 4.199 Em R$ mil

47
-

-
-

6.929

2025
48

48

48

-
-

-
-

Garantias

Hipoteca de bens imóveis
Alienação / Aval dos sócios
Hipoteca de bens imóveis

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alienação / Aval dos sócios

Alienação / Aval dos sócios

Garantias

Hipoteca de bens imóveis

Hipoteca de bens imóveis
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24.Gestão de riscos e instrumentos financeiros
A gestão de riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia de atuar de forma ética e em conformidade com os 
requisitos legais e regulatórios estabelecido no Brasil. Os riscos são administrados considerando governança e controles 
estabelecidos, o que envolve a participação ativa da Alta Administração da Companhia. A Companhia possui exposição para os 
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

a) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma 
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente 
proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros da Companhia. Os valores contábeis dos ativos 
financeiros representam a exposição máxima do crédito e são conforme quadro ao lado. 

As perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros reconhecidas no resultado estão vinculadas somente à 
provisão para perdas em recebíveis a movimentação do quadro. Os saldos de bancos e aplicações financeiras são mantidos em 
bancos de primeira linha como forma de redução do risco de crédito. b) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de que a 
Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados 
com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração da liquidez é de garantir, 
na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições 
normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A Companhia 
busca manter o nível de seu caixa e equivalentes de caixa e outros investimentos com mercado ativo em um montante superior às 
saídas de caixa para liquidação de passivos financeiros para os próximos 30 dias. A Companhia monitora também o nível 
esperado de entradas de caixa proveniente do contas a receber e outros créditos em conjunto com as saídas esperadas de caixa 
relacionadas à fornecedores e outras contas a pagar. A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data 
das demonstrações financeiras. Esses valores são brutos e não-descontados, incluem pagamentos de juros contratuais e 
excluem o impacto dos acordos de compensação. 

c) Risco de mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como taxas de câmbio e taxas 
de juros e preços, irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento 
de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo 
tempo otimizar o retorno. São avaliados os riscos de política pública quanto ao preço de venda dos produtos, em consonância 
com as necessidades de caixa da Companhia, portanto, as condições atuais ensejam em venda dos produtos em momentos em 
que o mercado seja mais favorável. Entre estes riscos de mercado, destacam-se: (c.1) Risco cambial: Os direitos a realizar e as 
operações contratadas são em sua totalidade em Reais, portanto, não há riscos relativos à variação cambial para a Companhia e; 
(c.2) Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade da Companhia em incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de 
oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. A Companhia não possui riscos significativos 
vinculados a operações com taxas de juros variáveis de modo que não foi apresentada uma análise acerca de tal item.
25. Responsabilidade social e ambiental
Ciente de sua responsabilidade e destacado papel junto a comunidade em que está inserida, a Companhia patrocina e mantém 
diversas ações de cunho socioambiental, entre as quais destacam-se: A Companhia é mantenedora da Associação Barralcool 
– Projeto Doce Vida, uma entidade sem fins lucrativos e constituída com o intuito de promover o bem-estar social e 
desenvolvimento da comunidade, onde são realizados vários projetos nas áreas ambiental, de educação, cultura, esporte e lazer, 
beneficiando diretamente seus colaboradores, familiares e a sociedade como um todo. A Companhia elabora anualmente o seu 
balanço social, sendo certificada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, desde o exercício de 2009, pela sua 
contribuição em prol da difusão da Responsabilidade Social e Balanço Social. Com relação ao meio ambiente, as principais 
ações realizadas da Companhia foram: (i) Monitoramento de águas superficiais e subterrâneas; (ii) monitoramento de emissões 
atmosféricas; (iii) utilização de técnicas conservacionistas de solo; (iv) gerenciamento de resíduos sólidos; (v) manutenção e 
proteção de mananciais hídricos; (vi) proteção do lençol freático; (vii) ações internas visando a redução no consumo de água e 
energia e; (viii) monitoramento da fauna. Há também uma constante comunicação com a comunidade por meio de programas 
voltados para promover ações de conservação e minimização de recursos renováveis e não renováveis e a conscientização e 
envolvimento da força de trabalho em questões sócios ambientais.  Em relação à segurança de seus trabalhadores, a Companhia 
mantém o Projeto SIPAT/SIPATR – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho / Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho Rural. Ao final do exercício, o seu quadro funcional era de 910 colaboradores, além de 242 prestadores de 
serviços terceirizados. Como meio de otimizar e padronizar suas rotinas operacionais, a Companhia possui os seguintes 
certificados: FSSC:22000 Versão 5.1 que trata sobre segurança de alimentos para a produção convencional de açúcar cristal e 
ISO 9001:2015 - qualidade para a produção de etanol e açúcar cristal desde a etapa de recebimento da matéria prima (cana-de-
açúcar) até a expedição do produto final. ACompanhia recebeu, em 2019, a certificação da BONSUCRO, que tem como objetivo 
reconhecer as práticas de sustentabilidade e o compromisso em reduzir os impactos ambientais e sociais em suas atividades de 
produção. Em 2021 foi adquirida a certificação RenovaBio, uma política nacional de biocombustíveis que aborda questões 
relacionadas com a previsibilidade, sustentabilidade ambiental, econômica e social, em linha com o crescimento do mercado. 
Essa certificação visa medir a pegada de carbono da Companhia com foco nas demandas das mudanças climáticas (COP 21 
Conferência de Paris). Barra do Bugres/MT, 28 de janeiro de 2022.

Agostinho Sansão - Diretor-Presidente 
Eliezer Fernandes Vieira  Contador, CRC-MT 007649/O-9

Ativo 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 164.135 81.828
Aplicações financeiras 201.823 162.986
Contas a receber 64.366 40.943
Outros créditos 3.722 5.984

Saldos, em R$ mil 434.046 291.741

Provisão para risco de crédito 2021 2020
Saldo inicial (2.129) (2.171)
Perdas e recebimentos 15 42

Saldos, em R$ mil (2.114) (2.129)

Passivos financeiros Contábil Até 1 ano

Fornecedores 129.762 129.762
Empréstimos e financiamentos 6.952 4.061
Obrigações fiscais 55.361 55.361
Obrigações trabalhistas 10.882 10.882
Outras obrigações 1.249 1.249

Saldos, em R$ mil 204.206 201.315

Fluxos de caixa
De 1 a 
2 anos

De 2 a 5 
anos

Total

- - 129.762
3.073 673 7.807

- - 55.361
- - 10.882
- - 1.249

3.073 673 205.061

As reservas de incentivos fiscais são oriundas das políticas regionais de isenção de ICMS, além de benefícios fiscais de 
reinvestimento de imposto de renda, concedidos através da Sudam. As reservas de lucros são constituídas conforme o Estatuto 
Social da Companhia, que prevê, originalmente, que 5% (cinco por cento) do lucro líquido sejam destinados para a formação da 
reserva legal, até atingir o limite de 20% do capital social. Os ajustes de avaliação patrimonial são movimentados pela 
transferência ao resultado dos efeitos da depreciação e alienação de bens avaliados, assim como dos impostos diferidos sobre 
esta movimentação. A distribuição de dividendos é calculada sobre o lucro líquido do exercício, deduzidos os efeitos da 
depreciação sobre os ajustes de avaliação patrimonial e constituição das reservas estatutárias. O percentual a ser aprovado para 
distribuição é o mínimo estabelecido no Estatuto Social da Companhia, 25%. Os lucros remanescentes após a distribuição dos 
dividendos obrigatórios, são levados à Assembleia para aprovação de sua destinação, geralmente às reservas de retenção de 
lucros e de investimentos ou, ainda, outras deliberações de competência dos acionistas.
17.Receitas líquidas e custos dos produtos vendidos
Acomposição do lucro bruto auferido em cada exercício comparativo, considerando a natureza dos produtos, é dada conforme os 
quadros abaixo em ambos os exercícios: 

18.Despesas operacionais
As despesas administrativas referem-se aos gastos com a gestão da Companhia e manutenção das áreas de apoio, enquanto 
as despesas comerciais são formadas pelos gastos com fretes e comissões de vendas, basicamente.

19.Outras receitas e despesas operacionais
As outras receitas e despesas operacionais são compostas, principalmente, por (i) créditos fiscais de ICMS gerados no exercício 
relacionados ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic); (ii) despesas com multas e indenizações 
tributárias pagas no exercício; (iii) receitas e custos decorrentes da alienação de ativo imobilizado; (iv) receitas de vendas de 
resíduos e sucatas; e (v) doações realizadas principalmente para a Associação Doce Vida. (vi) créditos de descarbonização – 
CBios são reconhecidos no momento do reconhecimento da receita de etanol anidro e hidratado pelo valor de mercado. Ao 
identificar perda na avaliação do estoque de CBios, a provisão para perda é reconhecida em outras receitas (despesas) 
operacionais líquidas. A venda de créditos é reconhecida como receita bruta e a baixa do estoque no custo de produtos vendidos. 
Não ocorreram vendas de CBios no exercício de 2021. 

de ações
Tipo de ação

2021
Capital

autorizado
Número 

de ações
Capital

integralizado autorizado
Ordinárias 180.000 34.486 167.460.187
Preferenciais classe A 270.000 49.022 248.855.825
Saldos, em R$/Qtde. (mil) 450.000 83.508 416.316.012

240.000
400.000

160.000

Capital Número 

34.486
49.022
83.508

2020
Capital

integralizado
154.132
228.014
382.146

Produtos e serviços
2021

Receitas
Impostos e 
devoluções

Receitas
líquidas Custos

Álcool hidratado 249.208 (44.741) 204.467 (128.484)
Álcool anidro 242.487 (5.031) 237.456 (138.551)
Açúcar 205.763 (22.725) 183.038 (128.278)
Energia elétrica 15.966 (2.431) 13.535 (2.650)
Sub-produtos e serviços 4.054 (746) 3.308 -

Totais, em R$ mil 717.478 (75.674) 641.804 (397.963) 243.841

Lucro   
bruto

75.983
98.905
54.760
10.885

3.308

Margem
30%
41%
27%
68%
82%
34%

Produtos e serviços
2020

Receitas
Impostos e
devoluções

Receitas
líquidas Custos

Álcool hidratado 187.067 (49.088) 137.979 (114.552)
Álcool anidro 148.371 (6.680) 141.691 (104.444)
Açúcar 147.599 (3.661) 143.938 (97.173)
Energia elétrica 6.585 (609) 5.976 (2.237)
Sub-produtos e serviços 2.642 (246) 2.396 -

Totais, em R$ mil 492.264 (60.284) 431.980 (318.406) 113.574

Lucro   
bruto

23.427
37.247
46.765

3.739
2.396

Margem
13%
25%
32%
57%
91%
23%

Despesas operacionais 2021 2020
Despesas com pessoal (23.295) (22.343)
Remunerações (14.478) (13.514)
Encargos sociais (5.177) (4.580)
Outros benefícios (3.640) (4.249)
Despesas administrativas (8.536) (8.053)
Materiais de consumo (3.486) (2.941)
Tributárias (2.007) (1.578)
Prestação de serviços (1.696) (1.473)
Honorários e assist. técnica (1.372) (1.350)
Depreciações (550) (572)
Viagens e estadias (676) (478)
Conservação de bens (554) (445)
Outras despesas (2.807) (2.067)
Recuperação de despesas (custos) 4.612 2.851
Despesas comerciais (7.763) (4.542)
Fretes (6.774) (3.845)
Comissões (931) (608)
Propaganda e publicidade (73) (80)
Provisão/reversão de risco de crédito 15 (9)

Totais, em R$ mil (7.763) (4.542)

Outras receitas e despesas 2021 2020
Receitas 23.908 14.339
Subvenção governamental - Prodeic 16.792 10.316
CBios 4.103 -
Alienação de bens - 3.233 
Resíduos e sucatas 722 519 
Créditos de impostos 671 -
Outras receitas 1.620 271 
Despesas (2.089) (2.129)
Indenizações e multas (260) (1.651)
Doações (1.817) (428)
Outras despesas (12) (50)

Totais, em R$ mil 21.819 12.210
20.Encargos financeiros líquidos
O saldo de descontos obtidos em 2020 é referente a finalização de contrato de renegociações de dívidas da Companhia e de 
acionistas junto ao Programa Especial de Saneamento Agrário – Pesa. 

22.Partes relacionadas
Os saldos de ativos e passivos, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, bem como os saldos de resultado envolvendo transações 
entre partes relacionadas durante o período estão demonstrados conforme o quadro. A matéria-prima da indústria é totalmente 
adquirida junto às partes relacionadas (acionistas). Nessa safra, a Companhia adquiriu de seus acionistas um volume de 2,3 
milhões (2,4 milhões em 2020) de toneladas de cana-de-açúcar, totalizando uma movimentação financeira de R$ 326.051 mil no 
exercício de 2021 (R$ 225.738 mil em 2020). 

23.Cobertura de seguros
A Companhia mantém contratos de seguros com coberturas consideradas suficientes pela Administração para cobrir eventuais 
perdas significativas sobre seus ativos e responsabilidades, sendo que a análise da suficiência destas coberturas não faz parte do 
escopo dos auditores independentes. As importâncias cobertas pelas apólices de seguros vigentes na data das demonstrações 
financeiras atuais são demonstradas no quadro. 

Partes relacionadas 2021 2020
Outros créditos 1.968 2.151
Barralcool Destilaria da Barra Ltda. 1.534 1.918
Outras partes relacionadas 434 233

Contas do ativo, em R$ mil 1.968 2.151
Fornecedores (cana-de-açúcar) 120.938 70.182

Agropecuária Bom Pastor Ltda. 22.612 12.775
Barralcool Destilaria da Barra Ltda. 9.536 6.997
Rene Junqueira Barbour e Outros 11.106 6.290
Edevaldo Sansão 7.941 4.276
José Sansão 7.012 4.007
Antônio Sansão 6.541 3.963
Outras partes relacionadas 56.190 31.874

Contas do passivo, em R$ mil 120.938 70.182

Seguradora Vencimento Objeto Segurado
Cobertura 

máxima
Mapfre Seguros S/A 31/10/2022 Unidades industriais e estoques de produtos 200.000 
Diversas 04/01/2022 a 22/12/2022 Veículos diversos FIPE

Saldos, em R$ mil 200.000 

21.Conciliação de alíquotas de IRPJ e CSLL
Impostos correntes – A Companhia é tributada com base no lucro real, sendo que o resumo da apuração do IRPJ e CSLL
correntes para os anos-calendário de 2021 e 2020 é conforme abaixo.

As diferenças de alíquotas de IRPJ e CSLL são decorrentes de (i) despesas e doações não dedutíveis; (ii) incentivos fiscais 
relacionados a Lei do Bem e Prodeic; (iii) ajustes de bases fiscais relativas à aplicação dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27 e 
ICPC 10, sobre avaliação de bens do ativo imobilizado e; (iv) valor justo contabilizado no registro dos Cbios.
Impostos diferidos – As apurações de IRPJ e CSLL diferidos, bem como sua movimentação nos exercícios, são demonstradas 
como segue: 

Encargos financeiros 2021 2020
Receitas 10.182 10.407
Rendimentos de aplicações 9.919 5.433 
Descontos obtidos 47 4.607 
Juros recebidos 197 345 
Variação monetária 14 9 
Outras receitas 5 13 
Despesas (1.316) (1.316)
Juros pagos e incorridos (498) (935)
Descontos concedidos (563) (355)
Despesas bancárias (214) (23)
Outras despesas (41) (3)

Totais, em R$ mil 8.866 9.091 

Conciliação alíquota do IR e CS

Lucro do antes dos impostos
Adições
Despesas não dedutíveis
Depreciações - acelerada
Multas indedutíveis
Depreciações AAP
Outras adições
Exclusões
Lei do Bem
Ajustes de depreciação IFRS
CBios
Subvenção governamental - Prodeic
Outras exclusões
Lucro ajustado
IRPJ - 15%
Adic. IRPJ - 10%
CSLL - 9%
Valor do imposto
Deduções
Programa de Apoio ao Trabalhador

Totais, em R$ mil

2021 2020
IRPJ CSSL IRPJ CSSL

234.932 234.932 99.937 99.937
6.944 5.739 8.277 7.071

493 493 431 431
1.205 - 1.206 -

260 260 1.651 1.651
4.983 4.983 4.983 4.983

3 3 6 6
(30.980) (30.980) (16.718) (16.718)

(7.304) (7.304) (4.715) (4.715)
(2.109) (2.109) (1.640) (1.640)
(4.103) (4.103) - -

(16.792) (16.792) (10.316) (10.316)
(672) (672) (47) (47)

210.896 209.691 91.496 90.290
31.634 - 13.724 -
21.066 - 9.126 -

- 18.872 - 8.126
52.700 18.872 22.850 8.126

(583) - (503) -
(583) - (503) -

52.117 18.872 22.347 8.126

Apuração do IR e CS diferidos 2021 2020
Provisão para contingências 15.334 15.334
Provisão para perda de estoque 1.141 2.970
Provisão para risco de crédito 2.114 2.129
Depreciação acelerada (3.905) (4.792)
Ajuste de avaliação patrimônial (35.690) (40.673)
Base de calculo (21.006) (25.032)
Alíquota combinada 34% 34%

Totais, em R$ mil (7.142) (8.511)

Movimentação do diferido 2021 2020
Realização 1.368 1.971
Constituição - 5.937

Totais, em R$ mil 1.368 7.908

Continuação

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de 
Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento Filiado a CSB e FEITTINF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados 
do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 
trabalhadores (as) das Empresas Particulares na área de Tecnologia da Informação do Estado de 
Mato Grosso, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 25 de 
fevereiro de 2022, na sede do SINDPD-MT sito a Rua Dr. Hélio Ponce de Arruda, nº 742, CPA (Centro 
Político Administrativo) Cuiabá-MT, às 17h:00mim horas em primeira convocação com 50% dos 
presentes e às 17h:30mim horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de 
presentes,  a fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e Deliberar sobre a 
Pauta de Reivindicação 2022/2023; 2) Aprovar autorização para o SINDPD-MT negociar junto a 
FECOMÉRCIO às reivindicações da categoria referente à Pauta de Reivindicação 2022/2023; 3) Aprovar 
autorização para o SINDPD-MT instaurar, ou não o Dissídio Coletivo, caso forem frustradas as negociações 
diretas e administrativas com a FECOMÉRCIO; 4) Outros assuntos de interesse Geral da categoria.  
Cuiabá 15 de fevereiro de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e 
JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Cuiabá-MT. Vila Boa Esperança. Rua Quarenta e Quatro - Área A-2, nº 315 (no RI consta Rua Cel. 
Miranda Reis), Casa. Áreas totais: terr. 360,00m² e constr. estimada 311,8095m². Matr. 126.862 do 6º 
RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, para averbação da nova 
denominação do logradouro, da numeração predial e ampliação da área construída no RI, correrão por 
conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 08/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 413.996,89.
2º Leilão: 10/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 294.264,16 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento.O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.
com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 08/03/22 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 10/03/22 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE 4ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 20 
(Vinte) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior 
Processo Nº 1056466-27.2019.8.11.0041 Valor Da Causa: R$21.518,91 Espécie: Monitória Polo 
Ativo: Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi 
Ouro Verde MT, cooperativa de crédito, inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.529.420/0001-53, com sede na 
Avenida Mato Grosso, nº 1577, Bairro Cidade Nova, CEP 78455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde 
– MT, endereço eletrônico: Polo Passivo: R A Comércio De Alimentos Eireli, mhflores@mhflores.com.br1
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 97.538.724/0001-25, com sede na 
Avenida Brasília, nº 146, Bairro Jardim das Américas, Cep 78060-601, na cidade de Cuiabá - MT, 
endereço eletrônico desconhecido. Finalidade: Citação do polo passivo R A Comércio De Alimentos 
Eireli, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 21.518,91 
(vinte e um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, e dos 
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 
poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 
penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo Da Inicial: Por força da 'Proposta de Adesão e 
Solicitação do Cartão Sicredi Visa Empresarial – C/C 04726-6', firmada 24/09/2018, a cooperativa 
autora concedeu a Requerida um limite de crédito no valor de R$20.716,38 (vinte mil, setecentos e 
dezesseis reais e trinta e oito centavos), com possibilidade de renovações automáticas, acrescidas dos 
encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida até o momento não efetuou o 
devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas empreendidas pela Requerente. Encontra-se, 
assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$21.518,91 (vinte e um mil, quinhentos e dezoito 
reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, oriundos do Cartão Sicredi Visa 
Empresarial. DECISÃO: Vistos etc. 1. Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor 
embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se 
em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto 
pagamento, ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. Comprovante do 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 27303560 - pág. 2, para o devido 
cumprimento de mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 
termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 
do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 08 de 
janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
Bancário DECISÃO: Vistos etc. Diante da certidão de Id 57366141, bem como a consulta de endereço 
realizada junto ao sistema Infojud em decisão de Id 70565587, dando conta do mesmo endereço já 
constante nos autos, defiro o pedido de Id 71009112. Cite-se a requerida R A Comercio de Alimentos 
Eireli por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo 
em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 10 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo deste 
edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art. 701, § 2º, do CPC). 
3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado 
em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 
Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 
indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

AGROPECUÁRIA SELLE LTDA, CNPJ. 24.711.657/0001-25, torna público 
que requereu à SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização 
para Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) 
na Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDASANTAROSA, 
localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de PECUÁRIA.

NELSON DA CUNHA CINTRA, CPF. 916.762.078-72, torna público que 
requereu à SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização para 
Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) na 
Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDA ALVORADA DO 
PANTANAL, localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de 
PECUÁRIA.

MARIA LUCIA BRAGA, CPF. 621.550.721-20, torna público que requereu à 
SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização para Restauração 
de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) na Planície 
Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, 
localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de PECUÁRIA

O presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO RIO VERDE devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº  34.720.802/0001-98 sediada na Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, 
Bairro Centro, Nova Mutum/MT CEP 78450-000, Sr. Joao Batista Pires Martins, portador (a) 
da Carteira de Identidade R.G. nº.001270683 SSP/MT e do CPF n.º995.605.261-20, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores cooperados que nesta 
data totalizam 07 (sete) membros, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 28 de Fevereiro de 2022, nas dependências da sede da entidade, sito à 
Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, Bairro Centro, Nova Mutum/MT CEP
78450-000, às 13:00hs em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
dos membros com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Prestação de contas os órgãos de administração, acompanhada do parecer do conselho 
fiscal, compreendendo o relatório de gestão, balanço patrimonial, demonstrativo das sobras 
ou perdas e plano de atividades para o exercício seguinte; 2) Qualquer assunto de interesse 
social, econômico, estruturais e de melhorias da Cooperverde. 3) Admissão de novos 
membros; 4) Eleição de Coordenador; 5) Deliberação para participar de pregões e licitações; 
Nova Mutum-MT, 17 de Fevereiro de 2022

Joao Batista Pires Martins
CPF nº 995.605.261-20 

Diretor Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO RIO VERDE
CNPJ 34.720.802/0001-98

 Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, Bairro Centro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 – SPE Ltda.
CNPJ Nº 21.199.928/0001-17 NIRE 51.201.573.921

Redução de Capital
Data 25 de janeiro de 2022 Local Rondonópolis. A totalidade 
dos sócios da RNI Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 – 
SPE Ltda, sede em Rondonópolis-MT, na Rua Piauí, n° 2107, 
Jardim Belo Horizonte, CEP 78.705-609, DELIBERAM, reduzir o 
capital social, conforme artigo 1082, II do Código Civil, de 
R$3.308.000,00, para R$2.032.000,00 representando uma 
redução de R$1.276.000,00, que será devolvida até 31.01.2022, 
em moeda corrente nacional, à RNI Negócios Imobiliários S/A. 
Sócias: RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

Mecanica Zelta EIRELI, com nome fantasia MECANICA ZELTA inscrito 
no CNPJ n°26.773.325/0001-09, situado na Rua Nossa Senhora das 
Graças,46, bairro Jardim Novo Horizonte, Várzea Grande-MT, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural e Sustentável  a Renovação da SEMMADRS/VG
Licença de Operação sobre n° LO N° 312/2018 para atender a notificação 
003659 da SEMMADRS/VG

O Denti Gestão de Propriedades LTDA-CNPJ 33.488.968/0001-68, 
torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável- a Licença de SEMMADRS/VG
Localização (LL) para atividade de Construção de Edificação Comercial, 
situado na Rua Emília Jacinta Neto (rua 58), S/n, quadra 78, lote 15- Bairro 
Paiaguás no município de Várzea Grande/MT                                (18/02/2022)

Edital de Citação Prazo do Edital: 30 dias. Expedido por determinação do MM(ª) Juiz(a) de Direito 
Michell Lotfi Rocha da Silva. Processo nº 0011882-13.2013.8.11.0004, Valor da Causa: R$ 65.550,77, 
Espécie: (Títulos de Créditos) Execução de Título Extrajudicial, Exequente: Banco do Brasil S/A, CNPJ: 
00.000.000/0001-91, brasileiro(a), Endereço: Qd 04/01, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, 10º andar, nº 
1, S.B.S., Bairro: Setor Bancário Sul, Cidade: Brasília-DF. Executado(a): Lucas Ribeiro Simões, CPF: 
011.631.191-64, RG. 1973208-2 SSP MT, Filiação: brasileiro(a), casado(a), engenheiro de produção/
pecuarista, Endereço: Rua Antonio Ribeiro da Silva, nº 121, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT 
e Mario Ribeiro Simões, CPF: 807.106.201-44, RG: 2.940.361 SSP GO, Filiação: José Belmiro Simões 
e Maria Lúcia R. Costa Simões, data de nascimento: 16/04/1972, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, 
solteiro(a), agrônomo/agropecuarista, Endreço: Fazenda “Estância Maria Alberta” BR MT 100, KM 07, 
Bairro: Zona Rural, Cidade: Ribeirãozinho-MT. Finalidade: Citação do(s) executado(s) acima qualifica-
do(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, con-
soante 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 quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida. Valor total do débito, incluindo honorários advocatícios 
e custas, Débito Atualizado: R$ 127.511,37, Honorários Fixados: R$ 12.751,13, Custas Processuais: 
R$ 0,00, Total para Pagamento: R$ 140.262,50. Despacho/Decisão: Vistos 1. Considerando que foram 
infrutíferas as tentativas de citação do Requerido, e que os endereços obtidos via sistemas INFOJUD, 
SISBAJUD e outros, ao serem diligenciados, também restaram infrutíferos, vislumbro as condições para 
deferimento do pedido de citação por edital. 2. Dessa forma, estando o Requerido em local incerto e não 
sabido, sendo impossível aferir com exatidão o endereço em que reside, Defiro o pedido retro, devendo 
ser realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, em acordo com os artigos 246, IV c/c 
art. 256 II, do CPC/2015. 3. Desde já, Nomeio a Defensoria Pública desta  Comarca como Curador 
Especial, para o caso de não apresentação de defesa no prazo legal, nos termos do disposto no art. 
72, II, do CPC/2015. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) 
o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias 
para opor(em) embargos. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, posa 
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na 
forma da Lei, Eu, Agemiro Batista Arantes Neto, digitei. Barra do Garças-MT, 15 de dezembro de 2021. 

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ: 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA
BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIAGERAL
ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIAa ser realizada no dia 04 de 
março de 2022, às 8:00 horas em primeira convocação, com 
a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com 
direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número. Considerando as determinações impostas 
pelo Decreto Municipal nº 07/2022, referente a COVID 19, 
para manter o distanciamento entre as pessoas e para 
manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia 
será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do 
local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
i)Aumento do Capital Autorizado ii)Prestação de contas dos 
Administradores, referente ao exercício de 2021; iii) 
Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos 
Auditores Independentes referente ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; iv) Destinação do Lucro Líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo 
das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. 
Barra do Bugres, 15 de fevereiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que a partir desta data foram feitas alterações ao 
edital do Pregão Presencial 04/2022, Processo N° 05/2022 cujo 
objeto é: Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados de apoio técnico e assessoria para Educação 
em todas as etapas da Educação Básica da rede municipal, 
orientação pedagógica, e educacional, avaliação, instrução, 
acompanhamento e autoavaliação para os profissionais de 
educação do municipio de Nova Guarita – MT. Todas as 
exigências encontram-se devidamente publicadas em edital de 
Pregão Presencial No 04/2022 e Edital Complementar 01 ao 
Pregão Presencial n.º 04/2022. Portanto o prazo para a abertura 
da licitação, que estava previsto para o dia 21/02/2022 fica 
prorrogado para 04 de Março de 2022, às 08:30 horas (Horário 
de Mato Grosso). Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, 
Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 
hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br. Nova 
Guarita – MT, 17 de Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 016/2022- PR 008/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS Nº 008/2022, tendo 
como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A
A Q U I S I Ç Ã O D E M O B I L I A E E Q U I PA M E N T O S 
HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANALTO DA SERRA/MT, 
conforme condições e especificações constante no ANEXO I do 
Termo de Referencia parte integrante do edital, com realização 
prevista para o dia 04/03/2022 ás 15:00 horas (horário de 
(Brasília). O Edital completo está a disp. dos int. gratuitamente, 
n a P r e f . M u n . d e P. d a S e r r a – M T e n o S i t e : 
www.planaltodaserra.mt.gov.br e no Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL www.bll.org.br. Comissão de Pregão, Praça São 
Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA

Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. (Amazônia 04). 
09.001.879/0013 - 02, torna público que requereu a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a 
Alteração de Razão Social e Renovação de Licença de 
Operação, para atividade de revendedor de combustível, posto 
de combustível no município de Cuiabá / MT, Juntada no 
processo: 156410/2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 06/2022
O CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal, nos termos 
de §3º do artigo 75 da Lei 14.133/2021, torna público que fará 
aquisição de prensas enfardadeiras para materiais recicláveis 
em atendimento ao Cv. Funasa Nº 538/2008/2021. Tudo 
conforme especificações e condições técnicas constantes no 
T e r m o d e R e f e r ê n c i a d i s p o n í v e l n o s i t e 
www.nascentesdopantanal.org.br. As empresas interessadas 
poderão acessar o site ou requerer o Termo de Referencia pelo 
e-mail: nascentesdopantanal@gmail.com com a finalidade de 
apresentar Proposta de Preços até o dia 23 de fevereiro de 
2022. Informações pelo Fone 65 3251-1115. São José dos 
Quatro Marcos-MT, 17 de fevereiro de 2022.

THIAGO GERALDO MARQUES
Presidente da CPL - Portaria nº 66/2021

Edital nº: 023/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 08 de MARÇO de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da Licitação: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS METÁLICAS 
PARA MANUTENÇÃO DE CONDENSADORAS A SEREM 
INSTALADAS NO NOVO PRÉDIO DA SEDE DAS PROMOTORIAS 
DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mpmt.mp.br
(link Licitações), podendo também ser obtido pelo e-mail 
licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone (65) 
3613-1635.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 022/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 
07 de MARÇO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS E 
TERMINAIS INTELIGENTES, SEM INSTALAÇÃO, PARA AS 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

BARBARAH R. P. RODRIGUES ME. Oficina Rodrigues. 
CNPJ 30.261.997/0001-02, torna público que requereu 
junto a SMMA/BG pedido da LP, LI e LO para atividade 
serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores no município de Barra do Garças/MT. Não 
EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍ-
COLA LTDA  – FAZENDA 
COLORADO, inscrita no 
CNPJ: 10.425.282/0036-
52, torna público que 
requereu à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
- MT (SEMA/MT) a soli-
citação de LICENCIA-
MENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO - LAS, 
para ALGODOEIRA CO-
LORADO, localizado na 
rodovia BR 364, KM 285 + 
28 Km a direita, Fazenda 
Colorado, zona rural de 
Diamantino - MT.

WESLEY CARNEIRO VI-
TOR 94136629168, CNPJ 
23.627.610/0001-15, torna 
público que requereu junto 
a SMMA-BG, Licenças 
Prévia, Instalação e Ope-
ração, para atividade de 
Marcenaria no município 
de Barra do Garças-MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX NUNES DE 
FIGUEIREDO PROCESSO n. 0001642-48.2013.8.11.0041 Valor da 
causa: R$ 467.906,41 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]-
>EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 
Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 
Endereço: Tancredo A. Neves, n 40-N, Centro, TANGARÁ DA SERRA - MT 
- CEP: 78000-000POLO PASSIVO: Nome: RMA AGROPECUARIA 
LTDAEndereço: RUA DOZE, 14 QDA 22 LT 14, Morada do Ouro Ii, CUIABÁ 
- MT - CEP: 78053-731FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 
PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 
seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 
queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções 
de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 
“ A exequente é credora da Cédula de Crédito Bancário n°B12031341-1, 
emitida nos termos da Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004, cujo valor do 
débito atualizado soma a quantia de R$ 467.906,41 (quatrocentos e sessenta 
e sete mil novecentos e seis reais e quarenta e um centavos). Ocorre que 
os devedores não procederam com o adimplemento de parcelas, conforme 
planilha em anexo. A exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de 
compor com a executada, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão 
a busca da tutela jurisdicional.’’ DECISÃO: ‘’Vistos etc. Diante das tentativas 
frustradas de citação pessoal da parte Executada, nos termos dos artigos 
256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e 
determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da 
inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos 
do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, 
esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 
cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 
Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 
art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 
que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 
Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2021. (Documento assinado 
eletronicamente)ALEX NUNES DE FIGUEIREDO - Juiz 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 afixado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei. Eu, ARIANE MIZAEL OLIVEIRA, digitei.  CUIABÁ, 
15 de dezembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – 
SORRISO CNPJ: 02.937.632/0013-45, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
– SAMA/SORRISO-MT, A RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO N°197/2019 – PARA 
ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUA-
DA NA GLEBA BOA ESPERANÇA, S/N, ZONA 
RURAL, SALA B, LAT: 13°30’1,69’’ S LONG: 
55°08’59,95 W’’, SORRISO/MT.

MAGRÃO IND. E COM. DE IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, estabelecido na Avenida 
DiovaniDeon, nº 317, Loteamento Empresarial, 
Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 21.777.968/0001-
07, Torna Público que requereu junto a Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO das atividades de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores.
Não foi determinado EIA/RIMA.

A Pessoa Jurídica de Direito Privado VIDA NOVA CUIABA II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA, CNPJ: 42.471.076/0001-45, 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 Localização, Licença Prévia e Licença de Instalação, para 
empreendimento de LOTEAMENTO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, localizada na rodovia 
dos imigrantes, área de expansão urbana sul, município de Cuiabá–MT.

TUMELERO AGRO MERCANTIL LTDA, CNPJ: 
26.029.706/0001-70, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorri-
so – SAMA, a Licença Prévia e Licença de Instalação 
da área ampliada e Licença de Operação da área total 
para a atividade de comercio atacadista de cereais e 
leguminosas beneficiados, farinhas, amido e féculas, 
com atividades de fracionamento e acondicionamento 
associado e envasamento e empacotamento sob con-
trato (cerealista), sito a Rodovia BR 163, KM 712, S/Nº, 
Distrito de Primavera, Sorriso - MT, não determinado 
(EIA/RIMA). 

A Pessoa Jurídica de Direito Privado VIDA NOVA 
CUIABA II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA, CNPJ: 42.471.076/0001-45, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano Sustentável – SMADESS a Licença 
Ambiental – Modalidade: Licença de Localização, Li-
cença Prévia e Licença de Instalação, para empreendi-
mento de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, localizada na 
rodovia dos imigrantes, área de expansão urbana sul, 
município de Cuiabá–MT.

FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA (Zampa Auto 
Posto), CNPJ 26.588.921/0001-00, torna público que re-
quereu junto a SEMA/MT o pedido da Licença Ambiental 
Simplificada LAS para atividade Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigoso-TRPP no município de Barra do Gar-
ças/MT. Não EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA  – FAZENDA COLORA-
DO, inscrita no CNPJ: 10.425.282/0002-03, torna público que 
requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/
MT) a solicitação de RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para ESMAGADORA DE GRÃOS localizado na rodovia BR 364, 
KM 285 + 28 Km a direita, Fazenda Colorado, zona rural de Dia-
mantino - MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de 
Mercadorias em Geral de Santa Rita do Trivelato – MT, convoca os 
associados quites com suas obrigações sindicais para participarem 
da eleição da diretoria que será realizada em 22.02.2022 das 08:00 
às 17:00 horas, na Rua Matrinxã, 1336, Bairro Sonho Meu, (Sede 
do Sindicato), Santa Rita do Trivelato, MT, ficando aberto o prazo de 
dois dias para apresentação de chapas. Santa Rita do Trivelato, MT, 
17.02.2022 – Edenir Carlos da Costa – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mer-
cadorias em Geral de Nova Ubiratã – SINTRANUB, convoca os asso-
ciados  para participarem da assembleia geral ordinária a realizar-se no 
dia 20.02.2022, às 08:00 horas, a rua Getúlio Vargas, 195, Centro, Nova 
Ubiratã, MT, para deliberarem sobre a seguinte  ordem do dia: 01) Dis-
cussão e aprovação das contas das entidade de 2021 e da previsão or-
çamentária de 2022; 02) Descontos em folha de pagamento para custeio 
do Sindicato; 03) Assuntos Gerais. Nova Ubiratã, MT, 17.02.2022 – José 
Roberto da Conceição – Presidente.

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 19.570.448/0001-79

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Senhores(as)Condôminos(as),  NaqualidadedeSíndicadoCondomínioVillaBorgheseedeacordocomaConvençãoCondominial,  ficam
convocados os (as)  senhores (as)  condôminos (as)  a se reunirem emAssembleia Geral Ordinária, a  ser realizada  no dia
03/03/2022  (Quinta-feira),  às  19h00min  em primeira chamada com  a presença de no  mínimo 50% dos moradores, e às
19h30min com qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar
acerca dos  seguintes  assuntos:  Aprovação  das Contas  2021;  (enviaremos  por e-mail  com antecedência  para  todos
analisarem): 1) Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por
e-mail com antecedência para todos analisarem) 2) Aprovação da Alteração do Regimento Interno  - 5ª Edição enviamos
por  e-mail  a  todos moradores a prévia  das alterações em 07.02.2022);  3)  Aprovação de melhorias na estrutura  de
segurança geral do condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra) 4)
Aprovação de criar Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE
e Banheiros Externos, incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo
piso  e iluminação;  (taxa extra)  5)  Aprovação de  criar  Projeto e Execução do  espaço gourmet  nas  churrasqueiras
conforme layout; (taxa extra) 6) Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1
quadra de areia e 1 campo gramado; 7) Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de
melhorias, manutenções e aquisiçoes dos itens 4,5,6 e 7; 8) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de
melhorias, manutenções e aquisiçoes dos itens 4,5,6 e 7; 9) Eleição de Sindico - Subsindico - Conselho Fiscal e Conselho
Consultivo; 10) Aprovar e estabelecer remuneração do Sindico em 2 salarios minimos; 11) Assuntos Gerais; NOTA: O
Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino regularmente em dia com a taxa condominial pode participar
das Assembleias, votar e ser votado .  O Artigo 654,  § 1º,  do Código Civil  permite os senhores condôminos se fazerem
representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com procurações específicas. A ausência dos senhores
condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é
bom lembrar  que, com a  sua ajuda participando e dando suas sugestões, evitar-se-á com que a minoria decida por  você.
PARTICIPE! Cuiabá, 17/02/2022. Samira Souza Weydmann - Sindica do Condomínio Villa Borghese. 18/02/22

EDIFÍCIO ELDORADO HILL OFFICE
CNPJ nº 18.070.864/0001-45

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
Edifício Eldorado Hill Office, CNPJ nº 18.070.864/0001-45, situado na rua I, n.
105, bairro Jardim Alvorada em Cuiabá-MT, por meio de sua Síndica Samira Souza
Weydmann, CONVOCA todos os seus condôminos para a ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, no dia 22/02/2022, na recepção do Edifício, às 17:30h, em primeira
convocação, com mínimo de 2/3 (dois terços)  das unidades autônomas, e  em
segunda  convocação às  18:00h,  com  qualquer  número  dos  presentes,  para
deliberar as seguintes pautas:  1) Aprovação da Alteração da Convenção e do
Regimento Interno Conforme enviado a todos por e-mail No dia 13/01/2022; 2)
Aprovação para Contrato de Apoio Jurídico ao Condomínio; 3) Aprovação da
Substituição dos Vigilantes por Porteiros Noturnos; 4) Aprovação do Projeto e
Prazo para Execução das Coberturas das Garagens do Térreo; 5) Aprovação
do Projeto e Execução da Instalação das Placas de Energia Solar para atender
a Area Comum; 6) Aprovação do Projeto e Execução Drenos Externos para Ar
Condicionados de todo prédio; 7) Aprovação e Execução da Pintura do prédio
Interna e Externa e Lavagem das Janelas; 8) Aprovação de Taxa Extra para
custear parte das obras; 9) Assuntos gerais; Nota:  O Artigo 1.335 do Código
Civil  determina  que  somente  o  condômino  regularmente  em  dia  com  a  taxa
condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado . O Artigo 654,
§ 1º, do Código Civil permite os senhores condôminos se fazerem representar na
Assembleia  ora  convocada  por  procuradores,  munidos  com  procurações
específicas. A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem
como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é
bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões, evitar-se-á
com que a minoria decida por você. Participe! Cuiabá, 15/02/2022. Samira Souza
Weydmann - Síndica (original assinado). 18/02/22
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24.Gestão de riscos e instrumentos financeiros
A gestão de riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia de atuar de forma ética e em conformidade com os 
requisitos legais e regulatórios estabelecido no Brasil. Os riscos são administrados considerando governança e controles 
estabelecidos, o que envolve a participação ativa da Alta Administração da Companhia. A Companhia possui exposição para os 
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

a) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma 
contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente 
proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros da Companhia. Os valores contábeis dos ativos 
financeiros representam a exposição máxima do crédito e são conforme quadro ao lado. 

As perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros reconhecidas no resultado estão vinculadas somente à 
provisão para perdas em recebíveis a movimentação do quadro. Os saldos de bancos e aplicações financeiras são mantidos em 
bancos de primeira linha como forma de redução do risco de crédito. b) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de que a 
Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados 
com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração da liquidez é de garantir, 
na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições 
normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A Companhia 
busca manter o nível de seu caixa e equivalentes de caixa e outros investimentos com mercado ativo em um montante superior às 
saídas de caixa para liquidação de passivos financeiros para os próximos 30 dias. A Companhia monitora também o nível 
esperado de entradas de caixa proveniente do contas a receber e outros créditos em conjunto com as saídas esperadas de caixa 
relacionadas à fornecedores e outras contas a pagar. A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros na data 
das demonstrações financeiras. Esses valores são brutos e não-descontados, incluem pagamentos de juros contratuais e 
excluem o impacto dos acordos de compensação. 

c) Risco de mercado: Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como taxas de câmbio e taxas 
de juros e preços, irão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento 
de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo 
tempo otimizar o retorno. São avaliados os riscos de política pública quanto ao preço de venda dos produtos, em consonância 
com as necessidades de caixa da Companhia, portanto, as condições atuais ensejam em venda dos produtos em momentos em 
que o mercado seja mais favorável. Entre estes riscos de mercado, destacam-se: (c.1) Risco cambial: Os direitos a realizar e as 
operações contratadas são em sua totalidade em Reais, portanto, não há riscos relativos à variação cambial para a Companhia e; 
(c.2) Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade da Companhia em incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de 
oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. A Companhia não possui riscos significativos 
vinculados a operações com taxas de juros variáveis de modo que não foi apresentada uma análise acerca de tal item.
25. Responsabilidade social e ambiental
Ciente de sua responsabilidade e destacado papel junto a comunidade em que está inserida, a Companhia patrocina e mantém 
diversas ações de cunho socioambiental, entre as quais destacam-se: A Companhia é mantenedora da Associação Barralcool 
– Projeto Doce Vida, uma entidade sem fins lucrativos e constituída com o intuito de promover o bem-estar social e 
desenvolvimento da comunidade, onde são realizados vários projetos nas áreas ambiental, de educação, cultura, esporte e lazer, 
beneficiando diretamente seus colaboradores, familiares e a sociedade como um todo. A Companhia elabora anualmente o seu 
balanço social, sendo certificada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, desde o exercício de 2009, pela sua 
contribuição em prol da difusão da Responsabilidade Social e Balanço Social. Com relação ao meio ambiente, as principais 
ações realizadas da Companhia foram: (i) Monitoramento de águas superficiais e subterrâneas; (ii) monitoramento de emissões 
atmosféricas; (iii) utilização de técnicas conservacionistas de solo; (iv) gerenciamento de resíduos sólidos; (v) manutenção e 
proteção de mananciais hídricos; (vi) proteção do lençol freático; (vii) ações internas visando a redução no consumo de água e 
energia e; (viii) monitoramento da fauna. Há também uma constante comunicação com a comunidade por meio de programas 
voltados para promover ações de conservação e minimização de recursos renováveis e não renováveis e a conscientização e 
envolvimento da força de trabalho em questões sócios ambientais.  Em relação à segurança de seus trabalhadores, a Companhia 
mantém o Projeto SIPAT/SIPATR – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho / Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho Rural. Ao final do exercício, o seu quadro funcional era de 910 colaboradores, além de 242 prestadores de 
serviços terceirizados. Como meio de otimizar e padronizar suas rotinas operacionais, a Companhia possui os seguintes 
certificados: FSSC:22000 Versão 5.1 que trata sobre segurança de alimentos para a produção convencional de açúcar cristal e 
ISO 9001:2015 - qualidade para a produção de etanol e açúcar cristal desde a etapa de recebimento da matéria prima (cana-de-
açúcar) até a expedição do produto final. ACompanhia recebeu, em 2019, a certificação da BONSUCRO, que tem como objetivo 
reconhecer as práticas de sustentabilidade e o compromisso em reduzir os impactos ambientais e sociais em suas atividades de 
produção. Em 2021 foi adquirida a certificação RenovaBio, uma política nacional de biocombustíveis que aborda questões 
relacionadas com a previsibilidade, sustentabilidade ambiental, econômica e social, em linha com o crescimento do mercado. 
Essa certificação visa medir a pegada de carbono da Companhia com foco nas demandas das mudanças climáticas (COP 21 
Conferência de Paris). Barra do Bugres/MT, 28 de janeiro de 2022.

Agostinho Sansão - Diretor-Presidente 
Eliezer Fernandes Vieira  Contador, CRC-MT 007649/O-9

Ativo 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 164.135 81.828
Aplicações financeiras 201.823 162.986
Contas a receber 64.366 40.943
Outros créditos 3.722 5.984

Saldos, em R$ mil 434.046 291.741

Provisão para risco de crédito 2021 2020
Saldo inicial (2.129) (2.171)
Perdas e recebimentos 15 42

Saldos, em R$ mil (2.114) (2.129)

Passivos financeiros Contábil Até 1 ano

Fornecedores 129.762 129.762
Empréstimos e financiamentos 6.952 4.061
Obrigações fiscais 55.361 55.361
Obrigações trabalhistas 10.882 10.882
Outras obrigações 1.249 1.249

Saldos, em R$ mil 204.206 201.315

Fluxos de caixa
De 1 a 
2 anos

De 2 a 5 
anos

Total

- - 129.762
3.073 673 7.807

- - 55.361
- - 10.882
- - 1.249

3.073 673 205.061

As reservas de incentivos fiscais são oriundas das políticas regionais de isenção de ICMS, além de benefícios fiscais de 
reinvestimento de imposto de renda, concedidos através da Sudam. As reservas de lucros são constituídas conforme o Estatuto 
Social da Companhia, que prevê, originalmente, que 5% (cinco por cento) do lucro líquido sejam destinados para a formação da 
reserva legal, até atingir o limite de 20% do capital social. Os ajustes de avaliação patrimonial são movimentados pela 
transferência ao resultado dos efeitos da depreciação e alienação de bens avaliados, assim como dos impostos diferidos sobre 
esta movimentação. A distribuição de dividendos é calculada sobre o lucro líquido do exercício, deduzidos os efeitos da 
depreciação sobre os ajustes de avaliação patrimonial e constituição das reservas estatutárias. O percentual a ser aprovado para 
distribuição é o mínimo estabelecido no Estatuto Social da Companhia, 25%. Os lucros remanescentes após a distribuição dos 
dividendos obrigatórios, são levados à Assembleia para aprovação de sua destinação, geralmente às reservas de retenção de 
lucros e de investimentos ou, ainda, outras deliberações de competência dos acionistas.
17.Receitas líquidas e custos dos produtos vendidos
Acomposição do lucro bruto auferido em cada exercício comparativo, considerando a natureza dos produtos, é dada conforme os 
quadros abaixo em ambos os exercícios: 

18.Despesas operacionais
As despesas administrativas referem-se aos gastos com a gestão da Companhia e manutenção das áreas de apoio, enquanto 
as despesas comerciais são formadas pelos gastos com fretes e comissões de vendas, basicamente.

19.Outras receitas e despesas operacionais
As outras receitas e despesas operacionais são compostas, principalmente, por (i) créditos fiscais de ICMS gerados no exercício 
relacionados ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic); (ii) despesas com multas e indenizações 
tributárias pagas no exercício; (iii) receitas e custos decorrentes da alienação de ativo imobilizado; (iv) receitas de vendas de 
resíduos e sucatas; e (v) doações realizadas principalmente para a Associação Doce Vida. (vi) créditos de descarbonização – 
CBios são reconhecidos no momento do reconhecimento da receita de etanol anidro e hidratado pelo valor de mercado. Ao 
identificar perda na avaliação do estoque de CBios, a provisão para perda é reconhecida em outras receitas (despesas) 
operacionais líquidas. A venda de créditos é reconhecida como receita bruta e a baixa do estoque no custo de produtos vendidos. 
Não ocorreram vendas de CBios no exercício de 2021. 

de ações
Tipo de ação

2021
Capital

autorizado
Número 

de ações
Capital

integralizado autorizado
Ordinárias 180.000 34.486 167.460.187
Preferenciais classe A 270.000 49.022 248.855.825
Saldos, em R$/Qtde. (mil) 450.000 83.508 416.316.012

240.000
400.000

160.000

Capital Número 

34.486
49.022
83.508

2020
Capital

integralizado
154.132
228.014
382.146

Produtos e serviços
2021

Receitas
Impostos e 
devoluções

Receitas
líquidas Custos

Álcool hidratado 249.208 (44.741) 204.467 (128.484)
Álcool anidro 242.487 (5.031) 237.456 (138.551)
Açúcar 205.763 (22.725) 183.038 (128.278)
Energia elétrica 15.966 (2.431) 13.535 (2.650)
Sub-produtos e serviços 4.054 (746) 3.308 -

Totais, em R$ mil 717.478 (75.674) 641.804 (397.963) 243.841

Lucro   
bruto

75.983
98.905
54.760
10.885

3.308

Margem
30%
41%
27%
68%
82%
34%

Produtos e serviços
2020

Receitas
Impostos e
devoluções

Receitas
líquidas Custos

Álcool hidratado 187.067 (49.088) 137.979 (114.552)
Álcool anidro 148.371 (6.680) 141.691 (104.444)
Açúcar 147.599 (3.661) 143.938 (97.173)
Energia elétrica 6.585 (609) 5.976 (2.237)
Sub-produtos e serviços 2.642 (246) 2.396 -

Totais, em R$ mil 492.264 (60.284) 431.980 (318.406) 113.574

Lucro   
bruto

23.427
37.247
46.765

3.739
2.396

Margem
13%
25%
32%
57%
91%
23%

Despesas operacionais 2021 2020
Despesas com pessoal (23.295) (22.343)
Remunerações (14.478) (13.514)
Encargos sociais (5.177) (4.580)
Outros benefícios (3.640) (4.249)
Despesas administrativas (8.536) (8.053)
Materiais de consumo (3.486) (2.941)
Tributárias (2.007) (1.578)
Prestação de serviços (1.696) (1.473)
Honorários e assist. técnica (1.372) (1.350)
Depreciações (550) (572)
Viagens e estadias (676) (478)
Conservação de bens (554) (445)
Outras despesas (2.807) (2.067)
Recuperação de despesas (custos) 4.612 2.851
Despesas comerciais (7.763) (4.542)
Fretes (6.774) (3.845)
Comissões (931) (608)
Propaganda e publicidade (73) (80)
Provisão/reversão de risco de crédito 15 (9)

Totais, em R$ mil (7.763) (4.542)

Outras receitas e despesas 2021 2020
Receitas 23.908 14.339
Subvenção governamental - Prodeic 16.792 10.316
CBios 4.103 -
Alienação de bens - 3.233 
Resíduos e sucatas 722 519 
Créditos de impostos 671 -
Outras receitas 1.620 271 
Despesas (2.089) (2.129)
Indenizações e multas (260) (1.651)
Doações (1.817) (428)
Outras despesas (12) (50)

Totais, em R$ mil 21.819 12.210
20.Encargos financeiros líquidos
O saldo de descontos obtidos em 2020 é referente a finalização de contrato de renegociações de dívidas da Companhia e de 
acionistas junto ao Programa Especial de Saneamento Agrário – Pesa. 

22.Partes relacionadas
Os saldos de ativos e passivos, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, bem como os saldos de resultado envolvendo transações 
entre partes relacionadas durante o período estão demonstrados conforme o quadro. A matéria-prima da indústria é totalmente 
adquirida junto às partes relacionadas (acionistas). Nessa safra, a Companhia adquiriu de seus acionistas um volume de 2,3 
milhões (2,4 milhões em 2020) de toneladas de cana-de-açúcar, totalizando uma movimentação financeira de R$ 326.051 mil no 
exercício de 2021 (R$ 225.738 mil em 2020). 

23.Cobertura de seguros
A Companhia mantém contratos de seguros com coberturas consideradas suficientes pela Administração para cobrir eventuais 
perdas significativas sobre seus ativos e responsabilidades, sendo que a análise da suficiência destas coberturas não faz parte do 
escopo dos auditores independentes. As importâncias cobertas pelas apólices de seguros vigentes na data das demonstrações 
financeiras atuais são demonstradas no quadro. 

Partes relacionadas 2021 2020
Outros créditos 1.968 2.151
Barralcool Destilaria da Barra Ltda. 1.534 1.918
Outras partes relacionadas 434 233

Contas do ativo, em R$ mil 1.968 2.151
Fornecedores (cana-de-açúcar) 120.938 70.182

Agropecuária Bom Pastor Ltda. 22.612 12.775
Barralcool Destilaria da Barra Ltda. 9.536 6.997
Rene Junqueira Barbour e Outros 11.106 6.290
Edevaldo Sansão 7.941 4.276
José Sansão 7.012 4.007
Antônio Sansão 6.541 3.963
Outras partes relacionadas 56.190 31.874

Contas do passivo, em R$ mil 120.938 70.182

Seguradora Vencimento Objeto Segurado
Cobertura 

máxima
Mapfre Seguros S/A 31/10/2022 Unidades industriais e estoques de produtos 200.000 
Diversas 04/01/2022 a 22/12/2022 Veículos diversos FIPE

Saldos, em R$ mil 200.000 

21.Conciliação de alíquotas de IRPJ e CSLL
Impostos correntes – A Companhia é tributada com base no lucro real, sendo que o resumo da apuração do IRPJ e CSLL
correntes para os anos-calendário de 2021 e 2020 é conforme abaixo.

As diferenças de alíquotas de IRPJ e CSLL são decorrentes de (i) despesas e doações não dedutíveis; (ii) incentivos fiscais 
relacionados a Lei do Bem e Prodeic; (iii) ajustes de bases fiscais relativas à aplicação dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27 e 
ICPC 10, sobre avaliação de bens do ativo imobilizado e; (iv) valor justo contabilizado no registro dos Cbios.
Impostos diferidos – As apurações de IRPJ e CSLL diferidos, bem como sua movimentação nos exercícios, são demonstradas 
como segue: 

Encargos financeiros 2021 2020
Receitas 10.182 10.407
Rendimentos de aplicações 9.919 5.433 
Descontos obtidos 47 4.607 
Juros recebidos 197 345 
Variação monetária 14 9 
Outras receitas 5 13 
Despesas (1.316) (1.316)
Juros pagos e incorridos (498) (935)
Descontos concedidos (563) (355)
Despesas bancárias (214) (23)
Outras despesas (41) (3)

Totais, em R$ mil 8.866 9.091 

Conciliação alíquota do IR e CS

Lucro do antes dos impostos
Adições
Despesas não dedutíveis
Depreciações - acelerada
Multas indedutíveis
Depreciações AAP
Outras adições
Exclusões
Lei do Bem
Ajustes de depreciação IFRS
CBios
Subvenção governamental - Prodeic
Outras exclusões
Lucro ajustado
IRPJ - 15%
Adic. IRPJ - 10%
CSLL - 9%
Valor do imposto
Deduções
Programa de Apoio ao Trabalhador

Totais, em R$ mil

2021 2020
IRPJ CSSL IRPJ CSSL

234.932 234.932 99.937 99.937
6.944 5.739 8.277 7.071

493 493 431 431
1.205 - 1.206 -

260 260 1.651 1.651
4.983 4.983 4.983 4.983

3 3 6 6
(30.980) (30.980) (16.718) (16.718)

(7.304) (7.304) (4.715) (4.715)
(2.109) (2.109) (1.640) (1.640)
(4.103) (4.103) - -

(16.792) (16.792) (10.316) (10.316)
(672) (672) (47) (47)

210.896 209.691 91.496 90.290
31.634 - 13.724 -
21.066 - 9.126 -

- 18.872 - 8.126
52.700 18.872 22.850 8.126

(583) - (503) -
(583) - (503) -

52.117 18.872 22.347 8.126

Apuração do IR e CS diferidos 2021 2020
Provisão para contingências 15.334 15.334
Provisão para perda de estoque 1.141 2.970
Provisão para risco de crédito 2.114 2.129
Depreciação acelerada (3.905) (4.792)
Ajuste de avaliação patrimônial (35.690) (40.673)
Base de calculo (21.006) (25.032)
Alíquota combinada 34% 34%

Totais, em R$ mil (7.142) (8.511)

Movimentação do diferido 2021 2020
Realização 1.368 1.971
Constituição - 5.937

Totais, em R$ mil 1.368 7.908

Continuação

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de 
Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento Filiado a CSB e FEITTINF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados 
do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 
trabalhadores (as) das Empresas Particulares na área de Tecnologia da Informação do Estado de 
Mato Grosso, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 25 de 
fevereiro de 2022, na sede do SINDPD-MT sito a Rua Dr. Hélio Ponce de Arruda, nº 742, CPA (Centro 
Político Administrativo) Cuiabá-MT, às 17h:00mim horas em primeira convocação com 50% dos 
presentes e às 17h:30mim horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de 
presentes,  a fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e Deliberar sobre a 
Pauta de Reivindicação 2022/2023; 2) Aprovar autorização para o SINDPD-MT negociar junto a 
FECOMÉRCIO às reivindicações da categoria referente à Pauta de Reivindicação 2022/2023; 3) Aprovar 
autorização para o SINDPD-MT instaurar, ou não o Dissídio Coletivo, caso forem frustradas as negociações 
diretas e administrativas com a FECOMÉRCIO; 4) Outros assuntos de interesse Geral da categoria.  
Cuiabá 15 de fevereiro de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e 
JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Cuiabá-MT. Vila Boa Esperança. Rua Quarenta e Quatro - Área A-2, nº 315 (no RI consta Rua Cel. 
Miranda Reis), Casa. Áreas totais: terr. 360,00m² e constr. estimada 311,8095m². Matr. 126.862 do 6º 
RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, para averbação da nova 
denominação do logradouro, da numeração predial e ampliação da área construída no RI, correrão por 
conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 08/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 413.996,89.
2º Leilão: 10/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 294.264,16 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento.O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.
com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 08/03/22 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 10/03/22 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE 4ª Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 20 
(Vinte) Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior 
Processo Nº 1056466-27.2019.8.11.0041 Valor Da Causa: R$21.518,91 Espécie: Monitória Polo 
Ativo: Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi 
Ouro Verde MT, cooperativa de crédito, inscrita no CNPJ/MF sob n° 26.529.420/0001-53, com sede na 
Avenida Mato Grosso, nº 1577, Bairro Cidade Nova, CEP 78455-000, na cidade de Lucas do Rio Verde 
– MT, endereço eletrônico: Polo Passivo: R A Comércio De Alimentos Eireli, mhflores@mhflores.com.br1
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 97.538.724/0001-25, com sede na 
Avenida Brasília, nº 146, Bairro Jardim das Américas, Cep 78060-601, na cidade de Cuiabá - MT, 
endereço eletrônico desconhecido. Finalidade: Citação do polo passivo R A Comércio De Alimentos 
Eireli, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 21.518,91 
(vinte e um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, e dos 
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 
poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 
penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos vinculados 
disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo Da Inicial: Por força da 'Proposta de Adesão e 
Solicitação do Cartão Sicredi Visa Empresarial – C/C 04726-6', firmada 24/09/2018, a cooperativa 
autora concedeu a Requerida um limite de crédito no valor de R$20.716,38 (vinte mil, setecentos e 
dezesseis reais e trinta e oito centavos), com possibilidade de renovações automáticas, acrescidas dos 
encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida até o momento não efetuou o 
devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas empreendidas pela Requerente. Encontra-se, 
assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$21.518,91 (vinte e um mil, quinhentos e dezoito 
reais e noventa e um centavos), atualizados até 25/10/2019, oriundos do Cartão Sicredi Visa 
Empresarial. DECISÃO: Vistos etc. 1. Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor 
embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se 
em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto 
pagamento, ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. Comprovante do 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 27303560 - pág. 2, para o devido 
cumprimento de mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 
termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 
do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 08 de 
janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
Bancário DECISÃO: Vistos etc. Diante da certidão de Id 57366141, bem como a consulta de endereço 
realizada junto ao sistema Infojud em decisão de Id 70565587, dando conta do mesmo endereço já 
constante nos autos, defiro o pedido de Id 71009112. Cite-se a requerida R A Comercio de Alimentos 
Eireli por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo 
em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 
intimação. Cuiabá, 10 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do término do prazo deste 
edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art. 701, § 2º, do CPC). 
3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado 
em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de 
Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo 
indicado, ficará o polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

AGROPECUÁRIA SELLE LTDA, CNPJ. 24.711.657/0001-25, torna público 
que requereu à SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização 
para Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) 
na Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDASANTAROSA, 
localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de PECUÁRIA.

NELSON DA CUNHA CINTRA, CPF. 916.762.078-72, torna público que 
requereu à SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização para 
Restauração de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) na 
Planície Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDA ALVORADA DO 
PANTANAL, localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de 
PECUÁRIA.

MARIA LUCIA BRAGA, CPF. 621.550.721-20, torna público que requereu à 
SEMA-Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Autorização para Restauração 
de Formações Campestres (Pastagens Plantadas e Nativas) na Planície 
Alagável do Pantanal, da PROPRIEDADE FAZENDA SÃO SEBASTIÃO, 
localizada no munícipio de CÁCERES-MT, para a atividade de PECUÁRIA

O presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO RIO VERDE devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº  34.720.802/0001-98 sediada na Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, 
Bairro Centro, Nova Mutum/MT CEP 78450-000, Sr. Joao Batista Pires Martins, portador (a) 
da Carteira de Identidade R.G. nº.001270683 SSP/MT e do CPF n.º995.605.261-20, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores cooperados que nesta 
data totalizam 07 (sete) membros, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 28 de Fevereiro de 2022, nas dependências da sede da entidade, sito à 
Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, Bairro Centro, Nova Mutum/MT CEP
78450-000, às 13:00hs em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
dos membros com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Prestação de contas os órgãos de administração, acompanhada do parecer do conselho 
fiscal, compreendendo o relatório de gestão, balanço patrimonial, demonstrativo das sobras 
ou perdas e plano de atividades para o exercício seguinte; 2) Qualquer assunto de interesse 
social, econômico, estruturais e de melhorias da Cooperverde. 3) Admissão de novos 
membros; 4) Eleição de Coordenador; 5) Deliberação para participar de pregões e licitações; 
Nova Mutum-MT, 17 de Fevereiro de 2022

Joao Batista Pires Martins
CPF nº 995.605.261-20 

Diretor Presidente

COOPERATIVA DE TRABALHO RIO VERDE
CNPJ 34.720.802/0001-98

 Avenida dos Uirapurus, nº 82 N, Sala 01 – Esquerda, Bairro Centro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 – SPE Ltda.
CNPJ Nº 21.199.928/0001-17 NIRE 51.201.573.921

Redução de Capital
Data 25 de janeiro de 2022 Local Rondonópolis. A totalidade 
dos sócios da RNI Rodobens Incorporadora Imobiliária 410 – 
SPE Ltda, sede em Rondonópolis-MT, na Rua Piauí, n° 2107, 
Jardim Belo Horizonte, CEP 78.705-609, DELIBERAM, reduzir o 
capital social, conforme artigo 1082, II do Código Civil, de 
R$3.308.000,00, para R$2.032.000,00 representando uma 
redução de R$1.276.000,00, que será devolvida até 31.01.2022, 
em moeda corrente nacional, à RNI Negócios Imobiliários S/A. 
Sócias: RNI Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

Mecanica Zelta EIRELI, com nome fantasia MECANICA ZELTA inscrito 
no CNPJ n°26.773.325/0001-09, situado na Rua Nossa Senhora das 
Graças,46, bairro Jardim Novo Horizonte, Várzea Grande-MT, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural e Sustentável  a Renovação da SEMMADRS/VG
Licença de Operação sobre n° LO N° 312/2018 para atender a notificação 
003659 da SEMMADRS/VG

O Denti Gestão de Propriedades LTDA-CNPJ 33.488.968/0001-68, 
torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável- a Licença de SEMMADRS/VG
Localização (LL) para atividade de Construção de Edificação Comercial, 
situado na Rua Emília Jacinta Neto (rua 58), S/n, quadra 78, lote 15- Bairro 
Paiaguás no município de Várzea Grande/MT                                (18/02/2022)

Edital de Citação Prazo do Edital: 30 dias. Expedido por determinação do MM(ª) Juiz(a) de Direito 
Michell Lotfi Rocha da Silva. Processo nº 0011882-13.2013.8.11.0004, Valor da Causa: R$ 65.550,77, 
Espécie: (Títulos de Créditos) Execução de Título Extrajudicial, Exequente: Banco do Brasil S/A, CNPJ: 
00.000.000/0001-91, brasileiro(a), Endereço: Qd 04/01, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, 10º andar, nº 
1, S.B.S., Bairro: Setor Bancário Sul, Cidade: Brasília-DF. Executado(a): Lucas Ribeiro Simões, CPF: 
011.631.191-64, RG. 1973208-2 SSP MT, Filiação: brasileiro(a), casado(a), engenheiro de produção/
pecuarista, Endereço: Rua Antonio Ribeiro da Silva, nº 121, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT 
e Mario Ribeiro Simões, CPF: 807.106.201-44, RG: 2.940.361 SSP GO, Filiação: José Belmiro Simões 
e Maria Lúcia R. Costa Simões, data de nascimento: 16/04/1972, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, 
solteiro(a), agrônomo/agropecuarista, Endreço: Fazenda “Estância Maria Alberta” BR MT 100, KM 07, 
Bairro: Zona Rural, Cidade: Ribeirãozinho-MT. Finalidade: Citação do(s) executado(s) acima qualifica-
do(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, con-
soante 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 quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida. Valor total do débito, incluindo honorários advocatícios 
e custas, Débito Atualizado: R$ 127.511,37, Honorários Fixados: R$ 12.751,13, Custas Processuais: 
R$ 0,00, Total para Pagamento: R$ 140.262,50. Despacho/Decisão: Vistos 1. Considerando que foram 
infrutíferas as tentativas de citação do Requerido, e que os endereços obtidos via sistemas INFOJUD, 
SISBAJUD e outros, ao serem diligenciados, também restaram infrutíferos, vislumbro as condições para 
deferimento do pedido de citação por edital. 2. Dessa forma, estando o Requerido em local incerto e não 
sabido, sendo impossível aferir com exatidão o endereço em que reside, Defiro o pedido retro, devendo 
ser realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, em acordo com os artigos 246, IV c/c 
art. 256 II, do CPC/2015. 3. Desde já, Nomeio a Defensoria Pública desta  Comarca como Curador 
Especial, para o caso de não apresentação de defesa no prazo legal, nos termos do disposto no art. 
72, II, do CPC/2015. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) 
o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias 
para opor(em) embargos. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, posa 
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na 
forma da Lei, Eu, Agemiro Batista Arantes Neto, digitei. Barra do Garças-MT, 15 de dezembro de 2021. 

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ: 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA
BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIAGERAL
ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIAa ser realizada no dia 04 de 
março de 2022, às 8:00 horas em primeira convocação, com 
a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com 
direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número. Considerando as determinações impostas 
pelo Decreto Municipal nº 07/2022, referente a COVID 19, 
para manter o distanciamento entre as pessoas e para 
manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia 
será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do 
local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
i)Aumento do Capital Autorizado ii)Prestação de contas dos 
Administradores, referente ao exercício de 2021; iii) 
Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos 
Auditores Independentes referente ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; iv) Destinação do Lucro Líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo 
das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. 
Barra do Bugres, 15 de fevereiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que a partir desta data foram feitas alterações ao 
edital do Pregão Presencial 04/2022, Processo N° 05/2022 cujo 
objeto é: Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados de apoio técnico e assessoria para Educação 
em todas as etapas da Educação Básica da rede municipal, 
orientação pedagógica, e educacional, avaliação, instrução, 
acompanhamento e autoavaliação para os profissionais de 
educação do municipio de Nova Guarita – MT. Todas as 
exigências encontram-se devidamente publicadas em edital de 
Pregão Presencial No 04/2022 e Edital Complementar 01 ao 
Pregão Presencial n.º 04/2022. Portanto o prazo para a abertura 
da licitação, que estava previsto para o dia 21/02/2022 fica 
prorrogado para 04 de Março de 2022, às 08:30 horas (Horário 
de Mato Grosso). Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, 
Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 
hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br. Nova 
Guarita – MT, 17 de Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 016/2022- PR 008/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS Nº 008/2022, tendo 
como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A
A Q U I S I Ç Ã O D E M O B I L I A E E Q U I PA M E N T O S 
HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA DE SAÚDE DE PLANALTO DA SERRA/MT, 
conforme condições e especificações constante no ANEXO I do 
Termo de Referencia parte integrante do edital, com realização 
prevista para o dia 04/03/2022 ás 15:00 horas (horário de 
(Brasília). O Edital completo está a disp. dos int. gratuitamente, 
n a P r e f . M u n . d e P. d a S e r r a – M T e n o S i t e : 
www.planaltodaserra.mt.gov.br e no Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL www.bll.org.br. Comissão de Pregão, Praça São 
Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA

Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. (Amazônia 04). 
09.001.879/0013 - 02, torna público que requereu a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a 
Alteração de Razão Social e Renovação de Licença de 
Operação, para atividade de revendedor de combustível, posto 
de combustível no município de Cuiabá / MT, Juntada no 
processo: 156410/2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 06/2022
O CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal, nos termos 
de §3º do artigo 75 da Lei 14.133/2021, torna público que fará 
aquisição de prensas enfardadeiras para materiais recicláveis 
em atendimento ao Cv. Funasa Nº 538/2008/2021. Tudo 
conforme especificações e condições técnicas constantes no 
T e r m o d e R e f e r ê n c i a d i s p o n í v e l n o s i t e 
www.nascentesdopantanal.org.br. As empresas interessadas 
poderão acessar o site ou requerer o Termo de Referencia pelo 
e-mail: nascentesdopantanal@gmail.com com a finalidade de 
apresentar Proposta de Preços até o dia 23 de fevereiro de 
2022. Informações pelo Fone 65 3251-1115. São José dos 
Quatro Marcos-MT, 17 de fevereiro de 2022.

THIAGO GERALDO MARQUES
Presidente da CPL - Portaria nº 66/2021

Edital nº: 023/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 08 de MARÇO de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da Licitação: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS METÁLICAS 
PARA MANUTENÇÃO DE CONDENSADORAS A SEREM 
INSTALADAS NO NOVO PRÉDIO DA SEDE DAS PROMOTORIAS 
DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mpmt.mp.br
(link Licitações), podendo também ser obtido pelo e-mail 
licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone (65) 
3613-1635.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 022/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 
07 de MARÇO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS E 
TERMINAIS INTELIGENTES, SEM INSTALAÇÃO, PARA AS 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

BARBARAH R. P. RODRIGUES ME. Oficina Rodrigues. 
CNPJ 30.261.997/0001-02, torna público que requereu 
junto a SMMA/BG pedido da LP, LI e LO para atividade 
serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores no município de Barra do Garças/MT. Não 
EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍ-
COLA LTDA  – FAZENDA 
COLORADO, inscrita no 
CNPJ: 10.425.282/0036-
52, torna público que 
requereu à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
- MT (SEMA/MT) a soli-
citação de LICENCIA-
MENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO - LAS, 
para ALGODOEIRA CO-
LORADO, localizado na 
rodovia BR 364, KM 285 + 
28 Km a direita, Fazenda 
Colorado, zona rural de 
Diamantino - MT.

WESLEY CARNEIRO VI-
TOR 94136629168, CNPJ 
23.627.610/0001-15, torna 
público que requereu junto 
a SMMA-BG, Licenças 
Prévia, Instalação e Ope-
ração, para atividade de 
Marcenaria no município 
de Barra do Garças-MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX NUNES DE 
FIGUEIREDO PROCESSO n. 0001642-48.2013.8.11.0041 Valor da 
causa: R$ 467.906,41 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]-
>EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 
Nome: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 
Endereço: Tancredo A. Neves, n 40-N, Centro, TANGARÁ DA SERRA - MT 
- CEP: 78000-000POLO PASSIVO: Nome: RMA AGROPECUARIA 
LTDAEndereço: RUA DOZE, 14 QDA 22 LT 14, Morada do Ouro Ii, CUIABÁ 
- MT - CEP: 78053-731FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 
PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 
seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 
queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados 
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções 
de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 
“ A exequente é credora da Cédula de Crédito Bancário n°B12031341-1, 
emitida nos termos da Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004, cujo valor do 
débito atualizado soma a quantia de R$ 467.906,41 (quatrocentos e sessenta 
e sete mil novecentos e seis reais e quarenta e um centavos). Ocorre que 
os devedores não procederam com o adimplemento de parcelas, conforme 
planilha em anexo. A exequente buscou todas as vias amigáveis a fim de 
compor com a executada, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão 
a busca da tutela jurisdicional.’’ DECISÃO: ‘’Vistos etc. Diante das tentativas 
frustradas de citação pessoal da parte Executada, nos termos dos artigos 
256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e 
determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da 
inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos 
do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, 
esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 
cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 
Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 
art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 
que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 
Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2021. (Documento assinado 
eletronicamente)ALEX NUNES DE FIGUEIREDO - Juiz 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 afixado no lugar de costume 
e publicado na forma da Lei. Eu, ARIANE MIZAEL OLIVEIRA, digitei.  CUIABÁ, 
15 de dezembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – 
SORRISO CNPJ: 02.937.632/0013-45, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
– SAMA/SORRISO-MT, A RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO N°197/2019 – PARA 
ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUA-
DA NA GLEBA BOA ESPERANÇA, S/N, ZONA 
RURAL, SALA B, LAT: 13°30’1,69’’ S LONG: 
55°08’59,95 W’’, SORRISO/MT.

MAGRÃO IND. E COM. DE IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS LTDA, estabelecido na Avenida 
DiovaniDeon, nº 317, Loteamento Empresarial, 
Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 21.777.968/0001-
07, Torna Público que requereu junto a Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO das atividades de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores.
Não foi determinado EIA/RIMA.

A Pessoa Jurídica de Direito Privado VIDA NOVA CUIABA II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA, CNPJ: 42.471.076/0001-45, 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 Localização, Licença Prévia e Licença de Instalação, para 
empreendimento de LOTEAMENTO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, localizada na rodovia 
dos imigrantes, área de expansão urbana sul, município de Cuiabá–MT.

TUMELERO AGRO MERCANTIL LTDA, CNPJ: 
26.029.706/0001-70, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorri-
so – SAMA, a Licença Prévia e Licença de Instalação 
da área ampliada e Licença de Operação da área total 
para a atividade de comercio atacadista de cereais e 
leguminosas beneficiados, farinhas, amido e féculas, 
com atividades de fracionamento e acondicionamento 
associado e envasamento e empacotamento sob con-
trato (cerealista), sito a Rodovia BR 163, KM 712, S/Nº, 
Distrito de Primavera, Sorriso - MT, não determinado 
(EIA/RIMA). 

A Pessoa Jurídica de Direito Privado VIDA NOVA 
CUIABA II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
LTDA, CNPJ: 42.471.076/0001-45, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano Sustentável – SMADESS a Licença 
Ambiental – Modalidade: Licença de Localização, Li-
cença Prévia e Licença de Instalação, para empreendi-
mento de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, localizada na 
rodovia dos imigrantes, área de expansão urbana sul, 
município de Cuiabá–MT.

FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA (Zampa Auto 
Posto), CNPJ 26.588.921/0001-00, torna público que re-
quereu junto a SEMA/MT o pedido da Licença Ambiental 
Simplificada LAS para atividade Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigoso-TRPP no município de Barra do Gar-
ças/MT. Não EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA  – FAZENDA COLORA-
DO, inscrita no CNPJ: 10.425.282/0002-03, torna público que 
requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/
MT) a solicitação de RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para ESMAGADORA DE GRÃOS localizado na rodovia BR 364, 
KM 285 + 28 Km a direita, Fazenda Colorado, zona rural de Dia-
mantino - MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de 
Mercadorias em Geral de Santa Rita do Trivelato – MT, convoca os 
associados quites com suas obrigações sindicais para participarem 
da eleição da diretoria que será realizada em 22.02.2022 das 08:00 
às 17:00 horas, na Rua Matrinxã, 1336, Bairro Sonho Meu, (Sede 
do Sindicato), Santa Rita do Trivelato, MT, ficando aberto o prazo de 
dois dias para apresentação de chapas. Santa Rita do Trivelato, MT, 
17.02.2022 – Edenir Carlos da Costa – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mer-
cadorias em Geral de Nova Ubiratã – SINTRANUB, convoca os asso-
ciados  para participarem da assembleia geral ordinária a realizar-se no 
dia 20.02.2022, às 08:00 horas, a rua Getúlio Vargas, 195, Centro, Nova 
Ubiratã, MT, para deliberarem sobre a seguinte  ordem do dia: 01) Dis-
cussão e aprovação das contas das entidade de 2021 e da previsão or-
çamentária de 2022; 02) Descontos em folha de pagamento para custeio 
do Sindicato; 03) Assuntos Gerais. Nova Ubiratã, MT, 17.02.2022 – José 
Roberto da Conceição – Presidente.

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 19.570.448/0001-79

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Senhores(as)Condôminos(as),  NaqualidadedeSíndicadoCondomínioVillaBorgheseedeacordocomaConvençãoCondominial,  ficam
convocados os (as)  senhores (as)  condôminos (as)  a se reunirem emAssembleia Geral Ordinária, a  ser realizada  no dia
03/03/2022  (Quinta-feira),  às  19h00min  em primeira chamada com  a presença de no  mínimo 50% dos moradores, e às
19h30min com qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar
acerca dos  seguintes  assuntos:  Aprovação  das Contas  2021;  (enviaremos  por e-mail  com antecedência  para  todos
analisarem): 1) Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por
e-mail com antecedência para todos analisarem) 2) Aprovação da Alteração do Regimento Interno  - 5ª Edição enviamos
por  e-mail  a  todos moradores a prévia  das alterações em 07.02.2022);  3)  Aprovação de melhorias na estrutura  de
segurança geral do condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra) 4)
Aprovação de criar Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE
e Banheiros Externos, incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo
piso  e iluminação;  (taxa extra)  5)  Aprovação de  criar  Projeto e Execução do  espaço gourmet  nas  churrasqueiras
conforme layout; (taxa extra) 6) Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1
quadra de areia e 1 campo gramado; 7) Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de
melhorias, manutenções e aquisiçoes dos itens 4,5,6 e 7; 8) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de
melhorias, manutenções e aquisiçoes dos itens 4,5,6 e 7; 9) Eleição de Sindico - Subsindico - Conselho Fiscal e Conselho
Consultivo; 10) Aprovar e estabelecer remuneração do Sindico em 2 salarios minimos; 11) Assuntos Gerais; NOTA: O
Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino regularmente em dia com a taxa condominial pode participar
das Assembleias, votar e ser votado .  O Artigo 654,  § 1º,  do Código Civil  permite os senhores condôminos se fazerem
representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com procurações específicas. A ausência dos senhores
condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é
bom lembrar  que, com a  sua ajuda participando e dando suas sugestões, evitar-se-á com que a minoria decida por  você.
PARTICIPE! Cuiabá, 17/02/2022. Samira Souza Weydmann - Sindica do Condomínio Villa Borghese. 18/02/22

EDIFÍCIO ELDORADO HILL OFFICE
CNPJ nº 18.070.864/0001-45

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
Edifício Eldorado Hill Office, CNPJ nº 18.070.864/0001-45, situado na rua I, n.
105, bairro Jardim Alvorada em Cuiabá-MT, por meio de sua Síndica Samira Souza
Weydmann, CONVOCA todos os seus condôminos para a ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, no dia 22/02/2022, na recepção do Edifício, às 17:30h, em primeira
convocação, com mínimo de 2/3 (dois terços)  das unidades autônomas, e  em
segunda  convocação às  18:00h,  com  qualquer  número  dos  presentes,  para
deliberar as seguintes pautas:  1) Aprovação da Alteração da Convenção e do
Regimento Interno Conforme enviado a todos por e-mail No dia 13/01/2022; 2)
Aprovação para Contrato de Apoio Jurídico ao Condomínio; 3) Aprovação da
Substituição dos Vigilantes por Porteiros Noturnos; 4) Aprovação do Projeto e
Prazo para Execução das Coberturas das Garagens do Térreo; 5) Aprovação
do Projeto e Execução da Instalação das Placas de Energia Solar para atender
a Area Comum; 6) Aprovação do Projeto e Execução Drenos Externos para Ar
Condicionados de todo prédio; 7) Aprovação e Execução da Pintura do prédio
Interna e Externa e Lavagem das Janelas; 8) Aprovação de Taxa Extra para
custear parte das obras; 9) Assuntos gerais; Nota:  O Artigo 1.335 do Código
Civil  determina  que  somente  o  condômino  regularmente  em  dia  com  a  taxa
condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado . O Artigo 654,
§ 1º, do Código Civil permite os senhores condôminos se fazerem representar na
Assembleia  ora  convocada  por  procuradores,  munidos  com  procurações
específicas. A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem
como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é
bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões, evitar-se-á
com que a minoria decida por você. Participe! Cuiabá, 15/02/2022. Samira Souza
Weydmann - Síndica (original assinado). 18/02/22
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J D REBOQUES LTDAinscrita no CNPJ sob o nº43.345.079/0001-03, Rua 
07, Nº 1102, setor Industrial V, em Água Boa- MT. Torna publico que requer 
junto ao CODEMA –MT o Licenciamento Ambiental para asLicença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação (LO), para a 
atividade deFabricação de estruturas metálicas, fabricação de esquadrias 
de metal (fabricação de artigos de funilarias e de artigos de metais para 
uso doméstico e pessoal e fabricação de outros produtos de metal. não 
especificados anteriormente).

MARINES DIAS RODRIGUES MALDANER02333241195, inscrita no 
CNPJ sob nº 44.744.311/0001-30, situada na Rua Alfredo Canepelle, Nº 
1845, setor Nova Querência, em Querência – MT, , em Querência – MT, 
torna público que requero Licenciamento Ambiental junto ao Consorcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” - CODEMA, as Licenças Ambientais:  Licença Prévia (LP), Licen-
ça de Instalação (LI) para a atividade deLimpeza, coleta e transporte de 
resíduos por veículos “limpa fossa”.

AUTO POSTO CANELA LTDA – POSTO FLOR DA SERRA- 
CNPJ: 08.603.562/0012-94, torna público que requereu a Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação 
da Licença de Operação (LO) , para atividade de comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores, localizado na Av Inácio 
Bittencourt Cardoso, 1350-E, Jardim Goiás, no  município de Tanga-
ra da Serra/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

FRIGONE FRIGORIFICO LTDA – CNPJ: 10.558.593/0001-60, tor-
na público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te – SEMA/MT, o pedido da Licença Ambiental Simplificada - LAS,  
para atividade de Matadouro – abate de animais,  localizado na Ch 
Santana – antiga estrada Cuiabá-Poconé km 4,025, Zona Rural, no 
município de Poconé/MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DIAMANTINO LTDA – POSTO 3 -  
CNPJ: 06.249.216/0001-71, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão 
social para AUTO POSTO CANELA LTDA  - POSTO FLOR DA SERRA 
V - CNPJ: 08.603.562/0010-22, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Desembargador 
J.P.F.Mendes, 2690 , Jardim Eldorado, no município de Diamantino/MT. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

JOSE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA (FAZEN-
DA FORMOSA) CPF 229.583.631-04, torna pú-
blico que requereu junto a SEMA/MT a Licença 
por Adesão e Compromisso – LAC para atividade 
de Armazéns Gerais no município de Poconé/MT. 
NÃO FOI DETERMINADO EIA/RIMA.

V.L. DUARTE – ME POSTO CENTRAL -  CNPJ: 10.397.114/0001-
70, torna público que requereu a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão social para 
AUTO POSTO CANELA LTDA  - POSTO FLOR DA SERRA IV - 
CNPJ: 08.603.562/0013-75, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na R Desem-
bargador J.P.F.Mendes, SN , Centro, no município de Diamantino/
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA COLORADO, ins-
crita no CNPJ: 10.425.282/0026-80, torna público que requereu 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) a soli-
citação de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS, 
para UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO, localizado 
na rodovia BR 364, KM 285 + 33 Km, Fazenda Colorado, zona rural 
de Diamantino - MT.

ITAMAR ANTONIO CANOSSA, CPF: 898.228.469-91, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) de ampliação com 
Renovação de Licença de Operação (LO) para atividade 
Criação de Suínos (UPL), na rodovia MT 225, Estrada da 
Linha Celeste, s/n/, zona rural – VERA/MT. Não foi deter-
minado EIA e RIMA.

EBO AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 35.854.797/0005-00, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT Licença Pré-
via – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO para atividade de Confinamento de Bovinos no mu-
nicípio de Barra do Garças/MT. NÃO FOI DETERMINADA 
EIA/RIMA.

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASILS.A, CNPJ: 
47.067.525/0222-68, torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/MT Licença Prévia – LP e 
Licença de Instalação – LI, para atividade de Comercio Atacadista 
de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo 
com Depósito no Local situado em: Avenida ítrio Correa da Costa, 
N° 2600, Sala 02, Bairro: Jardim Belo Horizonte, CEP: 78.705-540, 
Rondonópolis-MT. Não foi determinado EIA e RIMA.

A empresa  WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA, 
inscrita no CNPJ 37.460.987/0001-37, torna público que 
requereu à SEMA/MT a Renovação da  Licenciamento 
Ambiental, Licença de Operação N° 316643/2018, com 
atividade de manutenção e reparação de veículos auto-
motores, localizado na rua presidente Trancredo Neves n° 
5241 - centro, município de Mirassol D’Oeste - MT

CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0686-12, torna 
público que requereu junto a SEMMA/BG, as Li-
cenças Prévia, Instalação e Operação do seu 
empreendimento localizado na Zona urbana do 
Município de Barra do Garças-MT.

NEIDE KIYOMI ODASHIRO, portador do CPF 
073.617.808-22, torna público que requereu da Secretária 
de Estado e Meio Ambiente -SEMA/MT, a Renovação da 
Licença de Instalação, atividade Criação de peixes – Fa-
zenda Água Clara, localizado na Rodovia MT 409, Km 35, 
Bairro Zona Rural, no Município de Alto Paraguai/MT.

CERENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 
15.370.406/0001-33, torna público que requereu 
junto a SEMMA/BG, as Licenças Prévia, Instala-
ção e Operação do seu empreendimento locali-
zado na Zona urbana do Município de Barra do 
Garças-MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR 
PROCESSO Nº 1006759-61.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$45.956,14 ESPÉCIE: MONITÓRIA  
POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE 
DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, entidade cooperativa sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ sob o n. 26.529.420/0001-53, cujo endereço eletrônico é juridicorc@acvsadvogados.com.br, com endereço 
na Rua Chapecó, n. 308-E, Centro, CEP 78455-000, no Município de Lucas do Rio Verde – MT.  POLO PASSIVO: 
ALANDERSON RODRIGUES COELHO, brasileiro, solteiro, representante comercial, endereço eletrônico: contato@
pagmenosembalagens.com.br, inscrito no CPF/MF sob o nº 678.460.332-04, residente e domiciliado na Rua Galdino 
Pimentel, n. 190, Galeria Du Carma, bairro Centro Norte, CEP 78005-020, Cuiabá - MT.  FINALIDADE: Citação do polo 
passivoALANDERSON RODRIGUES COELHO, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$45.956,14 (quarenta 
e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos 
mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos 
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A autora é credora do Contrato de Cartão de 
Crédito de n. 4763********5124, Contrato de Cheque Especial, Adiantamento a Depositante de n. 11664-1 e Contrato 
Crédito Fácil ATM de n. B406315173, mediante liberação de crédito via senha pessoal e intransferível, sendo este não 
contestado, cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$45.956,14 (quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta 
e seis reais e quatorze centavos).  DECISÃO: Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo que a ação foi registrada 
como “Petição - Cartão de Crédito”, quando se trata de ação de monitória. Assim, proceda a Secretaria às retificações 
devidas, no tipo da ação, devendo passar a constar “Ação Monitória”. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou 
para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 
executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor 
dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 
nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 
Nacional de Justiça. 4. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do código de processo civil. 5. Intime-se o requerente 
para que deposite o comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 24 de maio de 
2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. 
Tendo em vista as inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas 
conveniados, defiro o pedido de citação por edital, constante de Id 71282455. Cite-se o requerido: ALANDERSON 
RODRIGUES COELHO – CPF: 678.460.332-04, por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo 
de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 
CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do 
mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 09 de dezembro de 
2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá, 14 de janeiro de 
2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

ABANDONO DE EMPREGO
CONGEN TERCEIRIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ 
12.680.681/0001-65, com endereço à Rua Topázio, nº 760, Bairro Bosque da Saúde, CEP 
78050-080, Cuiabá-MT, solicita o comparecimento da funcionária IDALINA REDZA’RIWE 
TSERENHO’U, brasileira, servente de limpeza, portadora do CPF. 630.032.441-91 e CTPS 
34900-Série 0009-MT, no seu local de trabalho no Polo Base da Aldeia MÃRÃIWATSÈDÈ, 
município de Alto Boa Vista-MT, no prazo de 72h, sob pena de caracterização de Abando-
no de Emprego nos termos da letra “I” do artigo 482 da CLT.

19, 22 e 23-02/22

Cuiabá, sábado, 19 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

EDITAL DE HABILITAÇÃO N. 01/2021
0051306-93.2021.8.11.0000

A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio da 
Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, nomeada 
pela Portaria n. 128/2022-PRES DJE nº. 11165, de 
17/02/2022, comunica aos interessados que 
RECEBERÁ documentos de habilitação referente ao 
Edital de Habilitação 01/2021 - CIA n. 
0051306-93.2021.8.11.0000, até o dia 15 de março de 
2022, às 19h00 – horário de Cuiabá-MT, no protocolo 
geral do Tribunal de Justiça, situado no Centro Político e 
Administrativo em Cuiabá-MT. Os documentos devem 
ser endereçados ao Departamento Administrativo do 
TJMT. Objeto: “habilitar Associação e/ou Cooperativa de 
Catadores de materiais recicláveis para coleta seletiva, 
processamento e destinação final, ambientalmente 
adequada, de resíduos recicláveis descartados pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seus 
anexos e Fóruns de Cuiabá e Várzea Grande”.

Os interessados no Edital poderão adquiri-lo no site: 
www.tjmt.jus.br/licitacao ou pelo e-mail abaixo. 

Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
licitacao@tjmt.jus.br.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ: 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA 
BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 04 de 
março de 2022, às 8:00 horas em primeira convocação, com 
a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com 
direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número. Considerando as determinações impostas 
pelo Decreto Municipal nº 07/2022, referente a COVID 19, 
para manter o distanciamento entre as pessoas e para 
manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia 
será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do 
local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
i)Aumento do Capital Autorizado ii)Prestação de contas dos 
Administradores, referente ao exercício de 2021; iii) 
Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos 
Auditores Independentes referente ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; iv) Destinação do Lucro Líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo 
das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. 
Barra do Bugres, 15 de fevereiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

O Telhar Agropecuária LTDA, CNPJ: 05.683.277/0036-00; 
torna público que requereu junto à Secretaria de Agricultura e 
Meio ambiente do Município de Primavera do Leste/MT a 
Renovação de Licença de Operação para Armazém de grãos, 
processo Nº 16471/2013-26, localizado à Rodovia MT 130, Km 
40, entrada à direita, S/N, Fazenda Primavera, zona rural do 
município de Primavera do Leste/MT.

ALCIDES SZULCZEWSKI NETO, inscrito no CPF sob nº 
024.517.260-24, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENÇA FLORESTAL (PEF) – LF, referente à 
FAZENDA ITAITUBA, localizada no município de JUÍNA - 
MT.

Auto Posto Samport II Ltda. 44.500.039/0001 - 43, torna 
público que requereu a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a Alteração de 
Razão Social e Renovação de Licença de Operação, para 
atividade de revendedor de combustível, posto de 
combustível no município de Várzea Grande / MT, Juntada 
no processo: 139245/2009.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e 
JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Cuiabá-MT. Vila Boa Esperança. Rua Quarenta e Quatro - Área A-2, nº 315 (no RI consta Rua Cel. 
Miranda Reis), Casa. Áreas totais: terr. 360,00m² e constr. estimada 311,8095m². Matr. 126.862 do 6º 
RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, para averbação da nova 
denominação do logradouro, da numeração predial e ampliação da área construída no RI, correrão por 
conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 08/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 413.996,89. 
2º Leilão: 10/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 294.264,16 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento.O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.
com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 08/03/22 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 10/03/22 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 19.570.448/0001-79

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Senhores (as) Condôminos (as), Na qualidade de Síndica do Condomínio Villa Borghese e de acordo com a Convenção Condominial,
ficam convocados os (as) senhores (as) condôminos (as) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
03/03/2022 (Quinta-feira), às 19h em primeira chamada com a presença de no mínimo 50% dos moradores, e às 19h30min com
qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de  Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar  acerca dos
seguintes assuntos:  1) Aprovação das Contas 2021; (enviaremos por e-mail com antecedência para todos analisarem); 2)
Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por e-mail com
antecedência para todos analisarem); 3) Aprovação da Alteração do Regimento Interno - 5ª Edição enviamos por e-mail a
todos moradores a prévia das alterações em 07.02.2022); 4) Aprovação de melhorias na estrutura de segurança geral do
condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra); 5) Aprovação de criar
Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE e Banheiros Externos,
incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo piso e iluminação; (taxa
extra); 6) Aprovação de criar Projeto e Execução do espaço gourmet nas churrasqueiras conforme layout; (taxa extra); 7)
Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1 quadra de areia e 1 campo gramado; 8)
Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens
4, 5, 6 e 7; 9) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens 4, 5, 6 e
7; 10) Eleição de Síndico - Subsíndico - Conselho Fiscal e Conselho Consultivo; 11) Aprovar e estabelecer remuneração do
Síndico em 2 salários mínimos; 12) Assuntos Gerais. Nota: O Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino
regularmente em dia com a taxa condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado. O Artigo 654, § 1º, do Código
Civil permite os senhores  condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores,  munidos com
procurações específicas.  A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos
assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões,
evitar-se-á  com que  a  minoria  decida  por  você.  PARTICIPE!  Cuiabá,  17/02/2022.  Samira  Souza  Weydmann -  Síndica  do
Condomínio Villa Borghese. 19/02/22

A MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA, inscrita 
no CNPJ 34.353.654/0001-10, torna público que requereu à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL - SMADES, a Licença de Localização, para o 
empreendimento “Jardim das Torres”, com 480 unidades e localizado na Rua 
45, Bairro Santa Cruz II, Cuiabá-MT, coordenadas 15º35'53,04"; 56º2'45.99".

APODRECIMENTO DOS GRÃOS Problema que vem ocorrendo há três safras na 
cultura da soja, especialmente no médio norte de MT

Incidência de anomalia nas vagens tem 
aumento de abrangência na safra de soja 21/22
MARIANNA PERES
Da Reportagem

A anomalia das vagens ou 
apodrecimento de grãos e va-
gens, problema que vem ocor-
rendo há três safras na cultura 
da soja, especialmente no médio 
norte de Mato Grosso - nos 
municípios do eixo da BR-163 
- continua sendo motivo de ob-
servação e pesquisa por parte de 
especialistas.

Recentemente, um grupo 
multidisciplinar de pesquisa 
liderado pela Embrapa Soja, 
do qual a Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agropecuária de Mato 
Grosso (Fundação MT) faz parte 
junto com outras instituições, es-
pecialistas e produtores rurais, 
esteve reunido na região. O ob-
jetivo do encontro foi o de acom-
panhar áreas com o problema e 
propor uma padronização das 
avaliações a serem conduzidas 
pelas frentes envolvidas.

Diante do cenário encon-
trado em visitas às lavouras, o 
grupo estima que aproximada-
mente 2,5 milhões de hectares 

apresentem incidência da ano-
malia, em diferentes proporções 
e graus de intensidade, o que 
significa aumento da abran-
gência com relação às duas 
últimas safras. Os especialistas 
receberam relatos de produtores 
rurais indicando maiores perdas 
de produtividade, aumento da 
extensão de ocorrência geográ-
fica e impactos de até 40% na 
quantidade de grãos avariados.

Felipe Araújo, pesquisador 
da área de Fitotecnia e Karla 
Kudlawiec, pesquisadora da 
área de Fitopatologia, ambos 
da Fundação MT, participam da 
frente de pesquisa e destacam 
que o momento continua sendo 
de cautela sobre o diagnóstico 
das causas do problema. “A 
partir desse grupo definimos al-
gumas diretrizes para trabalhar 
de forma emergencial, fizemos 
a unificação de uma metodolo-
gia de avaliação para que seja 
possível comparar dados e, com 
isso, queremos entregar para o 
produtor um resultado robusto, 
com informações de repetibili-
dade”, explica Felipe.

JUNÇÃO DE PESQUISAS 
- Há duas safras, a Fundação 
MT também conduz no Centro 
de Aprendizagem e Difusão 
(CAD Norte), em Sorriso, um 
experimento com o objetivo de 
gerar mais informações sobre 
a anomalia das vagens. Nesta 
safra, o ensaio avalia diferentes 
cultivares de soja e semeadas 
em três épocas distintas (10/10, 
01/11 e 25/11), submetidos a 
dois programas de fungicidas 
- um com manejo completo e 
outro sem aplicação - para fins 
de pesquisa e caracterização de 
cultivares.

A pesquisadora Karla, res-
ponsável pela condução do 
ensaio, explica que nas outras 
safras foi constatado que a 
aplicação de fungicidas pôde re-
duzir a ocorrência dos danos às 
vagens e grãos. Dessa forma, a 
partir desta safra os experimen-
tos estão voltados para entender 
se há diferenças de eficácia na 
redução dos sintomas, entre 
os distintos grupos químicos 
de fungicidas que o produtor 
tem disponível para aplicação. 

“Com isso, esperamos colher 
ainda mais dados para serem 
divulgados assim que estiverem 
consolidados junto ao grupo de 
pesquisa”, revela.

A pesquisadora também 
esclarece que outra etapa do 
trabalho está sendo conduzida 
pela Embrapa e busca, num 
primeiro momento - a partir de 
amostras coletadas no campo - o 
isolamento dos microrganismos 
presentes em vagens e grãos com 
sintoma e, numa etapa posterior, 
o sequenciamento genético do 
que foi encontrado. “Isso irá 
permitir entender se a ocorrência 
da anomalia está relacionada a 
uma nova espécie de algum dos 
gêneros já encontrados, ou se 
esses microrganismos sofreram 
alguma mutação para reduzir a 
sensibilidade aos ativos fungici-
das e, se por ventura, teve sua vi-
rulência aumentada”, completa.

O QUE OS RESULTADOS 
INDICAM ATÉ AGORA - A 
anomalia das vagens é um pro-
blema que está presente na cul-
tura da soja e não há ocorrências 
em outros cultivos de Mato 

Grosso, como milho e algodão. 
Entre os sintomas mais típicos 
está o escurecimento interno da 
vagem e de grãos, com maior 
intensidade no terço médio in-
ferior, e que fica mais visível nos 
estádios finais de enchimento 
de grãos, ao redor de R5.5 e R.6, 
próximo à maturação fisiológica. 
Ao abrir a vagem é constatado o 
apodrecimento de um ou mais 
grãos.

Os pesquisadores da Funda-
ção MT relatam que em todas 
as avaliações, neste período de 
três safras, não foi encontrado 
nenhum patógeno incomum as-
sociado ao problema e sim fungos 
dos gêneros Fusarium, Colletotri-
chum, Phomopsis, Cercospora e 
também bactérias, porém, todos 
já descritos há muito tempo na 
cultura da soja. “A maioria desses 
patógenos é considerado oportu-
nista, ou seja, aproveitam-se de 
condições favoráveis como uma 
eventual debilidade da planta, 
e colonizam o tecido vegetal, 
causando o sintoma de apodreci-
mento de vagens e grãos”, define 
o fitopatologista.

Araújo destaca ainda que 
para o patógeno avançar no 
processo de colonização e multi-
plicação, ele precisa de condição 
ambiental favorável, como de 
umidade e molhamento foliar 
e de tecido, além de suscetibi-
lidade de um hospedeiro. “Este 
entendimento é que estamos uti-
lizando como padrão, pois sabe-
mos que existe algum estímulo 
externo para essas situações das 
lavouras, seja ele edafoclimático 
(clima e solo), de manejo ou a 
junção desses, os quais estão 
tornando as plantas mais susce-
tíveis ao ataque desses microrga-
nismos aproveitadores”, pontua.

GENÉTICA - Com relação às 
cultivares de soja avaliadas no 
experimento da Fundação MT, 
os especialistas verificaram que 
nenhuma deixou de apresentar 
o problema, sendo algumas com 
maior ou menor intensidade. 
Também se constatou que o apo-
drecimento é mais intenso nas 
primeiras semeaduras da janela, 
enquanto que nas posteriores 
existe tendência de redução do 
problema.
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J D REBOQUES LTDAinscrita no CNPJ sob o nº43.345.079/0001-03, Rua 
07, Nº 1102, setor Industrial V, em Água Boa- MT. Torna publico que requer 
junto ao CODEMA –MT o Licenciamento Ambiental para asLicença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação (LO), para a 
atividade deFabricação de estruturas metálicas, fabricação de esquadrias 
de metal (fabricação de artigos de funilarias e de artigos de metais para 
uso doméstico e pessoal e fabricação de outros produtos de metal. não 
especificados anteriormente).

MARINES DIAS RODRIGUES MALDANER02333241195, inscrita no 
CNPJ sob nº 44.744.311/0001-30, situada na Rua Alfredo Canepelle, Nº 
1845, setor Nova Querência, em Querência – MT, , em Querência – MT, 
torna público que requero Licenciamento Ambiental junto ao Consorcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” - CODEMA, as Licenças Ambientais:  Licença Prévia (LP), Licen-
ça de Instalação (LI) para a atividade deLimpeza, coleta e transporte de 
resíduos por veículos “limpa fossa”.

AUTO POSTO CANELA LTDA – POSTO FLOR DA SERRA- 
CNPJ: 08.603.562/0012-94, torna público que requereu a Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação 
da Licença de Operação (LO) , para atividade de comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores, localizado na Av Inácio 
Bittencourt Cardoso, 1350-E, Jardim Goiás, no  município de Tanga-
ra da Serra/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

FRIGONE FRIGORIFICO LTDA – CNPJ: 10.558.593/0001-60, tor-
na público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te – SEMA/MT, o pedido da Licença Ambiental Simplificada - LAS,  
para atividade de Matadouro – abate de animais,  localizado na Ch 
Santana – antiga estrada Cuiabá-Poconé km 4,025, Zona Rural, no 
município de Poconé/MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DIAMANTINO LTDA – POSTO 3 -  
CNPJ: 06.249.216/0001-71, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão 
social para AUTO POSTO CANELA LTDA  - POSTO FLOR DA SERRA 
V - CNPJ: 08.603.562/0010-22, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Desembargador 
J.P.F.Mendes, 2690 , Jardim Eldorado, no município de Diamantino/MT. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

JOSE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA (FAZEN-
DA FORMOSA) CPF 229.583.631-04, torna pú-
blico que requereu junto a SEMA/MT a Licença 
por Adesão e Compromisso – LAC para atividade 
de Armazéns Gerais no município de Poconé/MT. 
NÃO FOI DETERMINADO EIA/RIMA.

V.L. DUARTE – ME POSTO CENTRAL -  CNPJ: 10.397.114/0001-
70, torna público que requereu a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão social para 
AUTO POSTO CANELA LTDA  - POSTO FLOR DA SERRA IV - 
CNPJ: 08.603.562/0013-75, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na R Desem-
bargador J.P.F.Mendes, SN , Centro, no município de Diamantino/
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA COLORADO, ins-
crita no CNPJ: 10.425.282/0026-80, torna público que requereu 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) a soli-
citação de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS, 
para UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO, localizado 
na rodovia BR 364, KM 285 + 33 Km, Fazenda Colorado, zona rural 
de Diamantino - MT.

ITAMAR ANTONIO CANOSSA, CPF: 898.228.469-91, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) de ampliação com 
Renovação de Licença de Operação (LO) para atividade 
Criação de Suínos (UPL), na rodovia MT 225, Estrada da 
Linha Celeste, s/n/, zona rural – VERA/MT. Não foi deter-
minado EIA e RIMA.

EBO AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 35.854.797/0005-00, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT Licença Pré-
via – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO para atividade de Confinamento de Bovinos no mu-
nicípio de Barra do Garças/MT. NÃO FOI DETERMINADA 
EIA/RIMA.

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASILS.A, CNPJ: 
47.067.525/0222-68, torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/MT Licença Prévia – LP e 
Licença de Instalação – LI, para atividade de Comercio Atacadista 
de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo 
com Depósito no Local situado em: Avenida ítrio Correa da Costa, 
N° 2600, Sala 02, Bairro: Jardim Belo Horizonte, CEP: 78.705-540, 
Rondonópolis-MT. Não foi determinado EIA e RIMA.

A empresa  WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA, 
inscrita no CNPJ 37.460.987/0001-37, torna público que 
requereu à SEMA/MT a Renovação da  Licenciamento 
Ambiental, Licença de Operação N° 316643/2018, com 
atividade de manutenção e reparação de veículos auto-
motores, localizado na rua presidente Trancredo Neves n° 
5241 - centro, município de Mirassol D’Oeste - MT

CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0686-12, torna 
público que requereu junto a SEMMA/BG, as Li-
cenças Prévia, Instalação e Operação do seu 
empreendimento localizado na Zona urbana do 
Município de Barra do Garças-MT.

NEIDE KIYOMI ODASHIRO, portador do CPF 
073.617.808-22, torna público que requereu da Secretária 
de Estado e Meio Ambiente -SEMA/MT, a Renovação da 
Licença de Instalação, atividade Criação de peixes – Fa-
zenda Água Clara, localizado na Rodovia MT 409, Km 35, 
Bairro Zona Rural, no Município de Alto Paraguai/MT.

CERENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 
15.370.406/0001-33, torna público que requereu 
junto a SEMMA/BG, as Licenças Prévia, Instala-
ção e Operação do seu empreendimento locali-
zado na Zona urbana do Município de Barra do 
Garças-MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR 
PROCESSO Nº 1006759-61.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$45.956,14 ESPÉCIE: MONITÓRIA  
POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE 
DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, entidade cooperativa sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ sob o n. 26.529.420/0001-53, cujo endereço eletrônico é juridicorc@acvsadvogados.com.br, com endereço 
na Rua Chapecó, n. 308-E, Centro, CEP 78455-000, no Município de Lucas do Rio Verde – MT.  POLO PASSIVO: 
ALANDERSON RODRIGUES COELHO, brasileiro, solteiro, representante comercial, endereço eletrônico: contato@
pagmenosembalagens.com.br, inscrito no CPF/MF sob o nº 678.460.332-04, residente e domiciliado na Rua Galdino 
Pimentel, n. 190, Galeria Du Carma, bairro Centro Norte, CEP 78005-020, Cuiabá - MT.  FINALIDADE: Citação do polo 
passivoALANDERSON RODRIGUES COELHO, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$45.956,14 (quarenta 
e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos 
mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos 
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A autora é credora do Contrato de Cartão de 
Crédito de n. 4763********5124, Contrato de Cheque Especial, Adiantamento a Depositante de n. 11664-1 e Contrato 
Crédito Fácil ATM de n. B406315173, mediante liberação de crédito via senha pessoal e intransferível, sendo este não 
contestado, cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$45.956,14 (quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta 
e seis reais e quatorze centavos).  DECISÃO: Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo que a ação foi registrada 
como “Petição - Cartão de Crédito”, quando se trata de ação de monitória. Assim, proceda a Secretaria às retificações 
devidas, no tipo da ação, devendo passar a constar “Ação Monitória”. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou 
para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 
executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor 
dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 
nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 
Nacional de Justiça. 4. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do código de processo civil. 5. Intime-se o requerente 
para que deposite o comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 24 de maio de 
2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. 
Tendo em vista as inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas 
conveniados, defiro o pedido de citação por edital, constante de Id 71282455. Cite-se o requerido: ALANDERSON 
RODRIGUES COELHO – CPF: 678.460.332-04, por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo 
de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 
CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do 
mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 09 de dezembro de 
2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá, 14 de janeiro de 
2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

ABANDONO DE EMPREGO
CONGEN TERCEIRIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ 
12.680.681/0001-65, com endereço à Rua Topázio, nº 760, Bairro Bosque da Saúde, CEP 
78050-080, Cuiabá-MT, solicita o comparecimento da funcionária IDALINA REDZA’RIWE 
TSERENHO’U, brasileira, servente de limpeza, portadora do CPF. 630.032.441-91 e CTPS 
34900-Série 0009-MT, no seu local de trabalho no Polo Base da Aldeia MÃRÃIWATSÈDÈ, 
município de Alto Boa Vista-MT, no prazo de 72h, sob pena de caracterização de Abando-
no de Emprego nos termos da letra “I” do artigo 482 da CLT.

19, 22 e 23-02/22

Cuiabá, sábado, 19 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

EDITAL DE HABILITAÇÃO N. 01/2021
0051306-93.2021.8.11.0000

A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio da 
Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, nomeada 
pela Portaria n. 128/2022-PRES DJE nº. 11165, de 
17/02/2022, comunica aos interessados que 
RECEBERÁ documentos de habilitação referente ao 
Edital de Habilitação 01/2021 - CIA n. 
0051306-93.2021.8.11.0000, até o dia 15 de março de 
2022, às 19h00 – horário de Cuiabá-MT, no protocolo 
geral do Tribunal de Justiça, situado no Centro Político e 
Administrativo em Cuiabá-MT. Os documentos devem 
ser endereçados ao Departamento Administrativo do 
TJMT. Objeto: “habilitar Associação e/ou Cooperativa de 
Catadores de materiais recicláveis para coleta seletiva, 
processamento e destinação final, ambientalmente 
adequada, de resíduos recicláveis descartados pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seus 
anexos e Fóruns de Cuiabá e Várzea Grande”.

Os interessados no Edital poderão adquiri-lo no site: 
www.tjmt.jus.br/licitacao ou pelo e-mail abaixo. 

Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
licitacao@tjmt.jus.br.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ: 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA 
BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 04 de 
março de 2022, às 8:00 horas em primeira convocação, com 
a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com 
direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número. Considerando as determinações impostas 
pelo Decreto Municipal nº 07/2022, referente a COVID 19, 
para manter o distanciamento entre as pessoas e para 
manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia 
será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do 
local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
i)Aumento do Capital Autorizado ii)Prestação de contas dos 
Administradores, referente ao exercício de 2021; iii) 
Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos 
Auditores Independentes referente ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; iv) Destinação do Lucro Líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo 
das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. 
Barra do Bugres, 15 de fevereiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

O Telhar Agropecuária LTDA, CNPJ: 05.683.277/0036-00; 
torna público que requereu junto à Secretaria de Agricultura e 
Meio ambiente do Município de Primavera do Leste/MT a 
Renovação de Licença de Operação para Armazém de grãos, 
processo Nº 16471/2013-26, localizado à Rodovia MT 130, Km 
40, entrada à direita, S/N, Fazenda Primavera, zona rural do 
município de Primavera do Leste/MT.

ALCIDES SZULCZEWSKI NETO, inscrito no CPF sob nº 
024.517.260-24, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENÇA FLORESTAL (PEF) – LF, referente à 
FAZENDA ITAITUBA, localizada no município de JUÍNA - 
MT.

Auto Posto Samport II Ltda. 44.500.039/0001 - 43, torna 
público que requereu a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a Alteração de 
Razão Social e Renovação de Licença de Operação, para 
atividade de revendedor de combustível, posto de 
combustível no município de Várzea Grande / MT, Juntada 
no processo: 139245/2009.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e 
JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Cuiabá-MT. Vila Boa Esperança. Rua Quarenta e Quatro - Área A-2, nº 315 (no RI consta Rua Cel. 
Miranda Reis), Casa. Áreas totais: terr. 360,00m² e constr. estimada 311,8095m². Matr. 126.862 do 6º 
RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, para averbação da nova 
denominação do logradouro, da numeração predial e ampliação da área construída no RI, correrão por 
conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 08/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 413.996,89. 
2º Leilão: 10/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 294.264,16 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento.O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.
com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 08/03/22 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 10/03/22 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 19.570.448/0001-79

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Senhores (as) Condôminos (as), Na qualidade de Síndica do Condomínio Villa Borghese e de acordo com a Convenção Condominial,
ficam convocados os (as) senhores (as) condôminos (as) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
03/03/2022 (Quinta-feira), às 19h em primeira chamada com a presença de no mínimo 50% dos moradores, e às 19h30min com
qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de  Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar  acerca dos
seguintes assuntos:  1) Aprovação das Contas 2021; (enviaremos por e-mail com antecedência para todos analisarem); 2)
Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por e-mail com
antecedência para todos analisarem); 3) Aprovação da Alteração do Regimento Interno - 5ª Edição enviamos por e-mail a
todos moradores a prévia das alterações em 07.02.2022); 4) Aprovação de melhorias na estrutura de segurança geral do
condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra); 5) Aprovação de criar
Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE e Banheiros Externos,
incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo piso e iluminação; (taxa
extra); 6) Aprovação de criar Projeto e Execução do espaço gourmet nas churrasqueiras conforme layout; (taxa extra); 7)
Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1 quadra de areia e 1 campo gramado; 8)
Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens
4, 5, 6 e 7; 9) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens 4, 5, 6 e
7; 10) Eleição de Síndico - Subsíndico - Conselho Fiscal e Conselho Consultivo; 11) Aprovar e estabelecer remuneração do
Síndico em 2 salários mínimos; 12) Assuntos Gerais. Nota: O Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino
regularmente em dia com a taxa condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado. O Artigo 654, § 1º, do Código
Civil permite os senhores  condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores,  munidos com
procurações específicas.  A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos
assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões,
evitar-se-á  com que  a  minoria  decida  por  você.  PARTICIPE!  Cuiabá,  17/02/2022.  Samira  Souza  Weydmann -  Síndica  do
Condomínio Villa Borghese. 19/02/22

A MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA, inscrita 
no CNPJ 34.353.654/0001-10, torna público que requereu à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL - SMADES, a Licença de Localização, para o 
empreendimento “Jardim das Torres”, com 480 unidades e localizado na Rua 
45, Bairro Santa Cruz II, Cuiabá-MT, coordenadas 15º35'53,04"; 56º2'45.99".

APODRECIMENTO DOS GRÃOS Problema que vem ocorrendo há três safras na 
cultura da soja, especialmente no médio norte de MT

Incidência de anomalia nas vagens tem 
aumento de abrangência na safra de soja 21/22
MARIANNA PERES
Da Reportagem

A anomalia das vagens ou 
apodrecimento de grãos e va-
gens, problema que vem ocor-
rendo há três safras na cultura 
da soja, especialmente no médio 
norte de Mato Grosso - nos 
municípios do eixo da BR-163 
- continua sendo motivo de ob-
servação e pesquisa por parte de 
especialistas.

Recentemente, um grupo 
multidisciplinar de pesquisa 
liderado pela Embrapa Soja, 
do qual a Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agropecuária de Mato 
Grosso (Fundação MT) faz parte 
junto com outras instituições, es-
pecialistas e produtores rurais, 
esteve reunido na região. O ob-
jetivo do encontro foi o de acom-
panhar áreas com o problema e 
propor uma padronização das 
avaliações a serem conduzidas 
pelas frentes envolvidas.

Diante do cenário encon-
trado em visitas às lavouras, o 
grupo estima que aproximada-
mente 2,5 milhões de hectares 

apresentem incidência da ano-
malia, em diferentes proporções 
e graus de intensidade, o que 
significa aumento da abran-
gência com relação às duas 
últimas safras. Os especialistas 
receberam relatos de produtores 
rurais indicando maiores perdas 
de produtividade, aumento da 
extensão de ocorrência geográ-
fica e impactos de até 40% na 
quantidade de grãos avariados.

Felipe Araújo, pesquisador 
da área de Fitotecnia e Karla 
Kudlawiec, pesquisadora da 
área de Fitopatologia, ambos 
da Fundação MT, participam da 
frente de pesquisa e destacam 
que o momento continua sendo 
de cautela sobre o diagnóstico 
das causas do problema. “A 
partir desse grupo definimos al-
gumas diretrizes para trabalhar 
de forma emergencial, fizemos 
a unificação de uma metodolo-
gia de avaliação para que seja 
possível comparar dados e, com 
isso, queremos entregar para o 
produtor um resultado robusto, 
com informações de repetibili-
dade”, explica Felipe.

JUNÇÃO DE PESQUISAS 
- Há duas safras, a Fundação 
MT também conduz no Centro 
de Aprendizagem e Difusão 
(CAD Norte), em Sorriso, um 
experimento com o objetivo de 
gerar mais informações sobre 
a anomalia das vagens. Nesta 
safra, o ensaio avalia diferentes 
cultivares de soja e semeadas 
em três épocas distintas (10/10, 
01/11 e 25/11), submetidos a 
dois programas de fungicidas 
- um com manejo completo e 
outro sem aplicação - para fins 
de pesquisa e caracterização de 
cultivares.

A pesquisadora Karla, res-
ponsável pela condução do 
ensaio, explica que nas outras 
safras foi constatado que a 
aplicação de fungicidas pôde re-
duzir a ocorrência dos danos às 
vagens e grãos. Dessa forma, a 
partir desta safra os experimen-
tos estão voltados para entender 
se há diferenças de eficácia na 
redução dos sintomas, entre 
os distintos grupos químicos 
de fungicidas que o produtor 
tem disponível para aplicação. 

“Com isso, esperamos colher 
ainda mais dados para serem 
divulgados assim que estiverem 
consolidados junto ao grupo de 
pesquisa”, revela.

A pesquisadora também 
esclarece que outra etapa do 
trabalho está sendo conduzida 
pela Embrapa e busca, num 
primeiro momento - a partir de 
amostras coletadas no campo - o 
isolamento dos microrganismos 
presentes em vagens e grãos com 
sintoma e, numa etapa posterior, 
o sequenciamento genético do 
que foi encontrado. “Isso irá 
permitir entender se a ocorrência 
da anomalia está relacionada a 
uma nova espécie de algum dos 
gêneros já encontrados, ou se 
esses microrganismos sofreram 
alguma mutação para reduzir a 
sensibilidade aos ativos fungici-
das e, se por ventura, teve sua vi-
rulência aumentada”, completa.

O QUE OS RESULTADOS 
INDICAM ATÉ AGORA - A 
anomalia das vagens é um pro-
blema que está presente na cul-
tura da soja e não há ocorrências 
em outros cultivos de Mato 

Grosso, como milho e algodão. 
Entre os sintomas mais típicos 
está o escurecimento interno da 
vagem e de grãos, com maior 
intensidade no terço médio in-
ferior, e que fica mais visível nos 
estádios finais de enchimento 
de grãos, ao redor de R5.5 e R.6, 
próximo à maturação fisiológica. 
Ao abrir a vagem é constatado o 
apodrecimento de um ou mais 
grãos.

Os pesquisadores da Funda-
ção MT relatam que em todas 
as avaliações, neste período de 
três safras, não foi encontrado 
nenhum patógeno incomum as-
sociado ao problema e sim fungos 
dos gêneros Fusarium, Colletotri-
chum, Phomopsis, Cercospora e 
também bactérias, porém, todos 
já descritos há muito tempo na 
cultura da soja. “A maioria desses 
patógenos é considerado oportu-
nista, ou seja, aproveitam-se de 
condições favoráveis como uma 
eventual debilidade da planta, 
e colonizam o tecido vegetal, 
causando o sintoma de apodreci-
mento de vagens e grãos”, define 
o fitopatologista.

Araújo destaca ainda que 
para o patógeno avançar no 
processo de colonização e multi-
plicação, ele precisa de condição 
ambiental favorável, como de 
umidade e molhamento foliar 
e de tecido, além de suscetibi-
lidade de um hospedeiro. “Este 
entendimento é que estamos uti-
lizando como padrão, pois sabe-
mos que existe algum estímulo 
externo para essas situações das 
lavouras, seja ele edafoclimático 
(clima e solo), de manejo ou a 
junção desses, os quais estão 
tornando as plantas mais susce-
tíveis ao ataque desses microrga-
nismos aproveitadores”, pontua.

GENÉTICA - Com relação às 
cultivares de soja avaliadas no 
experimento da Fundação MT, 
os especialistas verificaram que 
nenhuma deixou de apresentar 
o problema, sendo algumas com 
maior ou menor intensidade. 
Também se constatou que o apo-
drecimento é mais intenso nas 
primeiras semeaduras da janela, 
enquanto que nas posteriores 
existe tendência de redução do 
problema.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 30 DIAS. Expedido por determinação do 
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Executado(a): Lucas Ribeiro Simões, CPF: 011.631.191-64, RG. 1973208-2 SSP 
MT, Filiação: brasileiro(a), casado(a), engenheiro de produção/pecuarista, Endereço: 
Rua Antonio Ribeiro da Silva, nº 121, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT e 
Mario Ribeiro Simões, CPF: 807.106.201-44, RG: 2.940.361 SSP GO, Filiação: José 
Belmiro Simões e Maria Lúcia R. Costa Simões, data de nascimento: 16/04/1972, 
brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), agrônomo/agropecuarista, Endreço: 
Fazenda “Estância Maria Alberta” BR MT 100, KM 07, Bairro: Zona Rural, Cidade: 
Ribeirãozinho-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 quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida. Valor total do débito, incluindo 
honorários advocatícios e custas, Débito Atualizado: R$ 127.511,37, Honorários 
Fixados: R$ 12.751,13, Custas Processuais: R$ 0,00, Total para Pagamento: R$ 
140.262,50. Despacho/Decisão: Vistos 1. Considerando que foram infrutíferas as 
tentativas de citação do Requerido, e que os endereços obtidos via sistemas 
INFOJUD, SISBAJUD e outros, ao serem diligenciados, também restaram infrutíferos, 
vislumbro as condições para deferimento do pedido de citação por edital. 2. Dessa 
forma, estando o Requerido em local incerto e não sabido, sendo impossível aferir 
com exatidão o endereço em que reside, Defiro o pedido retro, devendo ser realizada 
a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, em acordo com os artigos 246, IV c/c 
art. 256 II, do CPC/2015. 3. Desde já, Nomeio a Defensoria Pública desta Comarca 
como Curador Especial, para o caso de não apresentação de defesa no prazo legal, 
nos termos do disposto no art. 72, II, do CPC/2015. 4. Expeça-se o necessário. 
Cumpra-se. Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
expirado o prazo deste edital de citação, terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para 
opor(em) embargos. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 
futuro, posa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 
de costume e publicado na forma da Lei, Eu, Agemiro Batista Arantes Neto, digitei. 
Barra do Garças-MT, 15 de dezembro de 2021.

www.diariodecuiaba.com.br
Esta página faz parte da edição impressa e Digital produzida Pelo Jornal Diário de Cuiabá 
com circulação em todo Estado de Mato Grosso. Documento assinado eletronicamente 
com certificado Digital ICP Brasil. 
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J D REBOQUES LTDAinscrita no CNPJ sob o nº43.345.079/0001-03, Rua 
07, Nº 1102, setor Industrial V, em Água Boa- MT. Torna publico que requer 
junto ao CODEMA –MT o Licenciamento Ambiental para asLicença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação (LO), para a 
atividade deFabricação de estruturas metálicas, fabricação de esquadrias 
de metal (fabricação de artigos de funilarias e de artigos de metais para 
uso doméstico e pessoal e fabricação de outros produtos de metal. não 
especificados anteriormente).

MARINES DIAS RODRIGUES MALDANER02333241195, inscrita no 
CNPJ sob nº 44.744.311/0001-30, situada na Rua Alfredo Canepelle, Nº 
1845, setor Nova Querência, em Querência – MT, , em Querência – MT, 
torna público que requero Licenciamento Ambiental junto ao Consorcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” - CODEMA, as Licenças Ambientais:  Licença Prévia (LP), Licen-
ça de Instalação (LI) para a atividade deLimpeza, coleta e transporte de 
resíduos por veículos “limpa fossa”.

AUTO POSTO CANELA LTDA – POSTO FLOR DA SERRA- 
CNPJ: 08.603.562/0012-94, torna público que requereu a Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação 
da Licença de Operação (LO) , para atividade de comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores, localizado na Av Inácio 
Bittencourt Cardoso, 1350-E, Jardim Goiás, no  município de Tanga-
ra da Serra/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

FRIGONE FRIGORIFICO LTDA – CNPJ: 10.558.593/0001-60, tor-
na público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te – SEMA/MT, o pedido da Licença Ambiental Simplificada - LAS,  
para atividade de Matadouro – abate de animais,  localizado na Ch 
Santana – antiga estrada Cuiabá-Poconé km 4,025, Zona Rural, no 
município de Poconé/MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DIAMANTINO LTDA – POSTO 3 -  
CNPJ: 06.249.216/0001-71, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão 
social para AUTO POSTO CANELA LTDA  - POSTO FLOR DA SERRA 
V - CNPJ: 08.603.562/0010-22, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Desembargador 
J.P.F.Mendes, 2690 , Jardim Eldorado, no município de Diamantino/MT. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

JOSE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA (FAZEN-
DA FORMOSA) CPF 229.583.631-04, torna pú-
blico que requereu junto a SEMA/MT a Licença 
por Adesão e Compromisso – LAC para atividade 
de Armazéns Gerais no município de Poconé/MT. 
NÃO FOI DETERMINADO EIA/RIMA.

V.L. DUARTE – ME POSTO CENTRAL -  CNPJ: 10.397.114/0001-
70, torna público que requereu a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão social para 
AUTO POSTO CANELA LTDA  - POSTO FLOR DA SERRA IV - 
CNPJ: 08.603.562/0013-75, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na R Desem-
bargador J.P.F.Mendes, SN , Centro, no município de Diamantino/
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA COLORADO, ins-
crita no CNPJ: 10.425.282/0026-80, torna público que requereu 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) a soli-
citação de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS, 
para UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO, localizado 
na rodovia BR 364, KM 285 + 33 Km, Fazenda Colorado, zona rural 
de Diamantino - MT.

ITAMAR ANTONIO CANOSSA, CPF: 898.228.469-91, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) de ampliação com 
Renovação de Licença de Operação (LO) para atividade 
Criação de Suínos (UPL), na rodovia MT 225, Estrada da 
Linha Celeste, s/n/, zona rural – VERA/MT. Não foi deter-
minado EIA e RIMA.

EBO AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 35.854.797/0005-00, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT Licença Pré-
via – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO para atividade de Confinamento de Bovinos no mu-
nicípio de Barra do Garças/MT. NÃO FOI DETERMINADA 
EIA/RIMA.

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASILS.A, CNPJ: 
47.067.525/0222-68, torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/MT Licença Prévia – LP e 
Licença de Instalação – LI, para atividade de Comercio Atacadista 
de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo 
com Depósito no Local situado em: Avenida ítrio Correa da Costa, 
N° 2600, Sala 02, Bairro: Jardim Belo Horizonte, CEP: 78.705-540, 
Rondonópolis-MT. Não foi determinado EIA e RIMA.

A empresa  WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA, 
inscrita no CNPJ 37.460.987/0001-37, torna público que 
requereu à SEMA/MT a Renovação da  Licenciamento 
Ambiental, Licença de Operação N° 316643/2018, com 
atividade de manutenção e reparação de veículos auto-
motores, localizado na rua presidente Trancredo Neves n° 
5241 - centro, município de Mirassol D’Oeste - MT

CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0686-12, torna 
público que requereu junto a SEMMA/BG, as Li-
cenças Prévia, Instalação e Operação do seu 
empreendimento localizado na Zona urbana do 
Município de Barra do Garças-MT.

NEIDE KIYOMI ODASHIRO, portador do CPF 
073.617.808-22, torna público que requereu da Secretária 
de Estado e Meio Ambiente -SEMA/MT, a Renovação da 
Licença de Instalação, atividade Criação de peixes – Fa-
zenda Água Clara, localizado na Rodovia MT 409, Km 35, 
Bairro Zona Rural, no Município de Alto Paraguai/MT.

CERENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 
15.370.406/0001-33, torna público que requereu 
junto a SEMMA/BG, as Licenças Prévia, Instala-
ção e Operação do seu empreendimento locali-
zado na Zona urbana do Município de Barra do 
Garças-MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR 
PROCESSO Nº 1006759-61.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$45.956,14 ESPÉCIE: MONITÓRIA  
POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE 
DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, entidade cooperativa sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ sob o n. 26.529.420/0001-53, cujo endereço eletrônico é juridicorc@acvsadvogados.com.br, com endereço 
na Rua Chapecó, n. 308-E, Centro, CEP 78455-000, no Município de Lucas do Rio Verde – MT.  POLO PASSIVO: 
ALANDERSON RODRIGUES COELHO, brasileiro, solteiro, representante comercial, endereço eletrônico: contato@
pagmenosembalagens.com.br, inscrito no CPF/MF sob o nº 678.460.332-04, residente e domiciliado na Rua Galdino 
Pimentel, n. 190, Galeria Du Carma, bairro Centro Norte, CEP 78005-020, Cuiabá - MT.  FINALIDADE: Citação do polo 
passivoALANDERSON RODRIGUES COELHO, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$45.956,14 (quarenta 
e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos 
mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos 
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A autora é credora do Contrato de Cartão de 
Crédito de n. 4763********5124, Contrato de Cheque Especial, Adiantamento a Depositante de n. 11664-1 e Contrato 
Crédito Fácil ATM de n. B406315173, mediante liberação de crédito via senha pessoal e intransferível, sendo este não 
contestado, cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$45.956,14 (quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta 
e seis reais e quatorze centavos).  DECISÃO: Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo que a ação foi registrada 
como “Petição - Cartão de Crédito”, quando se trata de ação de monitória. Assim, proceda a Secretaria às retificações 
devidas, no tipo da ação, devendo passar a constar “Ação Monitória”. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou 
para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 
executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor 
dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 
nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 
Nacional de Justiça. 4. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do código de processo civil. 5. Intime-se o requerente 
para que deposite o comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 24 de maio de 
2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. 
Tendo em vista as inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas 
conveniados, defiro o pedido de citação por edital, constante de Id 71282455. Cite-se o requerido: ALANDERSON 
RODRIGUES COELHO – CPF: 678.460.332-04, por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo 
de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 
CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do 
mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 09 de dezembro de 
2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá, 14 de janeiro de 
2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

ABANDONO DE EMPREGO
CONGEN TERCEIRIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ 
12.680.681/0001-65, com endereço à Rua Topázio, nº 760, Bairro Bosque da Saúde, CEP 
78050-080, Cuiabá-MT, solicita o comparecimento da funcionária IDALINA REDZA’RIWE 
TSERENHO’U, brasileira, servente de limpeza, portadora do CPF. 630.032.441-91 e CTPS 
34900-Série 0009-MT, no seu local de trabalho no Polo Base da Aldeia MÃRÃIWATSÈDÈ, 
município de Alto Boa Vista-MT, no prazo de 72h, sob pena de caracterização de Abando-
no de Emprego nos termos da letra “I” do artigo 482 da CLT.

19, 22 e 23-02/22

Cuiabá, sábado, 19 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

EDITAL DE HABILITAÇÃO N. 01/2021
0051306-93.2021.8.11.0000

A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio da 
Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, nomeada 
pela Portaria n. 128/2022-PRES DJE nº. 11165, de 
17/02/2022, comunica aos interessados que 
RECEBERÁ documentos de habilitação referente ao 
Edital de Habilitação 01/2021 - CIA n. 
0051306-93.2021.8.11.0000, até o dia 15 de março de 
2022, às 19h00 – horário de Cuiabá-MT, no protocolo 
geral do Tribunal de Justiça, situado no Centro Político e 
Administrativo em Cuiabá-MT. Os documentos devem 
ser endereçados ao Departamento Administrativo do 
TJMT. Objeto: “habilitar Associação e/ou Cooperativa de 
Catadores de materiais recicláveis para coleta seletiva, 
processamento e destinação final, ambientalmente 
adequada, de resíduos recicláveis descartados pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seus 
anexos e Fóruns de Cuiabá e Várzea Grande”.

Os interessados no Edital poderão adquiri-lo no site: 
www.tjmt.jus.br/licitacao ou pelo e-mail abaixo. 

Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
licitacao@tjmt.jus.br.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ: 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA 
BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 04 de 
março de 2022, às 8:00 horas em primeira convocação, com 
a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com 
direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número. Considerando as determinações impostas 
pelo Decreto Municipal nº 07/2022, referente a COVID 19, 
para manter o distanciamento entre as pessoas e para 
manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia 
será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do 
local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
i)Aumento do Capital Autorizado ii)Prestação de contas dos 
Administradores, referente ao exercício de 2021; iii) 
Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos 
Auditores Independentes referente ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; iv) Destinação do Lucro Líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo 
das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. 
Barra do Bugres, 15 de fevereiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

O Telhar Agropecuária LTDA, CNPJ: 05.683.277/0036-00; 
torna público que requereu junto à Secretaria de Agricultura e 
Meio ambiente do Município de Primavera do Leste/MT a 
Renovação de Licença de Operação para Armazém de grãos, 
processo Nº 16471/2013-26, localizado à Rodovia MT 130, Km 
40, entrada à direita, S/N, Fazenda Primavera, zona rural do 
município de Primavera do Leste/MT.

ALCIDES SZULCZEWSKI NETO, inscrito no CPF sob nº 
024.517.260-24, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENÇA FLORESTAL (PEF) – LF, referente à 
FAZENDA ITAITUBA, localizada no município de JUÍNA - 
MT.

Auto Posto Samport II Ltda. 44.500.039/0001 - 43, torna 
público que requereu a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a Alteração de 
Razão Social e Renovação de Licença de Operação, para 
atividade de revendedor de combustível, posto de 
combustível no município de Várzea Grande / MT, Juntada 
no processo: 139245/2009.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e 
JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Cuiabá-MT. Vila Boa Esperança. Rua Quarenta e Quatro - Área A-2, nº 315 (no RI consta Rua Cel. 
Miranda Reis), Casa. Áreas totais: terr. 360,00m² e constr. estimada 311,8095m². Matr. 126.862 do 6º 
RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, para averbação da nova 
denominação do logradouro, da numeração predial e ampliação da área construída no RI, correrão por 
conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 08/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 413.996,89. 
2º Leilão: 10/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 294.264,16 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento.O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.
com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 08/03/22 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 10/03/22 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 19.570.448/0001-79

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Senhores (as) Condôminos (as), Na qualidade de Síndica do Condomínio Villa Borghese e de acordo com a Convenção Condominial,
ficam convocados os (as) senhores (as) condôminos (as) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
03/03/2022 (Quinta-feira), às 19h em primeira chamada com a presença de no mínimo 50% dos moradores, e às 19h30min com
qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de  Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar  acerca dos
seguintes assuntos:  1) Aprovação das Contas 2021; (enviaremos por e-mail com antecedência para todos analisarem); 2)
Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por e-mail com
antecedência para todos analisarem); 3) Aprovação da Alteração do Regimento Interno - 5ª Edição enviamos por e-mail a
todos moradores a prévia das alterações em 07.02.2022); 4) Aprovação de melhorias na estrutura de segurança geral do
condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra); 5) Aprovação de criar
Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE e Banheiros Externos,
incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo piso e iluminação; (taxa
extra); 6) Aprovação de criar Projeto e Execução do espaço gourmet nas churrasqueiras conforme layout; (taxa extra); 7)
Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1 quadra de areia e 1 campo gramado; 8)
Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens
4, 5, 6 e 7; 9) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens 4, 5, 6 e
7; 10) Eleição de Síndico - Subsíndico - Conselho Fiscal e Conselho Consultivo; 11) Aprovar e estabelecer remuneração do
Síndico em 2 salários mínimos; 12) Assuntos Gerais. Nota: O Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino
regularmente em dia com a taxa condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado. O Artigo 654, § 1º, do Código
Civil permite os senhores  condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores,  munidos com
procurações específicas.  A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos
assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões,
evitar-se-á  com que  a  minoria  decida  por  você.  PARTICIPE!  Cuiabá,  17/02/2022.  Samira  Souza  Weydmann -  Síndica  do
Condomínio Villa Borghese. 19/02/22

A MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA, inscrita 
no CNPJ 34.353.654/0001-10, torna público que requereu à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL - SMADES, a Licença de Localização, para o 
empreendimento “Jardim das Torres”, com 480 unidades e localizado na Rua 
45, Bairro Santa Cruz II, Cuiabá-MT, coordenadas 15º35'53,04"; 56º2'45.99".

APODRECIMENTO DOS GRÃOS Problema que vem ocorrendo há três safras na 
cultura da soja, especialmente no médio norte de MT

Incidência de anomalia nas vagens tem 
aumento de abrangência na safra de soja 21/22
MARIANNA PERES
Da Reportagem

A anomalia das vagens ou 
apodrecimento de grãos e va-
gens, problema que vem ocor-
rendo há três safras na cultura 
da soja, especialmente no médio 
norte de Mato Grosso - nos 
municípios do eixo da BR-163 
- continua sendo motivo de ob-
servação e pesquisa por parte de 
especialistas.

Recentemente, um grupo 
multidisciplinar de pesquisa 
liderado pela Embrapa Soja, 
do qual a Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agropecuária de Mato 
Grosso (Fundação MT) faz parte 
junto com outras instituições, es-
pecialistas e produtores rurais, 
esteve reunido na região. O ob-
jetivo do encontro foi o de acom-
panhar áreas com o problema e 
propor uma padronização das 
avaliações a serem conduzidas 
pelas frentes envolvidas.

Diante do cenário encon-
trado em visitas às lavouras, o 
grupo estima que aproximada-
mente 2,5 milhões de hectares 

apresentem incidência da ano-
malia, em diferentes proporções 
e graus de intensidade, o que 
significa aumento da abran-
gência com relação às duas 
últimas safras. Os especialistas 
receberam relatos de produtores 
rurais indicando maiores perdas 
de produtividade, aumento da 
extensão de ocorrência geográ-
fica e impactos de até 40% na 
quantidade de grãos avariados.

Felipe Araújo, pesquisador 
da área de Fitotecnia e Karla 
Kudlawiec, pesquisadora da 
área de Fitopatologia, ambos 
da Fundação MT, participam da 
frente de pesquisa e destacam 
que o momento continua sendo 
de cautela sobre o diagnóstico 
das causas do problema. “A 
partir desse grupo definimos al-
gumas diretrizes para trabalhar 
de forma emergencial, fizemos 
a unificação de uma metodolo-
gia de avaliação para que seja 
possível comparar dados e, com 
isso, queremos entregar para o 
produtor um resultado robusto, 
com informações de repetibili-
dade”, explica Felipe.

JUNÇÃO DE PESQUISAS 
- Há duas safras, a Fundação 
MT também conduz no Centro 
de Aprendizagem e Difusão 
(CAD Norte), em Sorriso, um 
experimento com o objetivo de 
gerar mais informações sobre 
a anomalia das vagens. Nesta 
safra, o ensaio avalia diferentes 
cultivares de soja e semeadas 
em três épocas distintas (10/10, 
01/11 e 25/11), submetidos a 
dois programas de fungicidas 
- um com manejo completo e 
outro sem aplicação - para fins 
de pesquisa e caracterização de 
cultivares.

A pesquisadora Karla, res-
ponsável pela condução do 
ensaio, explica que nas outras 
safras foi constatado que a 
aplicação de fungicidas pôde re-
duzir a ocorrência dos danos às 
vagens e grãos. Dessa forma, a 
partir desta safra os experimen-
tos estão voltados para entender 
se há diferenças de eficácia na 
redução dos sintomas, entre 
os distintos grupos químicos 
de fungicidas que o produtor 
tem disponível para aplicação. 

“Com isso, esperamos colher 
ainda mais dados para serem 
divulgados assim que estiverem 
consolidados junto ao grupo de 
pesquisa”, revela.

A pesquisadora também 
esclarece que outra etapa do 
trabalho está sendo conduzida 
pela Embrapa e busca, num 
primeiro momento - a partir de 
amostras coletadas no campo - o 
isolamento dos microrganismos 
presentes em vagens e grãos com 
sintoma e, numa etapa posterior, 
o sequenciamento genético do 
que foi encontrado. “Isso irá 
permitir entender se a ocorrência 
da anomalia está relacionada a 
uma nova espécie de algum dos 
gêneros já encontrados, ou se 
esses microrganismos sofreram 
alguma mutação para reduzir a 
sensibilidade aos ativos fungici-
das e, se por ventura, teve sua vi-
rulência aumentada”, completa.

O QUE OS RESULTADOS 
INDICAM ATÉ AGORA - A 
anomalia das vagens é um pro-
blema que está presente na cul-
tura da soja e não há ocorrências 
em outros cultivos de Mato 

Grosso, como milho e algodão. 
Entre os sintomas mais típicos 
está o escurecimento interno da 
vagem e de grãos, com maior 
intensidade no terço médio in-
ferior, e que fica mais visível nos 
estádios finais de enchimento 
de grãos, ao redor de R5.5 e R.6, 
próximo à maturação fisiológica. 
Ao abrir a vagem é constatado o 
apodrecimento de um ou mais 
grãos.

Os pesquisadores da Funda-
ção MT relatam que em todas 
as avaliações, neste período de 
três safras, não foi encontrado 
nenhum patógeno incomum as-
sociado ao problema e sim fungos 
dos gêneros Fusarium, Colletotri-
chum, Phomopsis, Cercospora e 
também bactérias, porém, todos 
já descritos há muito tempo na 
cultura da soja. “A maioria desses 
patógenos é considerado oportu-
nista, ou seja, aproveitam-se de 
condições favoráveis como uma 
eventual debilidade da planta, 
e colonizam o tecido vegetal, 
causando o sintoma de apodreci-
mento de vagens e grãos”, define 
o fitopatologista.

Araújo destaca ainda que 
para o patógeno avançar no 
processo de colonização e multi-
plicação, ele precisa de condição 
ambiental favorável, como de 
umidade e molhamento foliar 
e de tecido, além de suscetibi-
lidade de um hospedeiro. “Este 
entendimento é que estamos uti-
lizando como padrão, pois sabe-
mos que existe algum estímulo 
externo para essas situações das 
lavouras, seja ele edafoclimático 
(clima e solo), de manejo ou a 
junção desses, os quais estão 
tornando as plantas mais susce-
tíveis ao ataque desses microrga-
nismos aproveitadores”, pontua.

GENÉTICA - Com relação às 
cultivares de soja avaliadas no 
experimento da Fundação MT, 
os especialistas verificaram que 
nenhuma deixou de apresentar 
o problema, sendo algumas com 
maior ou menor intensidade. 
Também se constatou que o apo-
drecimento é mais intenso nas 
primeiras semeaduras da janela, 
enquanto que nas posteriores 
existe tendência de redução do 
problema.
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J D REBOQUES LTDAinscrita no CNPJ sob o nº43.345.079/0001-03, Rua 
07, Nº 1102, setor Industrial V, em Água Boa- MT. Torna publico que requer 
junto ao CODEMA –MT o Licenciamento Ambiental para asLicença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação (LO), para a 
atividade deFabricação de estruturas metálicas, fabricação de esquadrias 
de metal (fabricação de artigos de funilarias e de artigos de metais para 
uso doméstico e pessoal e fabricação de outros produtos de metal. não 
especificados anteriormente).

MARINES DIAS RODRIGUES MALDANER02333241195, inscrita no 
CNPJ sob nº 44.744.311/0001-30, situada na Rua Alfredo Canepelle, Nº 
1845, setor Nova Querência, em Querência – MT, , em Querência – MT, 
torna público que requero Licenciamento Ambiental junto ao Consorcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental “Médio 
Araguaia” - CODEMA, as Licenças Ambientais:  Licença Prévia (LP), Licen-
ça de Instalação (LI) para a atividade deLimpeza, coleta e transporte de 
resíduos por veículos “limpa fossa”.

AUTO POSTO CANELA LTDA – POSTO FLOR DA SERRA- 
CNPJ: 08.603.562/0012-94, torna público que requereu a Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da renovação 
da Licença de Operação (LO) , para atividade de comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores, localizado na Av Inácio 
Bittencourt Cardoso, 1350-E, Jardim Goiás, no  município de Tanga-
ra da Serra/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

FRIGONE FRIGORIFICO LTDA – CNPJ: 10.558.593/0001-60, tor-
na público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te – SEMA/MT, o pedido da Licença Ambiental Simplificada - LAS,  
para atividade de Matadouro – abate de animais,  localizado na Ch 
Santana – antiga estrada Cuiabá-Poconé km 4,025, Zona Rural, no 
município de Poconé/MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DIAMANTINO LTDA – POSTO 3 -  
CNPJ: 06.249.216/0001-71, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão 
social para AUTO POSTO CANELA LTDA  - POSTO FLOR DA SERRA 
V - CNPJ: 08.603.562/0010-22, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Desembargador 
J.P.F.Mendes, 2690 , Jardim Eldorado, no município de Diamantino/MT. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

JOSE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA (FAZEN-
DA FORMOSA) CPF 229.583.631-04, torna pú-
blico que requereu junto a SEMA/MT a Licença 
por Adesão e Compromisso – LAC para atividade 
de Armazéns Gerais no município de Poconé/MT. 
NÃO FOI DETERMINADO EIA/RIMA.

V.L. DUARTE – ME POSTO CENTRAL -  CNPJ: 10.397.114/0001-
70, torna público que requereu a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão social para 
AUTO POSTO CANELA LTDA  - POSTO FLOR DA SERRA IV - 
CNPJ: 08.603.562/0013-75, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na R Desem-
bargador J.P.F.Mendes, SN , Centro, no município de Diamantino/
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA COLORADO, ins-
crita no CNPJ: 10.425.282/0026-80, torna público que requereu 
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) a soli-
citação de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS, 
para UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO, localizado 
na rodovia BR 364, KM 285 + 33 Km, Fazenda Colorado, zona rural 
de Diamantino - MT.

ITAMAR ANTONIO CANOSSA, CPF: 898.228.469-91, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) de ampliação com 
Renovação de Licença de Operação (LO) para atividade 
Criação de Suínos (UPL), na rodovia MT 225, Estrada da 
Linha Celeste, s/n/, zona rural – VERA/MT. Não foi deter-
minado EIA e RIMA.

EBO AGROPECUÁRIA S.A, CNPJ: 35.854.797/0005-00, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT Licença Pré-
via – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO para atividade de Confinamento de Bovinos no mu-
nicípio de Barra do Garças/MT. NÃO FOI DETERMINADA 
EIA/RIMA.

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASILS.A, CNPJ: 
47.067.525/0222-68, torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/MT Licença Prévia – LP e 
Licença de Instalação – LI, para atividade de Comercio Atacadista 
de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo 
com Depósito no Local situado em: Avenida ítrio Correa da Costa, 
N° 2600, Sala 02, Bairro: Jardim Belo Horizonte, CEP: 78.705-540, 
Rondonópolis-MT. Não foi determinado EIA e RIMA.

A empresa  WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA, 
inscrita no CNPJ 37.460.987/0001-37, torna público que 
requereu à SEMA/MT a Renovação da  Licenciamento 
Ambiental, Licença de Operação N° 316643/2018, com 
atividade de manutenção e reparação de veículos auto-
motores, localizado na rua presidente Trancredo Neves n° 
5241 - centro, município de Mirassol D’Oeste - MT

CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0686-12, torna 
público que requereu junto a SEMMA/BG, as Li-
cenças Prévia, Instalação e Operação do seu 
empreendimento localizado na Zona urbana do 
Município de Barra do Garças-MT.

NEIDE KIYOMI ODASHIRO, portador do CPF 
073.617.808-22, torna público que requereu da Secretária 
de Estado e Meio Ambiente -SEMA/MT, a Renovação da 
Licença de Instalação, atividade Criação de peixes – Fa-
zenda Água Clara, localizado na Rodovia MT 409, Km 35, 
Bairro Zona Rural, no Município de Alto Paraguai/MT.

CERENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 
15.370.406/0001-33, torna público que requereu 
junto a SEMMA/BG, as Licenças Prévia, Instala-
ção e Operação do seu empreendimento locali-
zado na Zona urbana do Município de Barra do 
Garças-MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR 
PROCESSO Nº 1006759-61.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$45.956,14 ESPÉCIE: MONITÓRIA  
POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE 
DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, entidade cooperativa sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ sob o n. 26.529.420/0001-53, cujo endereço eletrônico é juridicorc@acvsadvogados.com.br, com endereço 
na Rua Chapecó, n. 308-E, Centro, CEP 78455-000, no Município de Lucas do Rio Verde – MT.  POLO PASSIVO: 
ALANDERSON RODRIGUES COELHO, brasileiro, solteiro, representante comercial, endereço eletrônico: contato@
pagmenosembalagens.com.br, inscrito no CPF/MF sob o nº 678.460.332-04, residente e domiciliado na Rua Galdino 
Pimentel, n. 190, Galeria Du Carma, bairro Centro Norte, CEP 78005-020, Cuiabá - MT.  FINALIDADE: Citação do polo 
passivoALANDERSON RODRIGUES COELHO, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$45.956,14 (quarenta 
e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que se processarão nos 
mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme documentos 
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 
acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A autora é credora do Contrato de Cartão de 
Crédito de n. 4763********5124, Contrato de Cheque Especial, Adiantamento a Depositante de n. 11664-1 e Contrato 
Crédito Fácil ATM de n. B406315173, mediante liberação de crédito via senha pessoal e intransferível, sendo este não 
contestado, cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$45.956,14 (quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta 
e seis reais e quatorze centavos).  DECISÃO: Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo que a ação foi registrada 
como “Petição - Cartão de Crédito”, quando se trata de ação de monitória. Assim, proceda a Secretaria às retificações 
devidas, no tipo da ação, devendo passar a constar “Ação Monitória”. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou 
para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 
executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor 
dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 
nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 
Nacional de Justiça. 4. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do código de processo civil. 5. Intime-se o requerente 
para que deposite o comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 24 de maio de 
2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. 
Tendo em vista as inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas 
conveniados, defiro o pedido de citação por edital, constante de Id 71282455. Cite-se o requerido: ALANDERSON 
RODRIGUES COELHO – CPF: 678.460.332-04, por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo 
de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 
CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do 
mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 09 de dezembro de 
2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá, 14 de janeiro de 
2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

ABANDONO DE EMPREGO
CONGEN TERCEIRIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ 
12.680.681/0001-65, com endereço à Rua Topázio, nº 760, Bairro Bosque da Saúde, CEP 
78050-080, Cuiabá-MT, solicita o comparecimento da funcionária IDALINA REDZA’RIWE 
TSERENHO’U, brasileira, servente de limpeza, portadora do CPF. 630.032.441-91 e CTPS 
34900-Série 0009-MT, no seu local de trabalho no Polo Base da Aldeia MÃRÃIWATSÈDÈ, 
município de Alto Boa Vista-MT, no prazo de 72h, sob pena de caracterização de Abando-
no de Emprego nos termos da letra “I” do artigo 482 da CLT.

19, 22 e 23-02/22

Cuiabá, sábado, 19 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

EDITAL DE HABILITAÇÃO N. 01/2021
0051306-93.2021.8.11.0000

A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio da 
Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, nomeada 
pela Portaria n. 128/2022-PRES DJE nº. 11165, de 
17/02/2022, comunica aos interessados que 
RECEBERÁ documentos de habilitação referente ao 
Edital de Habilitação 01/2021 - CIA n. 
0051306-93.2021.8.11.0000, até o dia 15 de março de 
2022, às 19h00 – horário de Cuiabá-MT, no protocolo 
geral do Tribunal de Justiça, situado no Centro Político e 
Administrativo em Cuiabá-MT. Os documentos devem 
ser endereçados ao Departamento Administrativo do 
TJMT. Objeto: “habilitar Associação e/ou Cooperativa de 
Catadores de materiais recicláveis para coleta seletiva, 
processamento e destinação final, ambientalmente 
adequada, de resíduos recicláveis descartados pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, seus 
anexos e Fóruns de Cuiabá e Várzea Grande”.

Os interessados no Edital poderão adquiri-lo no site: 
www.tjmt.jus.br/licitacao ou pelo e-mail abaixo. 

Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: 
licitacao@tjmt.jus.br.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ: 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da USINA 
BARRALCOOL S/A, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 04 de 
março de 2022, às 8:00 horas em primeira convocação, com 
a participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com 
direito a voto, e as 8:30 horas em segunda convocação, com 
qualquer número. Considerando as determinações impostas 
pelo Decreto Municipal nº 07/2022, referente a COVID 19, 
para manter o distanciamento entre as pessoas e para 
manter a integridade de saúde dos Acionistas, a Assembleia 
será realizada na Rod MT 246 Km 1,5 na sala de reuniões do 
local denominado Quatro Marcos, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 
i)Aumento do Capital Autorizado ii)Prestação de contas dos 
Administradores, referente ao exercício de 2021; iii) 
Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos 
Auditores Independentes referente ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; iv) Destinação do Lucro Líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: i) Incorporação do saldo 
das Reservas de Capital; ii) Consolidação do Estatuto Social. 
Barra do Bugres, 15 de fevereiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

O Telhar Agropecuária LTDA, CNPJ: 05.683.277/0036-00; 
torna público que requereu junto à Secretaria de Agricultura e 
Meio ambiente do Município de Primavera do Leste/MT a 
Renovação de Licença de Operação para Armazém de grãos, 
processo Nº 16471/2013-26, localizado à Rodovia MT 130, Km 
40, entrada à direita, S/N, Fazenda Primavera, zona rural do 
município de Primavera do Leste/MT.

ALCIDES SZULCZEWSKI NETO, inscrito no CPF sob nº 
024.517.260-24, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENÇA FLORESTAL (PEF) – LF, referente à 
FAZENDA ITAITUBA, localizada no município de JUÍNA - 
MT.

Auto Posto Samport II Ltda. 44.500.039/0001 - 43, torna 
público que requereu a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a Alteração de 
Razão Social e Renovação de Licença de Operação, para 
atividade de revendedor de combustível, posto de 
combustível no município de Várzea Grande / MT, Juntada 
no processo: 139245/2009.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e 
JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco 
Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local 
da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Cuiabá-MT. Vila Boa Esperança. Rua Quarenta e Quatro - Área A-2, nº 315 (no RI consta Rua Cel. 
Miranda Reis), Casa. Áreas totais: terr. 360,00m² e constr. estimada 311,8095m². Matr. 126.862 do 6º 
RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes, para averbação da nova 
denominação do logradouro, da numeração predial e ampliação da área construída no RI, correrão por 
conta do comprador. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 08/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 413.996,89. 
2º Leilão: 10/03/2022, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 294.264,16 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento.O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos 
leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições 
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.
com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque 
Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 08/03/22 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 10/03/22 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 19.570.448/0001-79

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Senhores (as) Condôminos (as), Na qualidade de Síndica do Condomínio Villa Borghese e de acordo com a Convenção Condominial,
ficam convocados os (as) senhores (as) condôminos (as) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
03/03/2022 (Quinta-feira), às 19h em primeira chamada com a presença de no mínimo 50% dos moradores, e às 19h30min com
qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de  Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar  acerca dos
seguintes assuntos:  1) Aprovação das Contas 2021; (enviaremos por e-mail com antecedência para todos analisarem); 2)
Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por e-mail com
antecedência para todos analisarem); 3) Aprovação da Alteração do Regimento Interno - 5ª Edição enviamos por e-mail a
todos moradores a prévia das alterações em 07.02.2022); 4) Aprovação de melhorias na estrutura de segurança geral do
condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra); 5) Aprovação de criar
Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE e Banheiros Externos,
incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo piso e iluminação; (taxa
extra); 6) Aprovação de criar Projeto e Execução do espaço gourmet nas churrasqueiras conforme layout; (taxa extra); 7)
Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1 quadra de areia e 1 campo gramado; 8)
Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens
4, 5, 6 e 7; 9) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens 4, 5, 6 e
7; 10) Eleição de Síndico - Subsíndico - Conselho Fiscal e Conselho Consultivo; 11) Aprovar e estabelecer remuneração do
Síndico em 2 salários mínimos; 12) Assuntos Gerais. Nota: O Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino
regularmente em dia com a taxa condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado. O Artigo 654, § 1º, do Código
Civil permite os senhores  condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores,  munidos com
procurações específicas.  A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos
assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões,
evitar-se-á  com que  a  minoria  decida  por  você.  PARTICIPE!  Cuiabá,  17/02/2022.  Samira  Souza  Weydmann -  Síndica  do
Condomínio Villa Borghese. 19/02/22

A MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA, inscrita 
no CNPJ 34.353.654/0001-10, torna público que requereu à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVEL - SMADES, a Licença de Localização, para o 
empreendimento “Jardim das Torres”, com 480 unidades e localizado na Rua 
45, Bairro Santa Cruz II, Cuiabá-MT, coordenadas 15º35'53,04"; 56º2'45.99".

APODRECIMENTO DOS GRÃOS Problema que vem ocorrendo há três safras na 
cultura da soja, especialmente no médio norte de MT

Incidência de anomalia nas vagens tem 
aumento de abrangência na safra de soja 21/22
MARIANNA PERES
Da Reportagem

A anomalia das vagens ou 
apodrecimento de grãos e va-
gens, problema que vem ocor-
rendo há três safras na cultura 
da soja, especialmente no médio 
norte de Mato Grosso - nos 
municípios do eixo da BR-163 
- continua sendo motivo de ob-
servação e pesquisa por parte de 
especialistas.

Recentemente, um grupo 
multidisciplinar de pesquisa 
liderado pela Embrapa Soja, 
do qual a Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agropecuária de Mato 
Grosso (Fundação MT) faz parte 
junto com outras instituições, es-
pecialistas e produtores rurais, 
esteve reunido na região. O ob-
jetivo do encontro foi o de acom-
panhar áreas com o problema e 
propor uma padronização das 
avaliações a serem conduzidas 
pelas frentes envolvidas.

Diante do cenário encon-
trado em visitas às lavouras, o 
grupo estima que aproximada-
mente 2,5 milhões de hectares 

apresentem incidência da ano-
malia, em diferentes proporções 
e graus de intensidade, o que 
significa aumento da abran-
gência com relação às duas 
últimas safras. Os especialistas 
receberam relatos de produtores 
rurais indicando maiores perdas 
de produtividade, aumento da 
extensão de ocorrência geográ-
fica e impactos de até 40% na 
quantidade de grãos avariados.

Felipe Araújo, pesquisador 
da área de Fitotecnia e Karla 
Kudlawiec, pesquisadora da 
área de Fitopatologia, ambos 
da Fundação MT, participam da 
frente de pesquisa e destacam 
que o momento continua sendo 
de cautela sobre o diagnóstico 
das causas do problema. “A 
partir desse grupo definimos al-
gumas diretrizes para trabalhar 
de forma emergencial, fizemos 
a unificação de uma metodolo-
gia de avaliação para que seja 
possível comparar dados e, com 
isso, queremos entregar para o 
produtor um resultado robusto, 
com informações de repetibili-
dade”, explica Felipe.

JUNÇÃO DE PESQUISAS 
- Há duas safras, a Fundação 
MT também conduz no Centro 
de Aprendizagem e Difusão 
(CAD Norte), em Sorriso, um 
experimento com o objetivo de 
gerar mais informações sobre 
a anomalia das vagens. Nesta 
safra, o ensaio avalia diferentes 
cultivares de soja e semeadas 
em três épocas distintas (10/10, 
01/11 e 25/11), submetidos a 
dois programas de fungicidas 
- um com manejo completo e 
outro sem aplicação - para fins 
de pesquisa e caracterização de 
cultivares.

A pesquisadora Karla, res-
ponsável pela condução do 
ensaio, explica que nas outras 
safras foi constatado que a 
aplicação de fungicidas pôde re-
duzir a ocorrência dos danos às 
vagens e grãos. Dessa forma, a 
partir desta safra os experimen-
tos estão voltados para entender 
se há diferenças de eficácia na 
redução dos sintomas, entre 
os distintos grupos químicos 
de fungicidas que o produtor 
tem disponível para aplicação. 

“Com isso, esperamos colher 
ainda mais dados para serem 
divulgados assim que estiverem 
consolidados junto ao grupo de 
pesquisa”, revela.

A pesquisadora também 
esclarece que outra etapa do 
trabalho está sendo conduzida 
pela Embrapa e busca, num 
primeiro momento - a partir de 
amostras coletadas no campo - o 
isolamento dos microrganismos 
presentes em vagens e grãos com 
sintoma e, numa etapa posterior, 
o sequenciamento genético do 
que foi encontrado. “Isso irá 
permitir entender se a ocorrência 
da anomalia está relacionada a 
uma nova espécie de algum dos 
gêneros já encontrados, ou se 
esses microrganismos sofreram 
alguma mutação para reduzir a 
sensibilidade aos ativos fungici-
das e, se por ventura, teve sua vi-
rulência aumentada”, completa.

O QUE OS RESULTADOS 
INDICAM ATÉ AGORA - A 
anomalia das vagens é um pro-
blema que está presente na cul-
tura da soja e não há ocorrências 
em outros cultivos de Mato 

Grosso, como milho e algodão. 
Entre os sintomas mais típicos 
está o escurecimento interno da 
vagem e de grãos, com maior 
intensidade no terço médio in-
ferior, e que fica mais visível nos 
estádios finais de enchimento 
de grãos, ao redor de R5.5 e R.6, 
próximo à maturação fisiológica. 
Ao abrir a vagem é constatado o 
apodrecimento de um ou mais 
grãos.

Os pesquisadores da Funda-
ção MT relatam que em todas 
as avaliações, neste período de 
três safras, não foi encontrado 
nenhum patógeno incomum as-
sociado ao problema e sim fungos 
dos gêneros Fusarium, Colletotri-
chum, Phomopsis, Cercospora e 
também bactérias, porém, todos 
já descritos há muito tempo na 
cultura da soja. “A maioria desses 
patógenos é considerado oportu-
nista, ou seja, aproveitam-se de 
condições favoráveis como uma 
eventual debilidade da planta, 
e colonizam o tecido vegetal, 
causando o sintoma de apodreci-
mento de vagens e grãos”, define 
o fitopatologista.

Araújo destaca ainda que 
para o patógeno avançar no 
processo de colonização e multi-
plicação, ele precisa de condição 
ambiental favorável, como de 
umidade e molhamento foliar 
e de tecido, além de suscetibi-
lidade de um hospedeiro. “Este 
entendimento é que estamos uti-
lizando como padrão, pois sabe-
mos que existe algum estímulo 
externo para essas situações das 
lavouras, seja ele edafoclimático 
(clima e solo), de manejo ou a 
junção desses, os quais estão 
tornando as plantas mais susce-
tíveis ao ataque desses microrga-
nismos aproveitadores”, pontua.

GENÉTICA - Com relação às 
cultivares de soja avaliadas no 
experimento da Fundação MT, 
os especialistas verificaram que 
nenhuma deixou de apresentar 
o problema, sendo algumas com 
maior ou menor intensidade. 
Também se constatou que o apo-
drecimento é mais intenso nas 
primeiras semeaduras da janela, 
enquanto que nas posteriores 
existe tendência de redução do 
problema.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 30 DIAS. Expedido por determinação do 
MM(ª) Juiz(a) de Direito Michell Lotfi Rocha da Silva. Processo nº 0011882-
13.2013.8.11.0004, Valor da Causa: R$ 65.550,77, Espécie: (Títulos de Créditos) 
Execução de Título Extrajudicial, Exequente: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ: 
00.000.000/0001-91, brasileiro(a), Endereço: Qd 04/01, Bloco C, Lote 32, Edifício 
Sede III, 10º andar, nº 1, S.B.S., Bairro: Setor Bancário Sul, Cidade: Brasília-DF. 
Executado(a): Lucas Ribeiro Simões, CPF: 011.631.191-64, RG. 1973208-2 SSP 
MT, Filiação: brasileiro(a), casado(a), engenheiro de produção/pecuarista, Endereço: 
Rua Antonio Ribeiro da Silva, nº 121, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT e 
Mario Ribeiro Simões, CPF: 807.106.201-44, RG: 2.940.361 SSP GO, Filiação: José 
Belmiro Simões e Maria Lúcia R. Costa Simões, data de nascimento: 16/04/1972, 
brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), agrônomo/agropecuarista, Endreço: 
Fazenda “Estância Maria Alberta” BR MT 100, KM 07, Bairro: Zona Rural, Cidade: 
Ribeirãozinho-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 quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida. Valor total do débito, incluindo 
honorários advocatícios e custas, Débito Atualizado: R$ 127.511,37, Honorários 
Fixados: R$ 12.751,13, Custas Processuais: R$ 0,00, Total para Pagamento: R$ 
140.262,50. Despacho/Decisão: Vistos 1. Considerando que foram infrutíferas as 
tentativas de citação do Requerido, e que os endereços obtidos via sistemas 
INFOJUD, SISBAJUD e outros, ao serem diligenciados, também restaram infrutíferos, 
vislumbro as condições para deferimento do pedido de citação por edital. 2. Dessa 
forma, estando o Requerido em local incerto e não sabido, sendo impossível aferir 
com exatidão o endereço em que reside, Defiro o pedido retro, devendo ser realizada 
a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, em acordo com os artigos 246, IV c/c 
art. 256 II, do CPC/2015. 3. Desde já, Nomeio a Defensoria Pública desta Comarca 
como Curador Especial, para o caso de não apresentação de defesa no prazo legal, 
nos termos do disposto no art. 72, II, do CPC/2015. 4. Expeça-se o necessário. 
Cumpra-se. Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
expirado o prazo deste edital de citação, terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para 
opor(em) embargos. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 
futuro, posa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 
de costume e publicado na forma da Lei, Eu, Agemiro Batista Arantes Neto, digitei. 
Barra do Garças-MT, 15 de dezembro de 2021.
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MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA. 
CNPJ Nº 13.009.259/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Mirante do Pary Participações Ltda., pelo administrador que esta subscreve, 
convoca os sócios por seus administradores, nomeados em Contrato Social, a 

2saber: José Carlos Correa Ramos, CPF n  888.245.438-04, e/ou Milena Correa 
2Ramos, CPF n  788.132.479-15, pela C R Empreendimentos, e Paulo Roberto 

2 2da Costa, CPF n  061.048.941-00, e/ou Antônio Carlos da Costa, CPF n  
2263.521.501-44, em conjunto com Cezar Rubens Figueiredo, CPF n  

2126.971.091-53, e/ou Orlando Carlos da Silva Junior, CPF n  130.022.011-20, 
pela Pary GG Empreendimentos Ltda., para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no próximo dia 25 de fevereiro de 2022, às 9h (horário de Cuiabá-
MT), em primeira convocação, e às 9h30 (horário de Cuiabá-MT), em segunda 
convocação, a realizar-se na sede da empresa, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. RE-Assinatura da Escritura Pública de Transferência da Área de Propriedade 
da Sociedade, objeto do Contrato de Parceria para implantação do 
empreendimento comercial denominado Manhattan, em razão da NOTA 
DEVOLUTIVA DO RGI.

Contando com a vossa participação, subscrevemo-nos, Cuiabá, 17 de fevereiro 
de 2022.

Ginco Urbanismo Ltda. P.P.

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 51.300.017.938

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da FIDES GOLD MINERADORA S.A. (“Companhia”) para comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de março de 2022, às 9 (nove) horas, na sede social da 
Companhia, localizada no Anexo A do Sítio São Luiz, situado na Estrada Rural Travessão 01, Lote 320, Gleba PA Cachimbo, 
s/n, no município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) Alteração do objeto social da companhia e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este 
Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio 
de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. 
Peixoto de Azevedo, MT, 22 de fevereiro de 2022. Marcos de Oliveira Pereira. Diretor. Caíque de Souza Neiva. Diretor.
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Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior Processo Nº 
1053742-16.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$ 93.521,97 Espécie: Busca E Apreensão  POLO ATIVO: 
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 55.942.312/0001-06, com sede na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2041/2235, 20º andar, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011. POLO PASSIVO: EDUARDO DA SILVA SANTOS, brasileiro, 
inscrito no CPF/MF sob nº 551.074.271-20, endereço eletrônico desconhecido, residente e domiciliado na Rua I, 
Quadra 10, Apartamento 303, Bairro Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, CEP 78048-253. FINALIDADE: Citação 
do polo passivo Eduardo da Silva Santos, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da presente ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 
apresentar contestação, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela 
parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: Através do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo 
Automotor, o Requerido aderiu ao grupo de consórcio nº 0579, cota 693, administrado pela Requerente, por 
meio do qual foi contemplado com os seguintes bens: a. Um automóvel, marca CITROEN, modelo CITROEN 
DS5 TURBO 1.6 5A6, ano/modelo 2013/2014, cor prata, Código de Renavam 00541368559, Chassi nº 
VF7KF5FMYES500033 e placa FFU-0460. b. Um automóvel, marca FIAT, modelo PALIO FIRE ECONOMY 1.0, 
ano/modelo 2012/2013, cor branca, Código de Renavam 00479944580, Chassi nº 9BD17164LD5838006 e 
placa OBD-2277. Referidos bens sofreram a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes. Ocorre que, o Requerido 
descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a nº 11, vencida em 30/07/2020, gerando 
uma inadimplência no valor de R$9.051,25 (nove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). O débito do 
contrato totaliza o valor de R$93.521,97 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e sete 
centavos) e corresponde a 50,2746% do bem objeto do contrato do consórcio. DECISÃO: Vistos e etc. 1. Defiro 
a emenda á inicial com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 
pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 
respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 
do débito. Expeçam-se mandados de busca e apreensão dos veículos: a) MARCA CITROEN, MODELO 
CITROEN DS5 TURBO 1.6 CHASSI VF7KF5FMYES500033, PLACA FFU0460, RENAVAM 00541368559, 
COR PRATA, ANO 2013/2014, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA;  b) MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE 
ECONOMY 1.0 CHASSI 9BD17164LD5838006, PLACA OBD2277, RENAVAM 00479944580, COR BRANCA, 
ANO 2012/2013, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. Depositando-os em mãos do requerente, mediante termo 
de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 
de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se os 
veículos, objeto da ação, estiverem apreendidos no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 
prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação 
dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro 
somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. 
Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 
comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento 
do mandado. Cuiabá, 18 de novembro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc.  Tendo em vista a certidão de Id 52837965, e os 
resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o pedido de citação por 
edital, constante de Id 70268408. Cite-se o requerido: EDUARDO DA SILVA SANTOS - CPF: 551.074.271-20, 
por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no 
momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital 
de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 06 de dezembro de 2021. Juiz Paulo 
de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 
O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o réu revel que não tenha advogado constituído nos autos 
contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJE (art. 346, do CPC). 3. A contestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 
patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de 
Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 
(art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá. Edital de citação prazo de 20(vinte) dias 
expedido por determinação do MM. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Processo nº 
0008539-87.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 73.902,62 Espécie: Procedimento Comum Cível Polo 
Ativo: Banco Bradesco Cartões S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
59.438.325/0001-01, com sede no Núcleo administrativo "Cidade de Deus", s/n, Vila Yara, Osasco-SP, 
CEP 06029-900.   Polo Passivo: Mario Henrique Salem, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.200.958-56, 
com endereço na Rua Barão de Melgaço, ap 306, bl 1321, Porto, Cuiabá-MT. Finalidade: Citação do 
polo passivo Mario Henrique Salem, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste edital.  Resumo da Inicial: As partes firmaram entre si proposta de solicitação 
de cartão de crédito/compra contrato nº 5523051000889204, Mastercard, do produto Master Black 
Prime. O requerido deixou de quitar as faturas nos vencimentos, estando em débito com a importância 
de R$57.741,84, atualizada até 25/09/2014.   Decisão/Despacho: Vistos etc. I – Cite-se o requerido 
para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 
advertências dos arts. 285 e 319 ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, 
servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. II – Intime-se o requerente 
para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. Cumpra-se. Cuiabá,16/03/2016. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior. Juiz de 
Direito. Decisão/Despacho: Vistos etc. Tendo em vista a devolução negativa da carta de citação (AR) 
de Id 59353275 - pág. 2, bem como a consulta de endereço realizada junto ao sistema Infojud em 
decisão de Id 67835147, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido de 
Id 69010808. Cite-se o requerido Mario Henrique Salem por edital, nos termos do art. 256 do Código 
de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal 
local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 
Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 12 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário Advertência: O prazo 
para responder a ação é de 15(quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, 
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 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, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022.

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA,  CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua B Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de 
Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do funcionário Jhonathan Duarte 
Ramos, portador da CTPS sob o nº 8965530 serie 0050-MT e CPF Nº 
04712458283 e comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) 
dias a contar da data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho 
como abandono de emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ JUÍZO 
DA 5ª VARA CÍVEL AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA 
MENDES, Telefone (065) 3648-6325 - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT - CEP: 
78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1035446-
43.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 25.492,41 ESPÉCIE: [Correção Monetária] POLO 
ATIVO: Nome: CACERES & PARIZZI LTDA – ME Endereço: AVENIDA DAS FLORES, 
JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-172 Nome: CARLO JULIANO CACERES 
RODRIGUES DA SILVA Endereço: AVENIDA SENADOR METELO, 1584, - LADO ÍMPAR, 
Goiabeiras, CUIABÁ - MT - CEP: 78031-100 ADVOGADO POLO ATIVO: ADVOGADO(S) DO 
RECLAMANTE: ELAINE DE FATIMA THOME PARIZZI, BRUNO MARCOS DA SILVA 
JUSSIANI POLO PASSIVO: Nome: MICHELLY MOURA MATOS Endereço: Atualmente em 
local incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) MICHELLY MOURA 
MATOS para no prazo de 3 (três) dias, contado da publicação do edital, efetuar o pagamento 
da dívida (art. 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos 
bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 
honorários advocatícios (art. 831, CPC/2015) VALOR DO DÉBITO: R$ 25.492,41 Resumo da 
inicial: Trata-se de uma Execução de Título Extrajudicial, ajuizada no dia 07 de agosto de 
2020 perante esse d. juízo. Os Exequentes são credores da Executada na importância inicial 
de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), referente a um tratamento odontológico. O contrato 
firmado entre as partes estabeleceu que o pagamento seria parcelado 01 entrada + 9 
parcelas iguais. No entanto, foi pago somente parte da entrada, no valor de R$ 2.980,00 e os 
vários cheques dados em prestação, na qual foram devolvidos sem fundos. Por isso o valor 
do crédito, desatualizado, restou em R$ 18.020,00 (dezoito mil e vinte reais). Motivo que 
justifica o ingresso da Execução de título extrajudicial, já que por sua vez foram várias as 
tentativas de recebimento dos créditos. Em ID 71088844, foi deferido a citação por edital da 
Executada. O valor exequível atualizado é de R$ 40.335,37 (quarenta mil trezentos trinta e 
cinco reais e trinta sete centavos) vide planilha em anexo. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 
executado/devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 
execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), 2. No 
mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 
(trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o 
devedor requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral 
pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será 
reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o 
executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância 
atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). 
CUIABÁ, 16 de fevereiro de 2022.   Lygia Marinho Fontes Xavier  (Assinado Digitalmente)

1° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DE 
VÁRZEA GRANDE - MT Código da Serventia: 180 ANTONIA DE CAMPOS 
MACIEL REGISTRADORA APARECIDA DILA MACIEL KILZA TEREZA MACIEL 
DOS SANTOS TÔNIA CARLA MACIEL SUBSTITUTAS CARLOS ROBERTO 
VENDRAME LAURA AUXILIADORA DE ARRUDA CARLI ESCREVENTES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
ANTONIA DE CAMPOS MACIEL, Notária e Registradora do 1° Serviço Notarial 
e de Registros da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, na 
forma da Lei, etc. Pelo presente edital de acordo com a Lei n° 6.015 de 
31/12/1973, e de conformidade com que foi requerido por JOSE LUIZ 
DALLABRIDA, brasileiro, portador da carteira de Identidade RG n° 763954-
SSP-RO e inscrito no CPF sob o n° 630.926.622-53, proprietário de um imóvel 
urbano situado na Avenida Leoncio Lopes de Miranda, s/n, situado na Capela do 
Pissarão, nesta cidade de Várzea Grande/MT, devidamente matriculado sob n° 
97.288, neste RGI, para na forma do art. 213, inciso II em seu § 3° da Lei n° 
6.015, de 31 de dezembro de 1973 com redação alterada pela Lei n° 
10.931/2004 e art. 1.212 do Provimento n° 31/2018 da CGJMT, NOTIFICAR a 
confrontante PAES DE ALMEIDA CONSTRUTORA CIVIL LTDA, CNPJ 
78.164.282/0001-50, proprietária do imóvel constante da matricula 7.659, deste 
RGI, para que no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste, 
a comparecer nestas notas para querendo. apresentar impugnação 
fundamentada, nos termos do § 2° artigo 213. A falta de impugnação no prazo da 
notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido 
de retificação de registro, conforme determina o § 4° do artigo 213 da LRP. Dado 
e passado na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um 
dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois. Eu Laura Auxiliadora de 
Arruda Carli, Escrevente, a fiz digitar, e assino. 

Laura Auxiliadora de Arruda Carli
Escrevente do 1° Serviço de Registros

da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso

“ÂMBAR ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ n.º 01.645.009/0002-01, localizada 
na Rodovia dos Imigrantes, n.º 3770, Distrito Industrial, Município de 
Cuiabá/MT, CEP 78098-325, torna-se público que, com base no Decreto 
1.28/2022, artigo 9º, parágrafo único e Anexo IV, requereu junto a SEMA - 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso a Licença por Adesão e 
Compromisso (LAC) da LINHA DE TRANSMISSÃO DE 138 KV, CIRCUITO 
SIMPLES ENTRE A SUBESTAÇÃO DA UTE CUIABÁ A SUBESTAÇÃO DE 
VÁRZEA GRANDE. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.”

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Expedido por determinação do MM. Juiz de 
Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Processo nº: 1030616-39.2017.8.11.0041 valor da causa: R$ 
55.993,90. Espécie: Ação de Cobrança. POLO ATIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S. A., 
CNPJ/MF nº 59.438.325/0001-01 Núcleo Administrativo “Cidade de Deus”, Prédio Prata 4º Andar, Vila 
Yara - CEP 06.029-900 - Osasco-SP Endereço eletrônico 4429.advogados@bradesco.com.br. 
POLO PASSIVO: EDIVALDO PEDRO DA SILVA, CPF: 616.842.609-49, endereço: E, 53 casa 07, 
78035-400, Cuiabá - MT. Finalidade: Citação do polo passivo Edivaldo Pedro da Silva, acima 
qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, apresentar resposta, sob pena 
de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, 
conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA 
INICIAL: O Requerente é o executor das atividades de caráter financeiro relacionadas aos cartões de 
crédito American Express®2 (“emissor”) tendo o Requerido aderido e usado o American Express® 
Membership Card RCP GREEN 3764710932040053, obrigando-se à quitação mensal e tempestiva 
de todas as despesas e acessórios contratuais no vencimento acordado. Embora os serviços 
financeiros do Requerente tenham ocorrido de forma efetiva e regular, apesar ainda de todos os seus 
esforços visando uma composição extrajudicial antes da apresentação desta ação ao judiciário, o 
Requerido quedou-se inadimplente com relação à(s) seguinte(s) fatura(s), situação que ainda se 
mantém, acarretando o saldo devedor final apresentado pela última fatura que atualizada com seus 
acessórios corresponde ao valor da causa: vencimento, valor, respectivamente: 01/05/2016 
R$9.148,05; 01/06/2016 R$23.904,58; 01/07/2016 R$35.398,85; 01/08/2016 R$40.666,73; 
01/09/2016 R$47.322,66; 01/10/2016 R$47.322,66 e 01/11/2016 R$47.322,66. DECISÃO: Vistos 
etc. I – Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. II – 
Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 
mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 
presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 
do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 
Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 
(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2018. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário. Decisão: Vistos etc. 
Diante da certidão negativa de Id 53464856, bem como a consulta de endereço realizada junto ao 
sistema Infojud em decisão de Id 69775939, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, 
defiro o pedido de Id 70818755. Cite-se o requerido Edivaldo Pedro da Silva por edital, nos termos do 
art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não 
existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 
citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 18 de janeiro de 
2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário 
Advertência: O prazo para responder a ação é de 15(quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo 
do presente edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 
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, 
Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
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VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ 
n.º08.029.323/0004-62, torna público que solicitou à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS, a RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) DO RESIDENCIAL 
VERTICAL MULTIFAMILIAR “SOUL” , localizada na Av Minuano, S/
Nº – Bairro Despraiado, município de Cuiabá - MT.

EMMETAL ENGENHARIA LTDAinscrito no CNPJ nº 44.187.688/0001-36, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal 
de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para a atividade principal25.11-0-00 e atividades secun-
dárias 23.30-3-01 / 25.12-8-00 / 31.02-1-00 / 42.92-8-01 / 47.43-1-00 / 
47.44-0-01 / 71.12-0-00 / 77.32-2-01 / 77.32-2-02 , o empreendimento está 
localizado na Rua dos Manacas, 2603 A, Setor Industrial Sul, CEP 78557-
452– Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS EIRELIinscrito no CNPJ nº 13.657.269/0001-
97, torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente 
Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade principal46.84-2-99 e ati-
vidades secundárias 20.14-2-00 / 33.19-8-00 / 33.21-0-00 / 43.22-3-01 / 
46.64-8-00 / 46.79-6-01 / 47.41-5-00 / 47.42-3-00 / 47.44-0-01 / 47.44-0-03 
/ 77.39-0-99 / 82.92-0-00, o empreendimento está localizado na Estrada 
Lucila, S/N, Bairro Rural – Angélica, CEP 78559-899– Sinop/M. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA AGROMAR, 
inscrita no CNPJ10.425.282/0035-71 torna público que requereu à 
Secretaria de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a Outorga 
de direito de uso de Água subterrâneapara o poço PT- 01 Retiro 
(13º42’33,20” /56º27’07,00”),localizadana ROD MT 010 KM 60 es-
trada São José do Rio Claro, CEP: 78.435-000, Município de São 
José do Rio Claro- MT.

G S COSTA LTDAinscrito no CNPJ nº 33.131.762/0002-67, torna 
público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Munici-
pal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade principal 86.40-2-02 e 
atividade secundária 86.40-2-01, o empreendimento está localizado 
na Rua das Caviúnas, 1956, Setor Comercial, CEP 78550-099– 
Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

UNIVIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA EIRELI - EP-
Pinscrito no CNPJ: 11.297.163/0001-02 torna público que requereu 
a SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso a 
obtenção da LP – Licença Prévia para atividade a de Crematório de 
Cadáveres Humanos e Animais localizado na Av. Domingos Parente 
de Sá Barreto n°556 Setor S – Chacara Jardim Alto Alegre, CEP 
78.300-000, Tangará da Serra, MT.

ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ. 
11.441.408/0001- 15, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Li-
cença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI), para a 
CGH Alto Araguaia I e CGH Alto Araguaia II, situada no 
município Alto Araguaia.

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU INTERAÇÃO LTDA -MASTER 
GENESIS ALVORADAinscrito no CNPJ: 12.980.243/0001-12 torna 
público que requereu a SMADES - Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano - Modalidade deRenovação de Licença 
de Operação para atividade deEducação, Localizado na Rua H, 28, 
Quadra 13 Esquina c/Rua 10, Cep 78050-252, Jardim Alvorada, 
Cuiabá-MT

SERGIO JAIR FACCIO, CPF: 503.084.241-15, torna pú-
blico que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA/NM da Prefeitura 
Municipal de Nova Mutum, a Licença de Operaçãopara 
extração de cascalho em uma área útil de 12,20 há. Locali-
zação: área de extração: Fazenda Fátima,BR-163, Coloni-
zação Mutum, zona rural do município deNova Mutum/MT.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA AGROMAR, 
inscrita no CNPJ10.425.282/0035-71 torna público que requereu à 
Secretaria de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a Outorga 
de direito de uso de Água subterrâneapara o poço PT- 01 Fazenda 
Estreito(13º49’19,90” /56º44’55,40”) Localizada na  ROD MT 010 
KM 60 estrada São José do Rio Claro, CEP: 78.435-000, Município 
de São José do Rio Claro- MT.

OLISTIKA EIRELIinscrito no CNPJ nº 38.111.354/0001-86, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO, para a atividade principal38.11-4-00 e atividades secundárias 
01.42-3-00 / 38.31-9-99 / 38.32-7-00 / 38.39-4-01 / 38.39-4-99 / 46.86-9-02 
/ 46.87-7-02 / 46.87-7-03 / 47.72-5-00 / 47.89-0-02 / 85.99-6-04, o empre-
endimento está localizado na Rua Dirson José Martini, 1784, Setor Indus-
trial, CEP 78557-060– Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. (CNPJ n° 
10.571.175/0006-17), torna público que requereu à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT, por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS, 
as Licenças de Localização (LL), Prévia (LP), de Instalação (LI) e 
Especial (LE) da Via Principal Circular Sul 6 a ser implantada no 
bairro Altos do Coxipó, município de Cuiabá/MT (coordenadas geo-
gráficas: Lat. 15°37’42.86”S; Long. 56° 1’33.35”O).

KAOPA ÓLEO VEGETAL E TORTA DE ALGODÃO LTDA, INSCRITA SOB 
CNPJ N° 36.887.591/0001-08, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SE-
CRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, AS LICENÇAS 
AMBIENTAIS PRÉVIA (LP), DE INSTALAÇÃO (LI) E DE OPERAÇÃO (LO) 
ATRAVÉS DA MODALIDADE LICENÇA AMBIENTAL TRIFÁSICA, PARA A 
ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS – EXCETO ÁL-
COOL, SITUADA NA RODOVIA BR 070, KM 272 (À ESQUERDA), S/N 
– FAZENDA RIO GRANDE, ZONA RURAL – PRIMAVERA DO LESTE/MT.

ADM DO BRASIL LTDA., portadora do CNPJ nº 
02.003.402/0071-88, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - 
SAMA/NM, a Licença de Instalação de Ampliação (LI de 
Ampliação), localizada na Avenida Jose Aparecido Ribeiro, 
Nº 2.555-S, Bairro Industrial Hilda Strenger Ribeiro, Nova 
Mutum/MT.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR 
PROCESSO Nº 1040825-62.2020.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$41.148,05 ESPÉCIE: AÇÃO 
MONITÓRIA  POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE 
DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS, inscrita no CNPJ 
sob nº 03.326.437/0001- 08, com endereço à Rua D, nº 91, Araés, Cuiabá-MT, CEP 78005-815.POLO PASSIVO: 
PAULO SERGIO POCIANO, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 208.493.188-66, com 
endereço na Av. Itália, 231, apto 104, Jardim Itália Residencial, Cuiabá-MT, CEP 78060-755, endereço eletrônico 
desconhecido.  FINALIDADE: Citação do polo passivo Paulo Sergio Pociano, acima qualificado, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no 
valor de R$41.148,05 (quarenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos) e dos honorários advocatícios 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que 
se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, 
conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital.  RESUMO DA INICIAL: A Requerente celebrou 
com o Requerido o contrato de Adesão de Cartão de Crédito SicoobMasterCard Platinum vinculado à conta corrente 
n° 107212. Ocorre que o Requerido deixou de realizar o adimplemento do crédito disponibilizado pela Requerente. 
DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda a inicial com o comprovante de pagamento das custas iniciais de distribuição 
junto ao ID 38393366. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, 
sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC) .  
3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 
processuais. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 38393367, para o devido 
cumprimento de mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 22 de outubro de 
2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. 
Diante da devolução negativa da carta de citação (AR) de Id 71596641 - pág. 2, defiro o pedido de Id 72398051. Cite-se 
o requerido Paulo Sergio Pociano por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 
dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a 
publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá, 27 de janeiro de 2022. (Assinado 
Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 22 e 23-02/22

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABA 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTÉ) DIAS EXPEDIDO 
POR DETERMINACÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO 
No: 1007638-68.2017.8.11.00411 VALOR DA CAUSA: R$37.673,29 ESPECIE: EXECUÇAO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob on 60.746.948/0001-12, endereço eletrônico 4429. advogados @ bradesco.com.br, com sede na Cidade de 
Deus, s/n., Bairro Vila Yara, em Osasco/SP, CEP 06.029-900.POLO PASSIVO: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA, 
brasileiro, solteiro, proprietário de estabelecimento comercial, portador do CPF no 819.666.281-53, residente e 
domiciliado à Rua AntonioCobacchini, 77, Res Barcelona, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP: 78030-530; THAIS CLAUDIA 
GASPARETO DA SILVA ALMEIDA, brasileira, casada, fisioterapeuta, portadora do CPF n° 829.323.011-87, residente 
e domiciliada à Rua AntonioCobacchini, 77, Res Barcelona, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP: 78030-530. FINALIDADE: 
Citação do polo passivo/executados, acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 
ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) 
dias, contado da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$37.673,29(trinta e sete mil e seiscentos 
e setenta e três reais e vinte e nove centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear 
bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhes serem penhorados tantos bens quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor dos Executados da importância de R$36.184,37 (trinta e seis mil e cento 
e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal 
– no 281924371, celebrada em data 28/04/2015, onde o exequente emprestou ao primeiro executado a importância de 
R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para ser restituida em 40 parcelas no valor de R$1.972,52 (mil e novecentos 
e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Ocorre, porém, que os executados deixaram de cumprir com o 
pactuado, estando em mora desde a parcela vencida na data de 28/10/2016, ocasionando o vencimento antecipado de 
todo o débito. DECISÃO: Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a divida em 03 (três) dias, consoante se 
depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 
do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça 
efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 
como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro 
do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 
cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 
10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o 
pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 
parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se 
a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 20 de março de 2017. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista as 
inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o 
pedido de citação por edital, constante de Id 72318551. Citem-se os executados: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA - CPF: 
819.666.281-53 e THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 829.323.011-87, por edital, nos termos do 
art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, Il do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 
circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 
como intimação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 
de Direito Bancário. 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, Marlene Silva 
Ventura, digitei. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.  (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
Provimento no 56/2007-CGJ

22 e 23-02/22

ABANDONO DE EMPREGO
CONGEN TERCEIRIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ 
12.680.681/0001-65, com endereço à Rua Topázio, nº 760, Bairro Bosque da Saúde, CEP 
78050-080, Cuiabá-MT, solicita o comparecimento da funcionária IDALINA REDZA’RIWE 
TSERENHO’U, brasileira, servente de limpeza, portadora do CPF. 630.032.441-91 e CTPS 
34900-Série 0009-MT, no seu local de trabalho no Polo Base da Aldeia MÃRÃIWATSÈDÈ, 
município de Alto Boa Vista-MT, no prazo de 72h, sob pena de caracterização de Abando-
no de Emprego nos termos da letra “I” do artigo 482 da CLT.

19, 22 e 23-02/22

Cuiabá, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, por meio de sua 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP), ao 17º dia do mês 
de fevereiro de 2022, em Cuiabá-MT, com fundamento do Artigo 
46 da Lei 8.112/90, faz saber aos que o presente EDITAL vierem ou 
dele conhecimento tiverem, que nesta instância tramita o Processo 
Administrativo nº 23108.978764/2018-47, em que é PARTE, o Sr.
FÁBIO PEREIRA ALVES, CPF n° 020.XXX.XXX-58, com domicílio 
desconhecido e CITA-O, pelo presente, para que tome conhecimento do 
tramitado processo, objetivando o exercício do Contraditório e da Ampla 
Defesa, bem como a impetração de recursos administrativos cabíveis. 
ESTABELEÇA-SE o prazo de 15 (quinze) dias para que promova as 
devidas justificativas ou apresentação de recurso, que, não ocorrendo, 
acarretará na conversão do presente em processo de reposição ao erário.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022
André Baptista Leite

Secretária de Gestão de Pessoas

EXTRATO DE CITAÇÃO POR 
EDITAL Nº 01/SGP/FUFMT/2022

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

NILSIMEIRY LIMA SOUZA, INSCRITA NO CPF Nº 
022.849.781-77, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, a renovação e 
alteração de razão social da Licença de Operação vinculada ao 
Processo nº 30247/2017, referente à atividade de pousada em 
área de interesse ambiental, situada no imóvel Rancho 4 
Amores, com endereço em Estrada rural, s/n, zona rural de 
Gaúcha do Norte-MT.

MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA. 
CNPJ Nº 13.009.259/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Mirante do Pary Participações Ltda., pelo administrador que esta subscreve, 
convoca os sócios por seus administradores, nomeados em Contrato Social, a 

2saber: José Carlos Correa Ramos, CPF n 888.245.438-04, e/ou Milena Correa 
2Ramos, CPF n 788.132.479-15, pela C R Empreendimentos, e Paulo Roberto 

2 2da Costa, CPF n 061.048.941-00, e/ou Antônio Carlos da Costa, CPF n
2263.521.501-44, em conjunto com Cezar Rubens Figueiredo, CPF n

2126.971.091-53, e/ou Orlando Carlos da Silva Junior, CPF n  130.022.011-20, 
pela Pary GG Empreendimentos Ltda., para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no próximo dia 25 de fevereiro de 2022, às 9h (horário de Cuiabá-
MT), em primeira convocação, e às 9h30 (horário de Cuiabá-MT), em segunda 
convocação, a realizar-se na sede da empresa, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. RE-Assinatura da Escritura Pública de Transferência da Área de Propriedade 
da Sociedade, objeto do Contrato de Parceria para implantação do 
empreendimento comercial denominado Manhattan, em razão da NOTA
DEVOLUTIVADO RGI.

Contando com a vossa participação, subscrevemo-nos, Cuiabá, 17 de fevereiro 
de 2022.

Ginco Urbanismo Ltda. P.P.

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 51.300.017.938

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da FIDES GOLD MINERADORA S.A. (“Companhia”) para comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de março de 2022, às 9 (nove) horas, na sede social da 
Companhia, localizada no Anexo A do Sítio São Luiz, situado na Estrada Rural Travessão 01, Lote 320, Gleba PA Cachimbo, 
s/n, no município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) Alteração do objeto social da companhia e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este 
Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio 
de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. 
Peixoto de Azevedo, MT, 22 de fevereiro de 2022. Marcos de Oliveira Pereira. Diretor. Caíque de Souza Neiva. Diretor.
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Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior Processo Nº 
1053742-16.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$ 93.521,97 Espécie: Busca E Apreensão POLO ATIVO: 
SANTANDER BRASILADMINISTRADORADE CONSORCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 55.942.312/0001-06, com sede na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2041/2235, 20º andar, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011. POLO PASSIVO: EDUARDO DA SILVA SANTOS, brasileiro, 
inscrito no CPF/MF sob nº 551.074.271-20, endereço eletrônico desconhecido, residente e domiciliado na Rua I, 
Quadra 10, Apartamento 303, Bairro Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, CEP 78048-253. FINALIDADE: Citação 
do polo passivo Eduardo da Silva Santos, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da presente ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 
apresentar contestação, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela 
parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: Através do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo 
Automotor, o Requerido aderiu ao grupo de consórcio nº 0579, cota 693, administrado pela Requerente, por 
meio do qual foi contemplado com os seguintes bens: a. Um automóvel, marca CITROEN, modelo CITROEN 
DS5 TURBO 1.6 5A6, ano/modelo 2013/2014, cor prata, Código de Renavam 00541368559, Chassi nº 
VF7KF5FMYES500033 e placa FFU-0460. b. Um automóvel, marca FIAT, modelo PALIO FIRE ECONOMY 1.0, 
ano/modelo 2012/2013, cor branca, Código de Renavam 00479944580, Chassi nº 9BD17164LD5838006 e 
placa OBD-2277. Referidos bens sofreram a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes. Ocorre que, o Requerido 
descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a nº 11, vencida em 30/07/2020, gerando 
uma inadimplência no valor de R$9.051,25 (nove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). O débito do 
contrato totaliza o valor de R$93.521,97 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e sete 
centavos) e corresponde a 50,2746% do bem objeto do contrato do consórcio. DECISÃO: Vistos e etc. 1. Defiro 
a emenda á inicial com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 
pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 
respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 
do débito. Expeçam-se mandados de busca e apreensão dos veículos: a) MARCA CITROEN, MODELO 
CITROEN DS5 TURBO 1.6 CHASSI VF7KF5FMYES500033, PLACA FFU0460, RENAVAM 00541368559, 
COR PRATA, ANO 2013/2014, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA; b) MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE 
ECONOMY 1.0 CHASSI 9BD17164LD5838006, PLACA OBD2277, RENAVAM 00479944580, COR BRANCA, 
ANO 2012/2013, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. Depositando-os em mãos do requerente, mediante termo 
de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 
de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se os 
veículos, objeto da ação, estiverem apreendidos no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 
prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação 
dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro 
somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. 
Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 
comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento 
do mandado. Cuiabá, 18 de novembro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista a certidão de Id 52837965, e os 
resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o pedido de citação por 
edital, constante de Id 70268408. Cite-se o requerido: EDUARDO DA SILVA SANTOS - CPF: 551.074.271-20, 
por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no 
momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital 
de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 06 de dezembro de 2021. Juiz Paulo 
de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 
O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o réu revel que não tenha advogado constituído nos autos 
contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJE (art. 346, do CPC). 3. A contestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 
patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de 
Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 
(art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá. Edital de citação prazo de 20(vinte) dias 
expedido por determinação do MM. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Processo nº 
0008539-87.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 73.902,62 Espécie: Procedimento Comum Cível Polo 
Ativo: Banco Bradesco Cartões S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
59.438.325/0001-01, com sede no Núcleo administrativo "Cidade de Deus", s/n, Vila Yara, Osasco-SP, 
CEP 06029-900. Polo Passivo: Mario Henrique Salem, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.200.958-56, 
com endereço na Rua Barão de Melgaço, ap 306, bl 1321, Porto, Cuiabá-MT. Finalidade: Citação do 
polo passivo Mario Henrique Salem, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste edital. Resumo da Inicial: As partes firmaram entre si proposta de solicitação 
de cartão de crédito/compra contrato nº 5523051000889204, Mastercard, do produto Master Black 
Prime. O requerido deixou de quitar as faturas nos vencimentos, estando em débito com a importância 
de R$57.741,84, atualizada até 25/09/2014. Decisão/Despacho: Vistos etc. I – Cite-se o requerido 
para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 
advertências dos arts. 285 e 319 ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, 
servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. II – Intime-se o requerente 
para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. Cumpra-se. Cuiabá,16/03/2016. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior. Juiz de 
Direito. Decisão/Despacho: Vistos etc. Tendo em vista a devolução negativa da carta de citação (AR) 
de Id 59353275 - pág. 2, bem como a consulta de endereço realizada junto ao sistema Infojud em 
decisão de Id 67835147, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido de 
Id 69010808. Cite-se o requerido Mario Henrique Salem por edital, nos termos do art. 256 do Código 
de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal 
local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 
Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 12 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário Advertência: O prazo 
para responder a ação é de 15(quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, 
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 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, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022.

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 12.289.664/0001-00

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Senhores (as) Condôminos (as), Na qualidade de Síndica do Condomínio Villa Borghese e de acordo com a Convenção Condominial,
ficam convocados os (as) senhores (as) condôminos (as) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
03/03/2022 (Quinta-feira), às 19h em primeira chamada com a presença de no mínimo 50% dos moradores, e às 19h30min com
qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de  Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar  acerca dos
seguintes assuntos:  1) Aprovação das Contas 2021; (enviaremos por e-mail com antecedência para todos analisarem); 2)
Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por e-mail com
antecedência para todos analisarem); 3) Aprovação da Alteração do Regimento Interno - 5ª Edição enviamos por e-mail a
todos moradores a prévia das alterações em 07.02.2022); 4) Aprovação de melhorias na estrutura de segurança geral do
condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra); 5) Aprovação de criar
Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE e Banheiros Externos,
incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo piso e iluminação; (taxa
extra); 6) Aprovação de criar Projeto e Execução do espaço gourmet nas churrasqueiras conforme layout; (taxa extra); 7)
Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1 quadra de areia e 1 campo gramado; 8)
Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens
4, 5, 6 e 7; 9) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens 4, 5, 6 e
7; 10) Eleição de Síndico - Subsíndico - Conselho Fiscal e Conselho Consultivo; 11) Aprovar e estabelecer remuneração do
Síndico em 2 salários mínimos; 12) Assuntos Gerais. Nota: O Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino
regularmente em dia com a taxa condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado. O Artigo 654, § 1º, do Código
Civil permite os senhores  condôminos  se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores,  munidos com
procurações específicas.  A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos
assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões,
evitar-se-á  com que  a  minoria  decida  por  você.  PARTICIPE!  Cuiabá,  17/02/2022.  Samira  Souza  Weydmann -  Síndica  do
Condomínio Villa Borghese. 22/02/22

AO Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado de Mato Grosso – 
SESCOOP/MT, por intermédio da Comissão de Licitação designada pela Instrução de 
Serviço n° 06 de 12 de novembro de 2020, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data e horário acima indicados realizará Licitação, na modalidade 
LEILÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Maior Lance por Item conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. A abertura da sessão pública deste Leilão ocorrerá no endereço 
eletrônico www.vipleiloes.com.br. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, o 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP, aprovado pela Resolução nº 850, 
de 28 de fevereiro de 2012, bem como pelas normas e condições estabelecidas no 
presente Edital. Os interessados, devidamente cadastrados, poderão inserir oferta a 
partir da publicação deste até o a data marcada para realização do Leilão Online, para 
participação online os interessados deverão acessar o site com login e senha (gerados no 
cadastro), a sessão será realizada no dia 10 de março de 2022, às 10:00, no endereço: 
www.vipleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial – Mato Grosso: Sr. JOSECELLI KILDARE FRAGA 
GOMES - (71) 99247-8696

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
COOPERATIVISMO NO ESTADO DE MATO 
GROSSO SESCOOP/MT EDITAL LEILÃO 

ELETRONICO Nº. 01/2022

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA, CNPJ 04.202.450/0001-18, 
localizada na Rua Rio Grande do Sul, n° 41, Bairro Centro, em Pontes 
e Lacerda/MT, torna público que requereu à SEMA/MT a Renovação 
da Licença de Operação do Sistema de Abastecimento de Água, 
cidade de Pontes e Lacerda/MT

SILVA & PANZZA SILVA LTDA- ME, CNPJ: 01.777.067/0001-08, 
torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano de Cuiabá-MT/SMADES, a Renovação da 
Licença Ambiental 0146/2017 – Modalidade: Licença de Operação, 
para atividade de Serviços de Manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores, localizada à Av: Manuel José de Arruda  
nº 1775,  Bairro Praieirinho, Município de Cuiabá-MT.

A , pessoa física de Srtª. HELMAKKELLY LOPES MOREIRA
direito privado, situada na Estância Casarim Lopes – 
Assentamento Sadia 78110-000. na cidade de Nossa III, s/n, CEP: 
Senhora do Livramento MT, torna público o pedido de icença L
Prévia LP, Licença de Instalação LI para o empreendimento de 
piscicultura , no endereço supracitado, junto    Secretaria de Meio ao
Ambiente do estado de Mato Grosso SEMAMT

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua B Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de 
Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do funcionário Jhonathan Duarte 
Ramos, portador da CTPS sob o nº 8965530 serie 0050-MT e CPF Nº 
04712458283 e comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) 
dias a contar da data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho 
como abandono de emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

Dorivaldo Bogacki-ME, CNPJ 07.386.034/0001-05, torna público que 
requereu a , a Renovação da Licença de Operação para a SEMA/MT
atividade de Produção de Carvão Vegetal, localizada no município de 
Porto dos Gaúchos - MT.

Orleans Empreendimentos LTDA-CNPJ 18.289.243/0001-57, torna 
público que requereu á Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de Várzea Grande 
(SEMMADRS/VG) a RENOVAÇÃO das Licenças Instalação (LI) e de 
Operação (LO) para empreendimento CIPASA VERANA VÁRZEA
GRANDE Condomínio Residencial, situado na Rod. Mário Andreazza, 
s/nº, Bairro Novo Mundo No município de Várzea Grande-MT.

O TELHAR AGORPECUÁRIA LTDA, 05.683.277/0005-03CNPJ , torna público 
que requereu a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Primavera do Leste, a para extração de cascalho, sito a LP, LI E LO 
Rodovia MT 130, Km 165, 40 km de PVA do Leste sentido Paranatinga, 
s/nº - Fazenda Primavera, Zona Rural, Município de Primavera do 
Leste/MT                                                                                              (22/02/2022)

PALMEIRAS Equipe divulgou dados preliminares referentes ao 
seu desempenho financeiro na temporada passada

Palmeiras registra receita recorde 
e superávit de R$ 123 mi em 2021
Estadão Conteúdo 

O Palmeiras divulgou da-
dos preliminares referentes ao 
seu desempenho financeiro na 
temporada passada. Segundo o 
relatório apresentado, o clube re-
gistrou receita recorde, de pouco 
mais de R$ 900 milhões, e obteve 
um superávit de R$ 123 milhões 
no ano passado. Os números 
detalhados serão divulgados até 
o dia 30 de abril, prazo estipula-
do pela Lei Pelé para os clubes 
apresentarem seus resultados 
financeiros

O Palmeiras alcançou arreca-
dação recorde no departamento 
de futebol: R$ 900.250.769,81. A 
quantia é consideravelmente su-
perior aos números que o clube 
apresentou em 2020, quando re-
gistrou R$ 568.887.815,32. Houve 
um pequeno aumento em relação 
às despesas, de R$ 656 milhões 
para R$ 695 milhões.

O aumento significativo na re-
ceita é resultado das premiações 
com os dois títulos da Libertado-
res conquistados em temporadas 

diferentes, mas no mesmo ano 
em virtude da pandemia, que 
esticou a temporada de 2020 até 
o início de 2021. Portanto, foram 
computadas no balancete finan-
ceiro as premiações pagas pela 
conquista em cima do Flamengo, 
em novembro passado, e também 
diante do Santos, em janeiro.

Também entram na conta o 
prêmio referente à conquista 
da Copa do Brasil de 2020 e a 
arrecadação com o Campeonato 
Brasileiro de 2021, além dos va-
lores referentes aos direitos de 
transmissão.

Em 2020, o clube registrou um 
déficit de R$ 151 milhões. Grande 
parte desse prejuízo tem relação 
com a pandemia da covid-19, que 
fechou os portões dos estádios. 
Sem torcida no Allianz Parque, 
o Palmeiras perdeu uma parte 
considerável de seus ganhos, 
que envolvem também a venda 
de camisas do time. Em 2021, o 
déficit caiu para R$ 123 milhões. 
Espera-se que, com os torcedores 
na arena palmeirense, esse déficit 
seja revertido.
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passou pela minha cabeça a 
possibilidade de algo mais 
sério”, diz o meia-atacante 
Talles, 23, que está no Rukh 
Lviv.

Na memória dele está 
uma entrevista do atacante 
Bernard, hoje no Sharjah, 
dos Emirados Árabes Uni-
dos, a dizer que não podia 
sair de casa (na época da 
anexação da Crimeia) por-
que era possível escutar 
sons de tiros. Ele jogava na 
época no Shakhtar Donetsk, 
que teve de se mudar para 
Kiev por causa do conflito.

ALEX SABINO
Da Folhapress – São Paulo

Renan Oliveira, 24, já 
colocou na cabeça. Ao sinal 
de qualquer problema mais 
sério, vai largar tudo e dei-
xar a Ucrânia. O atacante é 
um dos 30 brasileiros que 
estão espalhados pelas 16 
equipes da primeira divisão 
do país.

Sob risco de invasão da 
Rússia, os ucranianos vi-
vem uma crise diplomática 
com a nação vizinha desde 
a anexação da Crimeia, em 
2014.

“A gente tenta ficar con-
trolado o máximo possível. 
Falei para os meus pais que, 
por enquanto, está tudo 
bem. As pessoas no clube 
estão tranquilas. Mas, na 
primeira coisa que estou-
rar, vou embora”, disse o 
jogador que atua pelo Kolos 
Kovalivka.

O discurso dos dirigen-
tes é o mesmo para outros 
brasileiros ouvidos pela 
Folha. Não há motivo para 
pânico, a vida deve ser 
levada normalmente. E 
eles constatam que isso 
tem acontecido. Apesar do 
inverno rigoroso, a popu-
lação tem tentado ignorar 
a possibilidade de conflito 
armado.

“Tudo o mundo me per-
gunta como está aqui. Al-
guns até brincam e querem 
saber se vou para a guerra. 
Eu vim para a Ucrânia por 
ser futebol europeu. Já sa-
bia que havia problema, 
mas em nenhum momento 

FUTEBOL Renan Oliveira, do Kolos Kovalivka, diz que 
vai embora ‘assim que primeira coisa estourar’

Brasileiros que jogam na Ucrânia veem 
normalidade, mas risco de guerra preocupa

equipes do país. A neve e as 
temperaturas baixas fazem 
o campeonato ser interrom-
pido ao final de cada ano. 
Será retomado na próxima 
sexta-feira (25).

O Shakhtar Donetsk 
disse a seus atletas o mes-
mo que os demais. O time 
tem monitorado a situa-
ção política e disse que os 
brasileiros serão avisados 
de qualquer agravamento 
do clima. Em 2014, o clu-
be tinha um esquema de 
emergência para retirar os 
atletas de Donetsk.

chester City) e Fred (Man-
chester United).

“Para dizer a verdade, só 
agora que deu para pensar 
nesse assunto porque eu já 
cheguei treinando e jogan-
do. Nem tive tempo para 
muita adaptação à vida da 
Ucrânia”, completa Talles, 
que se transferiu para o 
Rukh Lviv em janeiro do 
ano passado. No início de 
2022, para fugir do auge 
do inverno, estava com 
seus companheiros em pré-
-temporada na Turquia.

Isso é comum para as 

Dos 30 atletas brasileiros 
na elite ucraniana, 12 estão 
no time de Donetsk.

A Ucrânia é uma espé-
cie de eldorado para os 
jogadores nacionais nos 
últimos 15 anos. Os clu-
bes são reconhecidos por 
pagar salários excelentes, 
muito maiores do que a 
média no Brasil, e em dia. 
Também podem servir 
como porta de entrada 
para ligas mais relevantes 
no continente. Foi o que 
aconteceu, por exemplo, 
com Fernandinho (Man-

Renan Oliveira diz que sairá da Ucrânia se houver confronto

Da Reportagem

“Um grande espetáculo 
do futebol em Mato Gros-
so”, definiu o presidente 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), Ednaldo 
Rodrigues, sobre a decisão 
da Supercopa do Brasil, 
realizada na tarde deste 
domingo (20.02), entre Fla-
mengo e Atlético (MG), na 
Arena Pantanal.

“Estamos muito felizes 
em poder realizar esse clás-
sico na Arena Pantanal, que 
a propósito foi muito bem 
escolhida para essa partida. 
O gramado está excelente, 
muito bem cuidado. Para-
béns ao Governo de Mato 
Grosso pelo excelente traba-
lho realizado. Um jogo trans-
mitido para todo o Brasil, e 
que os mato-grossenses tive-
ram um motivo a mais para 
vibrar”, declarou Ednaldo 
Rodrigues.

Diante de um público de 
pouco mais de 31 mil torce-
dores, o Atlético (MG) levan-
tou a taça da Supercopa do 
Brasil ao vencer o Flamengo, 
em Cuiabá. A partida ficou 
em 2 x 2 no tempo regular 
e foi decidida nos pênaltis, 
por 8 x 7.

“Que jogaço! Um pri-
vilégio e motivo de muito 
orgulho para todos os mato-
-grossenses. Aquela que já 
foi apontada como ‘elefante 
branco’ e que virou a ‘que-
ridinha da Copa América’, 
hoje recebeu duas das prin-
cipais equipes do Brasil. 
Assim, nossa Arena Pan-
tanal segue como uma das 
grandes protagonistas do 

FUTEBOL
Presidente da CBF destaca qualidade da Arena Pantanal na vitória do Atlético-MG

futebol brasileiro”, destacou 
Beto Dois a Um, secretário 
de Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel-MT).

A CBF liberou a comer-
cialização de 31.219 ingres-
sos para a decisão da Super-
copa do Brasil. Com bilhetes 
esgotados em poucas horas, 
a Arena Pantanal recebeu 
a capacidade máxima per-
mitida (80%, conforme o 
decreto municipal). Ficou 
estipulado que, para aces-
sar e permanecer na Arena 
Pantanal, o público precisou 
apresentar comprovante de 

imunização contra a Co-
vid-19, com pelo menos a 
segunda dose ou dose única.

“Muito emocionante sen-
tir a energia contagiante da 
Arena Pantanal em dia de 
festa. Agradeço ao Aron 
Dresch, presidente da Fe-
deração Mato-grossense 
de Futebol, que tanto lutou 
para que essa partida fosse 
realizada aqui. Ao gover-
nador Mauro Mendes e a 
primeira-dama Virginia 
Mendes pelo comprome-
timento de sempre como 
esporte em Mato Grosso, e 

“Quando cheguei ao 
país, em 2019, já se falava 
em invasão. O comentário 
de todo o mundo era sobre 
o conflito na fronteira. Na 
real, quando fiquei sabendo 
que viria para cá, conhecia 
pouquíssimo da história. 
Sabia apenas que muitos 
brasileiros jogavam aqui. 
Fiz uma pesquisa para sa-
ber o que poderia aconte-
cer”, afirma Renan Oliveira.

O discurso dos dirigen-
tes é que poderia haver um 
acordo intermediado pela 
Otan (Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte), 
de maneira que os países 
europeus teriam acesso 
facilitado para entrar na 
Ucrânia e defender a região.

Depois de um aparente 
recuo de tropas russas na 
fronteira, a situação ficou 
mais tensa na última quin-
ta-feira (17). O governo de 
Vladimir Putin expulsou o 
vice-embaixador dos Esta-
dos Unidos e ameaça reagir 
à interferência ocidental. O 
presidente americano, Joe 
Biden, mencionou a possi-
bilidade de guerra.

“O que mais assustou 
as pessoas que vivem na 
Ucrânia foram as embai-
xadas pedindo que seus 
cidadãos deixassem o país. 
Isso preocupou. Mas tanto 
o presidente do nosso clu-
be quanto os governantes 
dizem que é uma situação 
controlada e não vai afetar 
o futebol. Vamos ver”, fina-
liza Renan Oliveira.

Mas, se ficar pior, ele já 
sabe o que vai fazer.

à equipe da Secel que tanto 
se dedica”, concluiu Beto.

Mesmo não utilizando 
a capacidade máxima que 
comporta a Arena Pantanal 
(aproximadamente 42 mil 
torcedores), por causa das 
restrições da pandemia, 
as torcidas de Flamengo e 
Atlético (pouco mais de 31 
mil torcedores comparece-
ram à Arena) contribuíram 
para um belo espetáculo do 
futebol brasileiro. Para ga-
rantir a segurança da parti-
da em Cuiabá, um esquema 
de aproximadamente 200 

servidores das forças de 
segurança de Mato Grosso 
foi montado.

“A Arena Pantanal está 
de parabéns. Essa partida 
abre portas para outros jo-
gos importantes que cer-
tamente virão para Mato 

Grosso. A CBF quer isso, 
descentralizar os grandes 
eventos e privilegiar está-
dios que possam proporcio-
nar espetáculos como esse 
de hoje, com qualidade e 
segurança”, concluiu Ednal-
do Rodrigues.

Jogadores do Atlético comemoram título da Supercopa na Arena Pantanal

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 51.300.017.938

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da FIDES GOLD MINERADORA S.A. (“Companhia”) para comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de março de 2022, às 9 (nove) horas, na sede social da 
Companhia, localizada no Anexo A do Sítio São Luiz, situado na Estrada Rural Travessão 01, Lote 320, Gleba PA Cachimbo, 
s/n, no município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) Alteração do objeto social da companhia e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este 
Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio 
de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. 
Peixoto de Azevedo, MT, 22 de fevereiro de 2022. Marcos de Oliveira Pereira. Diretor. Caíque de Souza Neiva. Diretor.
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VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ 
n.º08.029.323/0004-62, torna público que solicitou à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS, a RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) DO RESIDENCIAL 
VERTICAL MULTIFAMILIAR “SOUL” , localizada na Av Minuano, S/
Nº – Bairro Despraiado, município de Cuiabá - MT.

EMMETAL ENGENHARIA LTDAinscrito no CNPJ nº 44.187.688/0001-36, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal 
de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para a atividade principal25.11-0-00 e atividades secun-
dárias 23.30-3-01 / 25.12-8-00 / 31.02-1-00 / 42.92-8-01 / 47.43-1-00 / 
47.44-0-01 / 71.12-0-00 / 77.32-2-01 / 77.32-2-02 , o empreendimento está 
localizado na Rua dos Manacas, 2603 A, Setor Industrial Sul, CEP 78557-
452– Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS EIRELIinscrito no CNPJ nº 13.657.269/0001-
97, torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente 
Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade principal46.84-2-99 e ati-
vidades secundárias 20.14-2-00 / 33.19-8-00 / 33.21-0-00 / 43.22-3-01 / 
46.64-8-00 / 46.79-6-01 / 47.41-5-00 / 47.42-3-00 / 47.44-0-01 / 47.44-0-03 
/ 77.39-0-99 / 82.92-0-00, o empreendimento está localizado na Estrada 
Lucila, S/N, Bairro Rural – Angélica, CEP 78559-899– Sinop/M. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA AGROMAR, 
inscrita no CNPJ10.425.282/0035-71 torna público que requereu à 
Secretaria de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a Outorga 
de direito de uso de Água subterrâneapara o poço PT- 01 Retiro 
(13º42’33,20” /56º27’07,00”),localizadana ROD MT 010 KM 60 es-
trada São José do Rio Claro, CEP: 78.435-000, Município de São 
José do Rio Claro- MT.

G S COSTA LTDAinscrito no CNPJ nº 33.131.762/0002-67, torna 
público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Munici-
pal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade principal 86.40-2-02 e 
atividade secundária 86.40-2-01, o empreendimento está localizado 
na Rua das Caviúnas, 1956, Setor Comercial, CEP 78550-099– 
Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

UNIVIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA EIRELI - EP-
Pinscrito no CNPJ: 11.297.163/0001-02 torna público que requereu 
a SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso a 
obtenção da LP – Licença Prévia para atividade a de Crematório de 
Cadáveres Humanos e Animais localizado na Av. Domingos Parente 
de Sá Barreto n°556 Setor S – Chacara Jardim Alto Alegre, CEP 
78.300-000, Tangará da Serra, MT.

ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ. 
11.441.408/0001- 15, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Li-
cença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI), para a 
CGH Alto Araguaia I e CGH Alto Araguaia II, situada no 
município Alto Araguaia.

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU INTERAÇÃO LTDA -MASTER 
GENESIS ALVORADAinscrito no CNPJ: 12.980.243/0001-12 torna 
público que requereu a SMADES - Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano - Modalidade deRenovação de Licença 
de Operação para atividade deEducação, Localizado na Rua H, 28, 
Quadra 13 Esquina c/Rua 10, Cep 78050-252, Jardim Alvorada, 
Cuiabá-MT

SERGIO JAIR FACCIO, CPF: 503.084.241-15, torna pú-
blico que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA/NM da Prefeitura 
Municipal de Nova Mutum, a Licença de Operaçãopara 
extração de cascalho em uma área útil de 12,20 há. Locali-
zação: área de extração: Fazenda Fátima,BR-163, Coloni-
zação Mutum, zona rural do município deNova Mutum/MT.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA AGROMAR, 
inscrita no CNPJ10.425.282/0035-71 torna público que requereu à 
Secretaria de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a Outorga 
de direito de uso de Água subterrâneapara o poço PT- 01 Fazenda 
Estreito(13º49’19,90” /56º44’55,40”) Localizada na  ROD MT 010 
KM 60 estrada São José do Rio Claro, CEP: 78.435-000, Município 
de São José do Rio Claro- MT.

OLISTIKA EIRELIinscrito no CNPJ nº 38.111.354/0001-86, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO, para a atividade principal38.11-4-00 e atividades secundárias 
01.42-3-00 / 38.31-9-99 / 38.32-7-00 / 38.39-4-01 / 38.39-4-99 / 46.86-9-02 
/ 46.87-7-02 / 46.87-7-03 / 47.72-5-00 / 47.89-0-02 / 85.99-6-04, o empre-
endimento está localizado na Rua Dirson José Martini, 1784, Setor Indus-
trial, CEP 78557-060– Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. (CNPJ n° 
10.571.175/0006-17), torna público que requereu à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT, por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS, 
as Licenças de Localização (LL), Prévia (LP), de Instalação (LI) e 
Especial (LE) da Via Principal Circular Sul 6 a ser implantada no 
bairro Altos do Coxipó, município de Cuiabá/MT (coordenadas geo-
gráficas: Lat. 15°37’42.86”S; Long. 56° 1’33.35”O).

KAOPA ÓLEO VEGETAL E TORTA DE ALGODÃO LTDA, INSCRITA SOB 
CNPJ N° 36.887.591/0001-08, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SE-
CRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, AS LICENÇAS 
AMBIENTAIS PRÉVIA (LP), DE INSTALAÇÃO (LI) E DE OPERAÇÃO (LO) 
ATRAVÉS DA MODALIDADE LICENÇA AMBIENTAL TRIFÁSICA, PARA A 
ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS – EXCETO ÁL-
COOL, SITUADA NA RODOVIA BR 070, KM 272 (À ESQUERDA), S/N 
– FAZENDA RIO GRANDE, ZONA RURAL – PRIMAVERA DO LESTE/MT.

ADM DO BRASIL LTDA., portadora do CNPJ nº 
02.003.402/0071-88, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - 
SAMA/NM, a Licença de Instalação de Ampliação (LI de 
Ampliação), localizada na Avenida Jose Aparecido Ribeiro, 
Nº 2.555-S, Bairro Industrial Hilda Strenger Ribeiro, Nova 
Mutum/MT.
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se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, 
conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital.  RESUMO DA INICIAL: A Requerente celebrou 
com o Requerido o contrato de Adesão de Cartão de Crédito SicoobMasterCard Platinum vinculado à conta corrente 
n° 107212. Ocorre que o Requerido deixou de realizar o adimplemento do crédito disponibilizado pela Requerente. 
DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda a inicial com o comprovante de pagamento das custas iniciais de distribuição 
junto ao ID 38393366. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, 
sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC) .  
3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 
processuais. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 38393367, para o devido 
cumprimento de mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 22 de outubro de 
2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. 
Diante da devolução negativa da carta de citação (AR) de Id 71596641 - pág. 2, defiro o pedido de Id 72398051. Cite-se 
o requerido Paulo Sergio Pociano por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 
dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a 
publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá, 27 de janeiro de 2022. (Assinado 
Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 22 e 23-02/22

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABA 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTÉ) DIAS EXPEDIDO 
POR DETERMINACÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO 
No: 1007638-68.2017.8.11.00411 VALOR DA CAUSA: R$37.673,29 ESPECIE: EXECUÇAO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob on 60.746.948/0001-12, endereço eletrônico 4429. advogados @ bradesco.com.br, com sede na Cidade de 
Deus, s/n., Bairro Vila Yara, em Osasco/SP, CEP 06.029-900.POLO PASSIVO: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA, 
brasileiro, solteiro, proprietário de estabelecimento comercial, portador do CPF no 819.666.281-53, residente e 
domiciliado à Rua AntonioCobacchini, 77, Res Barcelona, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP: 78030-530; THAIS CLAUDIA 
GASPARETO DA SILVA ALMEIDA, brasileira, casada, fisioterapeuta, portadora do CPF n° 829.323.011-87, residente 
e domiciliada à Rua AntonioCobacchini, 77, Res Barcelona, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP: 78030-530. FINALIDADE: 
Citação do polo passivo/executados, acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 
ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) 
dias, contado da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$37.673,29(trinta e sete mil e seiscentos 
e setenta e três reais e vinte e nove centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear 
bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhes serem penhorados tantos bens quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor dos Executados da importância de R$36.184,37 (trinta e seis mil e cento 
e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal 
– no 281924371, celebrada em data 28/04/2015, onde o exequente emprestou ao primeiro executado a importância de 
R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para ser restituida em 40 parcelas no valor de R$1.972,52 (mil e novecentos 
e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Ocorre, porém, que os executados deixaram de cumprir com o 
pactuado, estando em mora desde a parcela vencida na data de 28/10/2016, ocasionando o vencimento antecipado de 
todo o débito. DECISÃO: Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a divida em 03 (três) dias, consoante se 
depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 
do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça 
efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 
como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro 
do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 
cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 
10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o 
pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 
parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se 
a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 20 de março de 2017. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista as 
inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o 
pedido de citação por edital, constante de Id 72318551. Citem-se os executados: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA - CPF: 
819.666.281-53 e THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 829.323.011-87, por edital, nos termos do 
art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, Il do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 
circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 
como intimação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 
de Direito Bancário. 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, Marlene Silva 
Ventura, digitei. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.  (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
Provimento no 56/2007-CGJ

22 e 23-02/22

ABANDONO DE EMPREGO
CONGEN TERCEIRIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ 
12.680.681/0001-65, com endereço à Rua Topázio, nº 760, Bairro Bosque da Saúde, CEP 
78050-080, Cuiabá-MT, solicita o comparecimento da funcionária IDALINA REDZA’RIWE 
TSERENHO’U, brasileira, servente de limpeza, portadora do CPF. 630.032.441-91 e CTPS 
34900-Série 0009-MT, no seu local de trabalho no Polo Base da Aldeia MÃRÃIWATSÈDÈ, 
município de Alto Boa Vista-MT, no prazo de 72h, sob pena de caracterização de Abando-
no de Emprego nos termos da letra “I” do artigo 482 da CLT.

19, 22 e 23-02/22

Cuiabá, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, por meio de sua 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP), ao 17º dia do mês 
de fevereiro de 2022, em Cuiabá-MT, com fundamento do Artigo 
46 da Lei 8.112/90, faz saber aos que o presente EDITAL vierem ou 
dele conhecimento tiverem, que nesta instância tramita o Processo 
Administrativo nº 23108.978764/2018-47, em que é PARTE, o Sr.
FÁBIO PEREIRA ALVES, CPF n° 020.XXX.XXX-58, com domicílio 
desconhecido e CITA-O, pelo presente, para que tome conhecimento do 
tramitado processo, objetivando o exercício do Contraditório e da Ampla 
Defesa, bem como a impetração de recursos administrativos cabíveis. 
ESTABELEÇA-SE o prazo de 15 (quinze) dias para que promova as 
devidas justificativas ou apresentação de recurso, que, não ocorrendo, 
acarretará na conversão do presente em processo de reposição ao erário.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022
André Baptista Leite

Secretária de Gestão de Pessoas

EXTRATO DE CITAÇÃO POR 
EDITAL Nº 01/SGP/FUFMT/2022

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

NILSIMEIRY LIMA SOUZA, INSCRITA NO CPF Nº 
022.849.781-77, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, a renovação e 
alteração de razão social da Licença de Operação vinculada ao 
Processo nº 30247/2017, referente à atividade de pousada em 
área de interesse ambiental, situada no imóvel Rancho 4 
Amores, com endereço em Estrada rural, s/n, zona rural de 
Gaúcha do Norte-MT.

MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA. 
CNPJ Nº 13.009.259/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Mirante do Pary Participações Ltda., pelo administrador que esta subscreve, 
convoca os sócios por seus administradores, nomeados em Contrato Social, a 

2saber: José Carlos Correa Ramos, CPF n 888.245.438-04, e/ou Milena Correa 
2Ramos, CPF n 788.132.479-15, pela C R Empreendimentos, e Paulo Roberto 

2 2da Costa, CPF n 061.048.941-00, e/ou Antônio Carlos da Costa, CPF n
2263.521.501-44, em conjunto com Cezar Rubens Figueiredo, CPF n

2126.971.091-53, e/ou Orlando Carlos da Silva Junior, CPF n  130.022.011-20, 
pela Pary GG Empreendimentos Ltda., para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no próximo dia 25 de fevereiro de 2022, às 9h (horário de Cuiabá-
MT), em primeira convocação, e às 9h30 (horário de Cuiabá-MT), em segunda 
convocação, a realizar-se na sede da empresa, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. RE-Assinatura da Escritura Pública de Transferência da Área de Propriedade 
da Sociedade, objeto do Contrato de Parceria para implantação do 
empreendimento comercial denominado Manhattan, em razão da NOTA
DEVOLUTIVADO RGI.

Contando com a vossa participação, subscrevemo-nos, Cuiabá, 17 de fevereiro 
de 2022.

Ginco Urbanismo Ltda. P.P.

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 51.300.017.938

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da FIDES GOLD MINERADORA S.A. (“Companhia”) para comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de março de 2022, às 9 (nove) horas, na sede social da 
Companhia, localizada no Anexo A do Sítio São Luiz, situado na Estrada Rural Travessão 01, Lote 320, Gleba PA Cachimbo, 
s/n, no município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) Alteração do objeto social da companhia e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este 
Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio 
de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. 
Peixoto de Azevedo, MT, 22 de fevereiro de 2022. Marcos de Oliveira Pereira. Diretor. Caíque de Souza Neiva. Diretor.
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Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior Processo Nº 
1053742-16.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$ 93.521,97 Espécie: Busca E Apreensão POLO ATIVO: 
SANTANDER BRASILADMINISTRADORADE CONSORCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 55.942.312/0001-06, com sede na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2041/2235, 20º andar, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011. POLO PASSIVO: EDUARDO DA SILVA SANTOS, brasileiro, 
inscrito no CPF/MF sob nº 551.074.271-20, endereço eletrônico desconhecido, residente e domiciliado na Rua I, 
Quadra 10, Apartamento 303, Bairro Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, CEP 78048-253. FINALIDADE: Citação 
do polo passivo Eduardo da Silva Santos, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da presente ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 
apresentar contestação, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela 
parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: Através do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo 
Automotor, o Requerido aderiu ao grupo de consórcio nº 0579, cota 693, administrado pela Requerente, por 
meio do qual foi contemplado com os seguintes bens: a. Um automóvel, marca CITROEN, modelo CITROEN 
DS5 TURBO 1.6 5A6, ano/modelo 2013/2014, cor prata, Código de Renavam 00541368559, Chassi nº 
VF7KF5FMYES500033 e placa FFU-0460. b. Um automóvel, marca FIAT, modelo PALIO FIRE ECONOMY 1.0, 
ano/modelo 2012/2013, cor branca, Código de Renavam 00479944580, Chassi nº 9BD17164LD5838006 e 
placa OBD-2277. Referidos bens sofreram a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes. Ocorre que, o Requerido 
descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a nº 11, vencida em 30/07/2020, gerando 
uma inadimplência no valor de R$9.051,25 (nove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). O débito do 
contrato totaliza o valor de R$93.521,97 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e sete 
centavos) e corresponde a 50,2746% do bem objeto do contrato do consórcio. DECISÃO: Vistos e etc. 1. Defiro 
a emenda á inicial com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 
pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 
respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 
do débito. Expeçam-se mandados de busca e apreensão dos veículos: a) MARCA CITROEN, MODELO 
CITROEN DS5 TURBO 1.6 CHASSI VF7KF5FMYES500033, PLACA FFU0460, RENAVAM 00541368559, 
COR PRATA, ANO 2013/2014, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA; b) MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE 
ECONOMY 1.0 CHASSI 9BD17164LD5838006, PLACA OBD2277, RENAVAM 00479944580, COR BRANCA, 
ANO 2012/2013, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. Depositando-os em mãos do requerente, mediante termo 
de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 
de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se os 
veículos, objeto da ação, estiverem apreendidos no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 
prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação 
dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro 
somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. 
Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 
comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento 
do mandado. Cuiabá, 18 de novembro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista a certidão de Id 52837965, e os 
resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o pedido de citação por 
edital, constante de Id 70268408. Cite-se o requerido: EDUARDO DA SILVA SANTOS - CPF: 551.074.271-20, 
por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no 
momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital 
de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 06 de dezembro de 2021. Juiz Paulo 
de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 
O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o réu revel que não tenha advogado constituído nos autos 
contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJE (art. 346, do CPC). 3. A contestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 
patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de 
Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 
(art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá. Edital de citação prazo de 20(vinte) dias 
expedido por determinação do MM. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Processo nº 
0008539-87.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 73.902,62 Espécie: Procedimento Comum Cível Polo 
Ativo: Banco Bradesco Cartões S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
59.438.325/0001-01, com sede no Núcleo administrativo "Cidade de Deus", s/n, Vila Yara, Osasco-SP, 
CEP 06029-900. Polo Passivo: Mario Henrique Salem, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.200.958-56, 
com endereço na Rua Barão de Melgaço, ap 306, bl 1321, Porto, Cuiabá-MT. Finalidade: Citação do 
polo passivo Mario Henrique Salem, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste edital. Resumo da Inicial: As partes firmaram entre si proposta de solicitação 
de cartão de crédito/compra contrato nº 5523051000889204, Mastercard, do produto Master Black 
Prime. O requerido deixou de quitar as faturas nos vencimentos, estando em débito com a importância 
de R$57.741,84, atualizada até 25/09/2014. Decisão/Despacho: Vistos etc. I – Cite-se o requerido 
para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 
advertências dos arts. 285 e 319 ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, 
servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. II – Intime-se o requerente 
para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. Cumpra-se. Cuiabá,16/03/2016. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior. Juiz de 
Direito. Decisão/Despacho: Vistos etc. Tendo em vista a devolução negativa da carta de citação (AR) 
de Id 59353275 - pág. 2, bem como a consulta de endereço realizada junto ao sistema Infojud em 
decisão de Id 67835147, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido de 
Id 69010808. Cite-se o requerido Mario Henrique Salem por edital, nos termos do art. 256 do Código 
de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal 
local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 
Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 12 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário Advertência: O prazo 
para responder a ação é de 15(quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, 
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 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, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022.

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 12.289.664/0001-00

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Senhores (as) Condôminos (as), Na qualidade de Síndica do Condomínio Villa Borghese e de acordo com a Convenção Condominial,
ficam convocados os (as) senhores (as) condôminos (as) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
03/03/2022 (Quinta-feira), às 19h em primeira chamada com a presença de no mínimo 50% dos moradores, e às 19h30min com
qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de  Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar  acerca dos
seguintes assuntos:  1) Aprovação das Contas 2021; (enviaremos por e-mail com antecedência para todos analisarem); 2)
Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por e-mail com
antecedência para todos analisarem); 3) Aprovação da Alteração do Regimento Interno - 5ª Edição enviamos por e-mail a
todos moradores a prévia das alterações em 07.02.2022); 4) Aprovação de melhorias na estrutura de segurança geral do
condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra); 5) Aprovação de criar
Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE e Banheiros Externos,
incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo piso e iluminação; (taxa
extra); 6) Aprovação de criar Projeto e Execução do espaço gourmet nas churrasqueiras conforme layout; (taxa extra); 7)
Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1 quadra de areia e 1 campo gramado; 8)
Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens
4, 5, 6 e 7; 9) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens 4, 5, 6 e
7; 10) Eleição de Síndico - Subsíndico - Conselho Fiscal e Conselho Consultivo; 11) Aprovar e estabelecer remuneração do
Síndico em 2 salários mínimos; 12) Assuntos Gerais. Nota: O Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino
regularmente em dia com a taxa condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado. O Artigo 654, § 1º, do Código
Civil permite os senhores  condôminos  se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores,  munidos com
procurações específicas.  A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos
assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões,
evitar-se-á  com que  a  minoria  decida  por  você.  PARTICIPE!  Cuiabá,  17/02/2022.  Samira  Souza  Weydmann -  Síndica  do
Condomínio Villa Borghese. 22/02/22

AO Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado de Mato Grosso – 
SESCOOP/MT, por intermédio da Comissão de Licitação designada pela Instrução de 
Serviço n° 06 de 12 de novembro de 2020, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data e horário acima indicados realizará Licitação, na modalidade 
LEILÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Maior Lance por Item conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. A abertura da sessão pública deste Leilão ocorrerá no endereço 
eletrônico www.vipleiloes.com.br. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, o 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP, aprovado pela Resolução nº 850, 
de 28 de fevereiro de 2012, bem como pelas normas e condições estabelecidas no 
presente Edital. Os interessados, devidamente cadastrados, poderão inserir oferta a 
partir da publicação deste até o a data marcada para realização do Leilão Online, para 
participação online os interessados deverão acessar o site com login e senha (gerados no 
cadastro), a sessão será realizada no dia 10 de março de 2022, às 10:00, no endereço: 
www.vipleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial – Mato Grosso: Sr. JOSECELLI KILDARE FRAGA 
GOMES - (71) 99247-8696

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
COOPERATIVISMO NO ESTADO DE MATO 
GROSSO SESCOOP/MT EDITAL LEILÃO 

ELETRONICO Nº. 01/2022

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA, CNPJ 04.202.450/0001-18, 
localizada na Rua Rio Grande do Sul, n° 41, Bairro Centro, em Pontes 
e Lacerda/MT, torna público que requereu à SEMA/MT a Renovação 
da Licença de Operação do Sistema de Abastecimento de Água, 
cidade de Pontes e Lacerda/MT

SILVA & PANZZA SILVA LTDA- ME, CNPJ: 01.777.067/0001-08, 
torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano de Cuiabá-MT/SMADES, a Renovação da 
Licença Ambiental 0146/2017 – Modalidade: Licença de Operação, 
para atividade de Serviços de Manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores, localizada à Av: Manuel José de Arruda  
nº 1775,  Bairro Praieirinho, Município de Cuiabá-MT.

A , pessoa física de Srtª. HELMAKKELLY LOPES MOREIRA
direito privado, situada na Estância Casarim Lopes – 
Assentamento Sadia 78110-000. na cidade de Nossa III, s/n, CEP: 
Senhora do Livramento MT, torna público o pedido de icença L
Prévia LP, Licença de Instalação LI para o empreendimento de 
piscicultura , no endereço supracitado, junto    Secretaria de Meio ao
Ambiente do estado de Mato Grosso SEMAMT

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua B Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de 
Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do funcionário Jhonathan Duarte 
Ramos, portador da CTPS sob o nº 8965530 serie 0050-MT e CPF Nº 
04712458283 e comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) 
dias a contar da data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho 
como abandono de emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

Dorivaldo Bogacki-ME, CNPJ 07.386.034/0001-05, torna público que 
requereu a , a Renovação da Licença de Operação para a SEMA/MT
atividade de Produção de Carvão Vegetal, localizada no município de 
Porto dos Gaúchos - MT.

Orleans Empreendimentos LTDA-CNPJ 18.289.243/0001-57, torna 
público que requereu á Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de Várzea Grande 
(SEMMADRS/VG) a RENOVAÇÃO das Licenças Instalação (LI) e de 
Operação (LO) para empreendimento CIPASA VERANA VÁRZEA
GRANDE Condomínio Residencial, situado na Rod. Mário Andreazza, 
s/nº, Bairro Novo Mundo No município de Várzea Grande-MT.

O TELHAR AGORPECUÁRIA LTDA, 05.683.277/0005-03CNPJ , torna público 
que requereu a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Primavera do Leste, a para extração de cascalho, sito a LP, LI E LO 
Rodovia MT 130, Km 165, 40 km de PVA do Leste sentido Paranatinga, 
s/nº - Fazenda Primavera, Zona Rural, Município de Primavera do 
Leste/MT                                                                                              (22/02/2022)

PALMEIRAS Equipe divulgou dados preliminares referentes ao 
seu desempenho financeiro na temporada passada

Palmeiras registra receita recorde 
e superávit de R$ 123 mi em 2021
Estadão Conteúdo 

O Palmeiras divulgou da-
dos preliminares referentes ao 
seu desempenho financeiro na 
temporada passada. Segundo o 
relatório apresentado, o clube re-
gistrou receita recorde, de pouco 
mais de R$ 900 milhões, e obteve 
um superávit de R$ 123 milhões 
no ano passado. Os números 
detalhados serão divulgados até 
o dia 30 de abril, prazo estipula-
do pela Lei Pelé para os clubes 
apresentarem seus resultados 
financeiros

O Palmeiras alcançou arreca-
dação recorde no departamento 
de futebol: R$ 900.250.769,81. A 
quantia é consideravelmente su-
perior aos números que o clube 
apresentou em 2020, quando re-
gistrou R$ 568.887.815,32. Houve 
um pequeno aumento em relação 
às despesas, de R$ 656 milhões 
para R$ 695 milhões.

O aumento significativo na re-
ceita é resultado das premiações 
com os dois títulos da Libertado-
res conquistados em temporadas 

diferentes, mas no mesmo ano 
em virtude da pandemia, que 
esticou a temporada de 2020 até 
o início de 2021. Portanto, foram 
computadas no balancete finan-
ceiro as premiações pagas pela 
conquista em cima do Flamengo, 
em novembro passado, e também 
diante do Santos, em janeiro.

Também entram na conta o 
prêmio referente à conquista 
da Copa do Brasil de 2020 e a 
arrecadação com o Campeonato 
Brasileiro de 2021, além dos va-
lores referentes aos direitos de 
transmissão.

Em 2020, o clube registrou um 
déficit de R$ 151 milhões. Grande 
parte desse prejuízo tem relação 
com a pandemia da covid-19, que 
fechou os portões dos estádios. 
Sem torcida no Allianz Parque, 
o Palmeiras perdeu uma parte 
considerável de seus ganhos, 
que envolvem também a venda 
de camisas do time. Em 2021, o 
déficit caiu para R$ 123 milhões. 
Espera-se que, com os torcedores 
na arena palmeirense, esse déficit 
seja revertido.
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CNPJ 03.583.049/0001-02 - www.cooperfrente.coop.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da Cooperativa de Profissionais Atuantes em Consultoria, 

Instrutoria e Educação - COOPERFRENTE, CNPJ´s 03.583.049/0001- 02 e 03.583.049/0003-

74, no uso de suas atribuições e responsabilidades estatutárias, convoca todos os 

cooperados, que nesta data para efeito de quórum totalizam 162 associados, a participarem 

da Assembleia Geral Ordinária a se realizar SEMIPRESENCIAL no dia 05 de março de 2022, 

às 07h00min em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados, às 

08h00min em segunda convocação com a presença de cinquenta por cento dos cooperados 

mais um e, em terceira e última convocação às 09h00min com a presença de no mínimo dez 

cooperados, por meio presencial nas instalações físicas da Cooperfrente, localizada à Rua 

Pernambuco, 880, CPA II, Morada da Serra, Cuiabá/MT, CEP 78055-428, e, virtual pelo

sistema Google Meet através do link: https://meet.google.com/oif-tqzg-ngr ou para participar 

por telefone, disque +1 402-509-9217 e digite este PIN: 163 986 227#, para apreciarem e 

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

I. Prestação de contas dos órgãos de Administração do exercício social do ano de 2021, 

compreendendo: 

a) Relatório de gestão; 

b) Balanço; 

c) Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para a cobertura das despesas da sociedade;

d) Parecer do Conselho Fiscal.

II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as 

parcelas para os fundos obrigatórios.

III. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, conforme capítulo XI do Estatuto Social.

Cuiabá, MT, 22 de fevereiro de 2022.

Verônica Janaína Araújo Ribeiro
Presidente

VERONICA JANAINA 
ARAUJO 
RIBEIRO:84451823153

Assinado de forma digital por 
VERONICA JANAINA ARAUJO 
RIBEIRO:84451823153 
Dados: 2022.02.22 14:41:53 -04'00'

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 024/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 10 de MARÇO de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da 
Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL E 
COLETIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E DEMAIS PROMOTORIAS 
DE JUSTIÇA DA CAPITAL E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE 
VÁRZEA GRANDE-MT, ALUSIVAS À PROTEÇÃO E COMBATE À 
PANDEMIA DO COVID-19, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 
DE DISPUTAS: A presente licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2022. 
Milton do Prado Gunthen Junior - Gerente de Licitações

DAL PAI SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 
76.490.887/0006-10, torna público que requereu a 
SEMA/MT- Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a 
Licença Florestal - LF, para Fazenda Santo Ângelo, em 
Itaúba/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 07/2022, cujo objeto é a: Contratação de Serviço 
de Implantação e Operação de Gerenciamento da Frota de 
Veículos, por meio de Sistema Informatizado, para prestação de 
serviços técnicos automotivos especializados para manutenção 
preventiva e corretiva através de serviços mecânicos em geral, 
elétricos, lanternagem, funilaria, alinhamento e balanceamento, 
cambagem, injeção eletrônica, torno e solda em geral 
contemplando  toda a frota de veículos, equipamentos, 
implementos e máquinas pesadas pertencentes a  frota da 
Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT, tudo em 
conformidade com as características técnicas e quantitativos 
descritos em Edital.  Conforme Edital e nos termos da Lei 
Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município 
de Nova Guarita - MT, com data prevista para Abertura da 
Sessão no dia 09/03/2022 às 08:30h (horário de Mato Grosso) 
no site www.licitanet.com.br. Cópias do edital e maiores 
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova 
Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 11:00 ou através do e-
mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital encontra-se a 
d i s p o s i ç ã o  d o s  i n t e r e s s a d o s  n o s  s i t e s 
www.novaguarita.mt.gov.br e www.licitanet.com.br. Nova 
Guarita – MT, em 22 de Fevereiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

DO AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
DA TOMADA DE PREÇO N° 005/2022

A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal 
de Alto Boa Vista-MT, torna público a RETIFICAÇÃO da 
publicação do Aviso de Resultado de Licitação da Tomada de 
Preço n° 005/2022, publicada no jornal Diário de Cuiabá, A7, do 
dia 16/02/2022, onde se lê: R$ 147.990,85 (cento e quarenta e 
sete mil e novecentos e noventa reais e oitenta e cinco 
centavos), leia-se: 94.105,27 (noventa e quatro mil e cento e 
cinco reais e vinte e sete centavos). Alto Boa Vista - MT, 22 de 
Fevereiro de 2022.

Edgar Frederico da Silva - Presidente da CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABA 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTÉ) DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINACÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO No: 
1007638-68.2017.8.11.00411 VALOR DA CAUSA: R$37.673,29 ESPECIE: EXECUÇAO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob on 60.746.948/0001-12, endereço eletrônico 4429. advogados @ bradesco.com.br, com sede na Cidade de 
Deus, s/n., Bairro Vila Yara, em Osasco/SP, CEP 06.029-900.POLO PASSIVO: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA, 
brasileiro, solteiro, proprietário de estabelecimento comercial, portador do CPF no 819.666.281-53, residente e domiciliado 
à Rua AntonioCobacchini, 77, Res Barcelona, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP: 78030-530; THAIS CLAUDIA GASPARETO DA 
SILVA ALMEIDA, brasileira, casada, fisioterapeuta, portadora do CPF n° 829.323.011-87, residente e domiciliada à Rua 
AntonioCobacchini, 77, Res Barcelona, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP: 78030-530. FINALIDADE: Citação do polo 
passivo/executados, acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhes é 
proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contado da expiração do 
prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$37.673,29(trinta e sete mil e seiscentos e setenta e três reais e vinte e nove 
centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o 
total do débito, sob pena de lhes serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida, 
conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor dos Executados 
da importância de R$36.184,37 (trinta e seis mil e cento e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), representada pela 
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – no 281924371, celebrada em data 28/04/2015, onde o exequente 
emprestou ao primeiro executado a importância de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para ser restituida em 40 
parcelas no valor de R$1.972,52 (mil e novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Ocorre, porém, que 
os executados deixaram de cumprir com o pactuado, estando em mora desde a parcela vencida na data de 28/10/2016, 
ocasionando o vencimento antecipado de todo o débito. DECISÃO: Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a 
divida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no 
mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o 
senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal 
e acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 
parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 
executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 
honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se 
houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos 
do parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a 
presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 20 de março de 2017. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista as 
inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o 
pedido de citação por edital, constante de Id 72318551. Citem-se os executados: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA - CPF: 
819.666.281-53 e THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 829.323.011-87, por edital, nos termos do art. 
256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, Il do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 
circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 
como intimação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 
Direito Bancário. 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, Marlene Silva Ventura, digitei. 
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.  (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento no 
56/2007-CGJ
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
2 - Contexto Operacional
A Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGÁS é uma 
sociedade anônima de economia mista e capital fechado, fundada 
em 25/11/2003 por força da Lei 7.939/03 e Decreto 1.760/03, que 
tem como atividade a exploração no Estado do Mato Grosso, com 
exclusividade, do serviço público de distribuição de gás natural ou 
manufaturado canalizado, extensivo na exploração de outras 
formas de distribuição, de produção própria ou de terceiros para 
uso comercial, industrial, residencial, automotivo, em geração 
termelétrica ou outras formas econômicas.

3 - Operações
As operações da companhia de 2020 até dezembro de 2021, 
podem ser sumariadas nas seguintes fases:
Em setembro de 2020 houve a renovação do contrato de transporte 
firmado entre a GaSocidente do Mato Grosso e a MTGÁS, com 
vigência de 12 meses.
Seguindo as normas técnicas e todas as orientações das ANP, a 
MTGÁS realizou a aquisição de um novo medidor rotativo de gás, 
em 2021. Esse medidor se faz necessário para que seja 
contabilizado todo o volume de Gás Natural em m³, importado pela 
Companhia e revendido à GNC Brasil.
Diante da necessidade de medição apontada anteriormente, 
informamos que, a MTGÁS realizou no exercício de 2021, a 
contratação do IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para 
realizar inspeção, Aferição, e calibração do nosso sistema de 
medição. Como a Companhia possuía apenas um medidor para a 
contabilização do gás transportado, não era possível a retira e envio 
do equipamento para que fosse realizado os devidos reparos, pois, 
seria interrompido o fornecimento total de gás aos postos e 
indústrias. Com isso, se fez necessário o deslocamento, tanto de 
um profissional especialista, quanto seus equipamentos para 
realização dos testes. Desta forma, hoje, a MTGÁS encontra-se 
100% dentro dos padrões e normas vigestes requeridos pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 
ANP.
Relativo ao acordo entre as partes (MTGÁS e GNC),  referente ao 
processo judicial sob n° 0013746.67.2016.8.11.0041 no valor de R$ 
659.340,64 (seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quarente 
reais e sessenta e quatro centavos), dividido em 10 (dez) parcelas 
iguais no valor de 65.934,06 (sessenta e cinco mil, novecentos e 
trinta e quatro reais e seis centavos) foram quitadas todas as 
parcelas, tendo o pagamento da última parcela em 15/12/2020.
Com o contrato firme entre a MTGÁS e a Yacimientos Petroliferos 
Fiscales Bolivianos - YPFB, iniciando com 180.000 m³ (cento e 
oitenta mil metros cúbicos) a partir da sua assinatura e subindo 
gradativamente até 1.500.000 m³ (um milhão e quinhentos metros 
cúbicos), no ano de 2020 houve um aumento significativo na 
venda gás natural comprimido e gás natural veicular, perfazendo o 
montante de 995.768 m³ (Novecentos e noventa e cinco mil, 
setecentos e sessenta e oito metros cúbicos).
Em Junho de 2021 foi assinado o contrato firme de fornecimento 
de gás entre a MTGÁS e a Yacimientos Petroliferos Fiscales 
Bolivianos - YPFB, tendo início em de janeiro de 2022 com o 

volume máximo de 3.990.000 m³ (Três milhões, novecentos e 
noventa mil, metros cúbicos) ao mês, até dezembro de 2022. A 
partir de janeiro de 2023 inicia-se a modalidade de contrato “Take 
or pay’’ de 70% sobre o volume máximo de 6.450.000 m³ (Seis 
milhões, quatrocentos e cinquenta mil metros cúbicos) ao mês, ou 
seja, 4.515.000 m³ (Quatro milhões, quinhentos e quinze mil 
metros cúbicos) ao mês, com vigência até dezembro de 2026.
Em outubro de 2021 foi realizada a Octogésima sessão regulatória 
da diretoria executiva colegiada da AGER/MT e publicada no Diário 
Oficial no dia 25/10/2021, onde foi aprovado o reajuste do valor do 
metro cúbico para 1,52 (Um real e cinquenta e dois centavos). No 
entanto, a MTGÁS reajustou o valor do metro cúbico para R$ 1,45 
(Um real e quarenta e cinco centavos) a partir da data da 
publicação.
Em dezembro de 2021 foi firmado o termo de acordo extrajudicial 
- TAE entre a empresa Âmbar Energia LTDA e a Companhia Mato-
grossense de Gás - MTGÁS para pagamento dos débitos de 
usuário livre do período compreendido entre 28/07/2003 até 
23/12/2019. A partir de 24/12/2019 a tarifa não é mais devida pela 
compromissária, razão da edição da Lei Estadual nº 11.069/2019 
e do fato da Âmbar Energia ser detentora de outorga expedida 
pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) para exploração do 
gasoduto de transporte de gás natural.
A empresa Âmbar Energia efetuará o recolhimento da tarifa de 
usuário livre pendente de pagamento relacionado ao período de 
28/07/2003 até 23/12/2019, totalizando o valor de 10.827.105,55 
(Dez milhões, oitocentos e vinte sete mil, cento e cinco reais e 
cinquenta e cinquenta e cinco centavos), atualizados 
monetariamente, em 18 parcelas mensais e sucessivas, com o 
primeiro pagamento em fevereiro de 2022.
Com o contrato firme entre a MTGÁS e a Yacimientos Petroliferos 
Fiscales Bolivianos - YPFB, iniciando com 180.000 m³ (cento e 
oitenta mil metros cúbicos) a partir da sua assinatura em 2021 
houve um aumento significativo na venda gás natural comprimido 
e gás natural veicular, perfazendo o montante de 2.259.373 m³ 
(Dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e 
setenta e três metros cúbicos).
• A movimentação de compra e venda de gás natural (GN) em 
2021, pode ser resumida como segue:
Período/Movi-
 mentações

Aquisições Distribuição
Volume m³ Custo R$ Volume m³ Venda R$

2021 2.259.373 4.636.225 4.666.495 6.461.595
A movimentação de recursos por compra e venda de gás natural 
(GN) por operação em 2021 pode ser resumida como segue:

Cliente/Fornecedor
R$

2021
Venda de gás para fins automotivos e industriais 6.461.595
Receita de Serviços de Utilização de gás - Usuário Livre –
Total de vendas de gás e Receita de Usuário Livre 6.461.595
Compra de gás (4.636.225)
Transporte de gás (563.876)
Total de compras (5.200.101)
Impostos sobre receita Bruta (730.796)
Resultado operacional bruto 530.697,30

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
CNPJ Nº 06.023.921/0001-56

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
Relatório do Conselho de Administração e da Diretoria

Exercício de 2021
Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2021.
Senhores Acionistas 
O Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGÁS apresentam, para apreciação pelos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, comparativamente ao exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2020 compostas pelo Balanço Patrimonial e pelas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa e correspondentes Notas Explicativas.
Na expectativa das manifestações dos Senhores Acionistas sobre essas peças contábeis, o Conselho de Administração e a Diretoria colocam-se à disposição para a prestação de quaisquer informações necessárias.
1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
O Conselho de Administração e a Diretoria colocam à apreciação dos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2020 e de 2019, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, tendo em vista o cumprimento à Lei 6.404/76, art. 176.

Conselho de Administração e Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 

Valores expressos em reais
ATIVO 2021 2020
Circulante 10.383.035 21.719.948
Disponibilidades 3.683.940 14.923.342
Clientes - Duplicatas a Receber 1.069.708 289.141
Valores a Receber - Direito 
 Usuário Livre 3.524.077 3.524.077
Tributos a Recuperar/Compensar 29.602 58.523
Estoques para Revenda 215.619 1.460.270
Estoques de Manutenção 13.185 16.550
Outros Créditos 1.846.901 1.448.045

Não Circulante 1.865.107 1.987.044
Investimentos 300.136 300.136
Ações e Quotas de Empresas 300.136 300.136

Imobilizado Tangível 1.465.080 1.587.018
Imóveis 4.154.943 2.789.189
Instalações Indústria 925.620 1.761.384
Móveis e Utensílios 18.544 22.570
Máquinas, Equipamentos e 
 Ferramentas 225.710 111.674
Veículos 89.900 89.900
Demais Bens – 529.990
Depreciação Acumulada (3.949.637) (3.717.689)

Imobilizado Intangível 99.890 99.890
Bens Intangíveis 99.890 99.890

TOTAL DO ATIVO 12.248.142 23.706.993

PASSIVO 2021 2020
Circulante 336.164 9.013.428
Fornecedores 3.746 8.894
Obrigações Trabalhistas e 
 Previdenciárias 218.875 274.030
Obrigações Tributárias 113.543 28.795
Demais Obrigações a Curto Prazo – 8.701.709

Não Circulante – –
Obrigações Tributárias - IRPJ – –

Patrimônio Líquido 11.911.978 14.693.565
Capital Social 8.500.000 8.500.000
Reservas de Lucros 458.682 458.682
Lucro e ou Prejuízos Acumulados 2.953.288 (12.905.140)
Resultado do Exercício (2.806.223) 11.896.429
Ajustes exercícios anteriores 24.636 6.743.586

  
TOTAL DO PASSIVO 12.248.142 23.706.993

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

Valores expressos em reais

Histórico
Capital 
Social

Reservas 
de Lucros

Lucros ou  
Prejuízos Acumulados

Total do 
Patrimônio Líquido

Prejuízo Líquido do Exercício – – (1329809) (1.329.809)
Saldos em 31 de dezembro 2016 8.500.000 8.673.898 (13.376.195) 3.797.704
Prejuízo Líquido do Exercício – – (2192628) (2.192.628)
Saldos em 31 de dezembro 2017 8.500.000 8.673.898 (15.568.823) 1.605.075
Prejuízo Líquido do Exercício – – (2.930.226) (2.930.226)
Saldos em 31 de dezembro 2018 8.500.000 8.673.898 (18.499.049) (1.325.151)
Aumento de Capital por Integralização 7 – (2.621.307) 7
Prejuízo Líquido do Exercício –
Saldos em 31 de dezembro 2019 8.500.007 8.673.898 (21.120.356) (3.946.451)
Lucro Líquido do Exercício 11.896.429
Ajustes de Exercícios Anteriores 6.743.586
Saldos em 31 de dezembro 2020 8.500.000 8.673.898 (9.223.928) 14.693.564
Prejuízo Líquido do Exercício (2.806.223)
Ajustes de Exercícios Anteriores 24.635
Saldos em 31 de dezembro 2021 8.500.000 8.673.898 (12.029.521) 11.911.975

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Demonstração do Resultado do Exercício 
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 

Valores expressos em reais
2021 2020

Receita Bruta 6.461.595 1.344.017
Vendas de Produtos 6.461.595 1.344.017

Deduções da Receita Bruta (730.790) (152.409)
Devolução de Vendas – –
Impostos s/ Receita Bruta (730.790) (152.409)

Receita Líquida das Vendas 5.730.799 1.191.607
Custos de Produtos e Serviços (5.200.101) (8.517)
Custo dos Produtos Vendidos (5.200.101) (8.517)

Lucro Operacional Bruto 530.697 1.200.125
Despesas/Receitas Operacionais (3.562.621) (2.814.378)
 Gerais e Administrativas (3.562.621) (2.814.378)
Despesas com Pessoal (2.623.090) (2.275.489)
Aluguel, Arrendamento e Locação (71.675) (50.293)
Depreciação e Amortização (256.583) (250.714)
Manutenção de Bens e Instalações (8.114) (39.361)
Serviços de Terceiros PJ (332.257) (95.218)
Impostos, Taxas e Emolumentos (9.970) (721)
Viagens e Representações (26.322) (15.683)
Despesas Gerais (234.610) (86.899)

Resultado Operacional Líquido (3.031.924) (1.614.253)
Resultado Financeiro Líquido 243.185 13.592.709
Receitas Financeiras 243.185 6.083.070
Despesas Financeiras – 7.509.639

Resultado Não Operacional (17.482) (82.027-
Outras Receitas/Despesas (17.482) (82.027)

Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e CSLL (2.806.223) 11.896.429
Provisão para Imposto de Renda – –
Provisão para Contribuição  Social – –

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (2.806.223) 11.896.429
Lucro (Prejuízo) Líquido por Ação 0,311 1,399

As Notas Explicativas são parte integrante 
das Demonstrações Contábeis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 

Valores expressos em reais
2021 2020

Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (2.806.223) 11.896.429
Depreciação no Exercício 256.583 250.714
Diminuição (Aumento) de
 Ativos Operacionais
Contas a Receber (780.567) (277.797)
Valores a Receber - Direito Usuário Livre – –
Tributos a Compensar/Recuperar (28.921) (14.732)
Estoques para Revenda (1.244.651) (1.286.865)
Estoques de Manutenção (3.365) (6.529)
Depósitos Judiciais – –
Outros Créditos (398.856) (392.059)
Aumento (Diminuição) de
 Passivos Operacionais
Fornecedores 5.148 247.406
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (55.155) (74.594)
Obrigações Tributárias (84.748) (10.536)
Outras Obrigações – –

Caixa Líquido das Atividades
 Operacionais (5.140.755) 10.331.437
Atividade de Investimento
Investimentos – –
Imobilizado Moveis e Utensílios (4.026) (3.936)
Equipamentos
 Processamentos de Dados – –
Máquinas, Equipamentos e  Ferramentas (114.036) (73.922)

Caixa Líquido da Atividade
  de Investimento (118.062) (77.858)
Atividades de Financiamento
Empréstimo entre Órgãos - SEFAZ (5.530.778) 4.019.956
Aumento de Capital por Integralização – 7

Caixa Líquido da Atividade
 de Financiamento – 4.019.956
Aumento Líquido de Caixa e
  Equivalentes de Caixa (10.589.595) 14.273.535
Caixa e Equivalentes de
 Caixa no Início do Exercício 14.923.342 649.807
Caixa e Equivalentes de
 Caixa no Fim do Exercício 3.683.940 14.923.342

As Notas Explicativas são parte integrante 
das Demonstrações Contábeis.

4 - Administração dos Recursos
As atividades de planejamento, controle e finanças da companhia 
são coordenadas pelo Sistema Integrado de Planejamento, 
Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN, 
segundo o Decreto Estadual 1374/08, que prevê a adoção de 
Plano de Trabalho Anual - PTA, integrado à Lei das Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA, a Unidade 
Gestora e de Programação Financeira dos Recursos e outros 
mecanismos utilizados para controle financeiro-orçamentário das 
entidades estatais da administração direta e indireta.

5 - Demonstrações e Principais Práticas Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira (Lei 
6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07, a NBC T 16.6 para as 
Demonstrações: Fluxos de Caixa (DFC) e a Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) obrigatória para as empresas 
estatais dependentes (art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000 - 
LRF), desde constituídas sob a forma de sociedades anônimas. 
Foram as seguintes as principais práticas contábeis adotadas:
• Regime Contábil - As receitas e despesas relacionadas às operações 
foram apropriadas pelo regime de competência de exercícios e 
consideram provisões para perdas na realização de direitos e por 
encargos por obrigações a cumprir. As provisões constituídas e os 
cálculos relativos às depreciações e amortizações dos bens foram 
efetuados levando em conta bases estimativas inerentes às atividades 
e realidades da companhia, e são julgadas suficientes para preservação 
dos ativos e reconhecimento dos passivos.
• Classificação segundo os Prazos das Operações - A 
classificação em Circulante (até 365 dias) e Não Circulante (acima 
de 365 dias), do realizável e do exigível, obedece aos artigos 179 
e 180 da Lei 6.404/76.
• Ativo Circulante e Não Circulante - Estão demonstrados pelos 
valores conhecidos e previstos de realização e não são esperadas 
quaisquer perdas na realização dos créditos.
• Investimento - Está demonstrado pelo custo de aquisição.
• Ativo Imobilizado Tangível - Está demonstrado ao custo de 
aquisição ou construção dos bens, deduzido da depreciação 
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em 
consideração a vida útil econômica dos bens.
• Ativo Imobilizado Intangível - Está demonstrado pelo custo de 
aquisição dos bens, deduzido de amortização calculada pelo 
método linear, com base no prazo previsto de utilização dos bens.
• Passivos Circulantes e Não Circulante - Registrados pelos 
valores conhecidos ou estimados, calculados até a data de 
competência, incluindo encargos se devidos.
• Imposto de Renda e a Contribuição Social - Apurados pelo 
regime de lucro real, com apuração mensal por estimativa com 
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução.

6 - Disponibilidades
As disponibilidades - R$ 3.683.940 (2019 - R$ 14.923.342) 
correspondem a recursos em depósito bancário no Banco do Brasil 
S/A - Conta Única, operados e gerenciados pelo Sistema FIPLAN. 
De acordo com a Lei Complementar nº 360 de 18/06/2009.

7 - Investimentos
A companhia é detentora de 10% do capital social da GNV/MT - 
Transportes de Gás Natural Ltda., correspondente a R$ 300.000, 
empresa que tem como objeto social a aquisição, distribuição e 
comercialização de gás natural em todo o território nacional e a 
prestação de serviços de coleta, transporte rodoviário e compressão 
de gás natural comprimido. A investida tem exclusividade no 
transporte do gás comercializado pela companhia.
A MT Parcerias S.A. - MT-PAR possui na Cia., o valor de R$ 
136,00 de ações, no valor de R$ 1,00 cada cota.

8 - Imobilizado Tangível
A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica:

Bens Tangíveis

R$

Custo  
Original

Depreciação 2021 2019

Acumulada
Taxa  

anual Líquido Líquido
Edificações 4.154.943 (2.996.426) 5% 1.158.517 766.276
Máquinas 
 e Equipamentos 225.709 (229.185) 10% 3.476 –
Instalações 
 Industriais 207.709 (207.709) 10% – –
Ramal de Conexão 717.912 (333.416) 3,33% 384.496 211.416
Reforma, Benfeitorias 
  e Melhorias – – – – –
Veículos 89.900 (89.900) 10% – –
Móveis e Utensílios 172.296 (93.000) 10% 79.296 9.623
Rede de Distribuição 
  de Gás – – – – 529.990
Total 5.379.565 (3.949.636)  1.625.785 1.912.590

9 - Capital Social
O capital social autorizado é de R$ 20.000.000, divididos em 
20.000.000 de ações ordinárias, sem valor nominal, ao custo de 
emissão de R$ 1,00 cada, das quais das quais 8.500.007 foram 
integralizadas. Em 28/06/2019 foram integralizadas pelos 
Conselheiros de Administração atual, o total 7 cotas no valor de R$ 
1,00 cada. Faltando o Governo do Estado integralizar o total de 
499.993 cotas, como segue:

Acionistas

Ações R$

Volume %

Forma de  
Integralização Total do  

Capital Social  
IntegralizadoDinheiro

Lucros  
gerados

Governo do Estado 
 de Mato Grosso 8.999.960 99,99 5.799.996 2.699.964 8.499.960
Pessoas físicas 40 0,01 11 36 47
Total 9.000.000 100 5.800.007 2.700.000 8.500.007

10 - Seguros
A companhia é auto seguradora dos seus ativos.
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VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ 
n.º08.029.323/0004-62, torna público que solicitou à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS, a RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) DO RESIDENCIAL 
VERTICAL MULTIFAMILIAR “SOUL” , localizada na Av Minuano, S/
Nº – Bairro Despraiado, município de Cuiabá - MT.

EMMETAL ENGENHARIA LTDAinscrito no CNPJ nº 44.187.688/0001-36, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal 
de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para a atividade principal25.11-0-00 e atividades secun-
dárias 23.30-3-01 / 25.12-8-00 / 31.02-1-00 / 42.92-8-01 / 47.43-1-00 / 
47.44-0-01 / 71.12-0-00 / 77.32-2-01 / 77.32-2-02 , o empreendimento está 
localizado na Rua dos Manacas, 2603 A, Setor Industrial Sul, CEP 78557-
452– Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS EIRELIinscrito no CNPJ nº 13.657.269/0001-
97, torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente 
Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade principal46.84-2-99 e ati-
vidades secundárias 20.14-2-00 / 33.19-8-00 / 33.21-0-00 / 43.22-3-01 / 
46.64-8-00 / 46.79-6-01 / 47.41-5-00 / 47.42-3-00 / 47.44-0-01 / 47.44-0-03 
/ 77.39-0-99 / 82.92-0-00, o empreendimento está localizado na Estrada 
Lucila, S/N, Bairro Rural – Angélica, CEP 78559-899– Sinop/M. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA AGROMAR, 
inscrita no CNPJ10.425.282/0035-71 torna público que requereu à 
Secretaria de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a Outorga 
de direito de uso de Água subterrâneapara o poço PT- 01 Retiro 
(13º42’33,20” /56º27’07,00”),localizadana ROD MT 010 KM 60 es-
trada São José do Rio Claro, CEP: 78.435-000, Município de São 
José do Rio Claro- MT.

G S COSTA LTDAinscrito no CNPJ nº 33.131.762/0002-67, torna 
público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Munici-
pal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade principal 86.40-2-02 e 
atividade secundária 86.40-2-01, o empreendimento está localizado 
na Rua das Caviúnas, 1956, Setor Comercial, CEP 78550-099– 
Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

UNIVIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA EIRELI - EP-
Pinscrito no CNPJ: 11.297.163/0001-02 torna público que requereu 
a SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso a 
obtenção da LP – Licença Prévia para atividade a de Crematório de 
Cadáveres Humanos e Animais localizado na Av. Domingos Parente 
de Sá Barreto n°556 Setor S – Chacara Jardim Alto Alegre, CEP 
78.300-000, Tangará da Serra, MT.

ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ. 
11.441.408/0001- 15, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Li-
cença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI), para a 
CGH Alto Araguaia I e CGH Alto Araguaia II, situada no 
município Alto Araguaia.

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU INTERAÇÃO LTDA -MASTER 
GENESIS ALVORADAinscrito no CNPJ: 12.980.243/0001-12 torna 
público que requereu a SMADES - Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano - Modalidade deRenovação de Licença 
de Operação para atividade deEducação, Localizado na Rua H, 28, 
Quadra 13 Esquina c/Rua 10, Cep 78050-252, Jardim Alvorada, 
Cuiabá-MT

SERGIO JAIR FACCIO, CPF: 503.084.241-15, torna pú-
blico que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA/NM da Prefeitura 
Municipal de Nova Mutum, a Licença de Operaçãopara 
extração de cascalho em uma área útil de 12,20 há. Locali-
zação: área de extração: Fazenda Fátima,BR-163, Coloni-
zação Mutum, zona rural do município deNova Mutum/MT.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA AGROMAR, 
inscrita no CNPJ10.425.282/0035-71 torna público que requereu à 
Secretaria de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a Outorga 
de direito de uso de Água subterrâneapara o poço PT- 01 Fazenda 
Estreito(13º49’19,90” /56º44’55,40”) Localizada na  ROD MT 010 
KM 60 estrada São José do Rio Claro, CEP: 78.435-000, Município 
de São José do Rio Claro- MT.

OLISTIKA EIRELIinscrito no CNPJ nº 38.111.354/0001-86, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO, para a atividade principal38.11-4-00 e atividades secundárias 
01.42-3-00 / 38.31-9-99 / 38.32-7-00 / 38.39-4-01 / 38.39-4-99 / 46.86-9-02 
/ 46.87-7-02 / 46.87-7-03 / 47.72-5-00 / 47.89-0-02 / 85.99-6-04, o empre-
endimento está localizado na Rua Dirson José Martini, 1784, Setor Indus-
trial, CEP 78557-060– Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. (CNPJ n° 
10.571.175/0006-17), torna público que requereu à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT, por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS, 
as Licenças de Localização (LL), Prévia (LP), de Instalação (LI) e 
Especial (LE) da Via Principal Circular Sul 6 a ser implantada no 
bairro Altos do Coxipó, município de Cuiabá/MT (coordenadas geo-
gráficas: Lat. 15°37’42.86”S; Long. 56° 1’33.35”O).

KAOPA ÓLEO VEGETAL E TORTA DE ALGODÃO LTDA, INSCRITA SOB 
CNPJ N° 36.887.591/0001-08, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SE-
CRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, AS LICENÇAS 
AMBIENTAIS PRÉVIA (LP), DE INSTALAÇÃO (LI) E DE OPERAÇÃO (LO) 
ATRAVÉS DA MODALIDADE LICENÇA AMBIENTAL TRIFÁSICA, PARA A 
ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS – EXCETO ÁL-
COOL, SITUADA NA RODOVIA BR 070, KM 272 (À ESQUERDA), S/N 
– FAZENDA RIO GRANDE, ZONA RURAL – PRIMAVERA DO LESTE/MT.

ADM DO BRASIL LTDA., portadora do CNPJ nº 
02.003.402/0071-88, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - 
SAMA/NM, a Licença de Instalação de Ampliação (LI de 
Ampliação), localizada na Avenida Jose Aparecido Ribeiro, 
Nº 2.555-S, Bairro Industrial Hilda Strenger Ribeiro, Nova 
Mutum/MT.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR 
PROCESSO Nº 1040825-62.2020.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$41.148,05 ESPÉCIE: AÇÃO 
MONITÓRIA  POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE 
DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS, inscrita no CNPJ 
sob nº 03.326.437/0001- 08, com endereço à Rua D, nº 91, Araés, Cuiabá-MT, CEP 78005-815.POLO PASSIVO: 
PAULO SERGIO POCIANO, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 208.493.188-66, com 
endereço na Av. Itália, 231, apto 104, Jardim Itália Residencial, Cuiabá-MT, CEP 78060-755, endereço eletrônico 
desconhecido.  FINALIDADE: Citação do polo passivo Paulo Sergio Pociano, acima qualificado, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no 
valor de R$41.148,05 (quarenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos) e dos honorários advocatícios 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que 
se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, 
conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital.  RESUMO DA INICIAL: A Requerente celebrou 
com o Requerido o contrato de Adesão de Cartão de Crédito SicoobMasterCard Platinum vinculado à conta corrente 
n° 107212. Ocorre que o Requerido deixou de realizar o adimplemento do crédito disponibilizado pela Requerente. 
DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda a inicial com o comprovante de pagamento das custas iniciais de distribuição 
junto ao ID 38393366. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, 
sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC) .  
3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 
processuais. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 38393367, para o devido 
cumprimento de mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 22 de outubro de 
2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. 
Diante da devolução negativa da carta de citação (AR) de Id 71596641 - pág. 2, defiro o pedido de Id 72398051. Cite-se 
o requerido Paulo Sergio Pociano por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 
dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a 
publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá, 27 de janeiro de 2022. (Assinado 
Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 22 e 23-02/22

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABA 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTÉ) DIAS EXPEDIDO 
POR DETERMINACÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO 
No: 1007638-68.2017.8.11.00411 VALOR DA CAUSA: R$37.673,29 ESPECIE: EXECUÇAO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob on 60.746.948/0001-12, endereço eletrônico 4429. advogados @ bradesco.com.br, com sede na Cidade de 
Deus, s/n., Bairro Vila Yara, em Osasco/SP, CEP 06.029-900.POLO PASSIVO: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA, 
brasileiro, solteiro, proprietário de estabelecimento comercial, portador do CPF no 819.666.281-53, residente e 
domiciliado à Rua AntonioCobacchini, 77, Res Barcelona, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP: 78030-530; THAIS CLAUDIA 
GASPARETO DA SILVA ALMEIDA, brasileira, casada, fisioterapeuta, portadora do CPF n° 829.323.011-87, residente 
e domiciliada à Rua AntonioCobacchini, 77, Res Barcelona, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP: 78030-530. FINALIDADE: 
Citação do polo passivo/executados, acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 
ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) 
dias, contado da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$37.673,29(trinta e sete mil e seiscentos 
e setenta e três reais e vinte e nove centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear 
bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhes serem penhorados tantos bens quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor dos Executados da importância de R$36.184,37 (trinta e seis mil e cento 
e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal 
– no 281924371, celebrada em data 28/04/2015, onde o exequente emprestou ao primeiro executado a importância de 
R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para ser restituida em 40 parcelas no valor de R$1.972,52 (mil e novecentos 
e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Ocorre, porém, que os executados deixaram de cumprir com o 
pactuado, estando em mora desde a parcela vencida na data de 28/10/2016, ocasionando o vencimento antecipado de 
todo o débito. DECISÃO: Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a divida em 03 (três) dias, consoante se 
depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 
do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça 
efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 
como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro 
do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 
cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 
10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o 
pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 
parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se 
a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 20 de março de 2017. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista as 
inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o 
pedido de citação por edital, constante de Id 72318551. Citem-se os executados: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA - CPF: 
819.666.281-53 e THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 829.323.011-87, por edital, nos termos do 
art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, Il do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 
circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 
como intimação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 
de Direito Bancário. 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, Marlene Silva 
Ventura, digitei. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.  (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
Provimento no 56/2007-CGJ

22 e 23-02/22

ABANDONO DE EMPREGO
CONGEN TERCEIRIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ 
12.680.681/0001-65, com endereço à Rua Topázio, nº 760, Bairro Bosque da Saúde, CEP 
78050-080, Cuiabá-MT, solicita o comparecimento da funcionária IDALINA REDZA’RIWE 
TSERENHO’U, brasileira, servente de limpeza, portadora do CPF. 630.032.441-91 e CTPS 
34900-Série 0009-MT, no seu local de trabalho no Polo Base da Aldeia MÃRÃIWATSÈDÈ, 
município de Alto Boa Vista-MT, no prazo de 72h, sob pena de caracterização de Abando-
no de Emprego nos termos da letra “I” do artigo 482 da CLT.

19, 22 e 23-02/22

Cuiabá, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, por meio de sua 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP), ao 17º dia do mês 
de fevereiro de 2022, em Cuiabá-MT, com fundamento do Artigo 
46 da Lei 8.112/90, faz saber aos que o presente EDITAL vierem ou 
dele conhecimento tiverem, que nesta instância tramita o Processo 
Administrativo nº 23108.978764/2018-47, em que é PARTE, o Sr.
FÁBIO PEREIRA ALVES, CPF n° 020.XXX.XXX-58, com domicílio 
desconhecido e CITA-O, pelo presente, para que tome conhecimento do 
tramitado processo, objetivando o exercício do Contraditório e da Ampla 
Defesa, bem como a impetração de recursos administrativos cabíveis. 
ESTABELEÇA-SE o prazo de 15 (quinze) dias para que promova as 
devidas justificativas ou apresentação de recurso, que, não ocorrendo, 
acarretará na conversão do presente em processo de reposição ao erário.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022
André Baptista Leite

Secretária de Gestão de Pessoas

EXTRATO DE CITAÇÃO POR 
EDITAL Nº 01/SGP/FUFMT/2022

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

NILSIMEIRY LIMA SOUZA, INSCRITA NO CPF Nº 
022.849.781-77, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, a renovação e 
alteração de razão social da Licença de Operação vinculada ao 
Processo nº 30247/2017, referente à atividade de pousada em 
área de interesse ambiental, situada no imóvel Rancho 4 
Amores, com endereço em Estrada rural, s/n, zona rural de 
Gaúcha do Norte-MT.

MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA. 
CNPJ Nº 13.009.259/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Mirante do Pary Participações Ltda., pelo administrador que esta subscreve, 
convoca os sócios por seus administradores, nomeados em Contrato Social, a 

2saber: José Carlos Correa Ramos, CPF n 888.245.438-04, e/ou Milena Correa 
2Ramos, CPF n 788.132.479-15, pela C R Empreendimentos, e Paulo Roberto 

2 2da Costa, CPF n 061.048.941-00, e/ou Antônio Carlos da Costa, CPF n
2263.521.501-44, em conjunto com Cezar Rubens Figueiredo, CPF n

2126.971.091-53, e/ou Orlando Carlos da Silva Junior, CPF n  130.022.011-20, 
pela Pary GG Empreendimentos Ltda., para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no próximo dia 25 de fevereiro de 2022, às 9h (horário de Cuiabá-
MT), em primeira convocação, e às 9h30 (horário de Cuiabá-MT), em segunda 
convocação, a realizar-se na sede da empresa, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. RE-Assinatura da Escritura Pública de Transferência da Área de Propriedade 
da Sociedade, objeto do Contrato de Parceria para implantação do 
empreendimento comercial denominado Manhattan, em razão da NOTA
DEVOLUTIVADO RGI.

Contando com a vossa participação, subscrevemo-nos, Cuiabá, 17 de fevereiro 
de 2022.

Ginco Urbanismo Ltda. P.P.

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 51.300.017.938

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da FIDES GOLD MINERADORA S.A. (“Companhia”) para comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de março de 2022, às 9 (nove) horas, na sede social da 
Companhia, localizada no Anexo A do Sítio São Luiz, situado na Estrada Rural Travessão 01, Lote 320, Gleba PA Cachimbo, 
s/n, no município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) Alteração do objeto social da companhia e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este 
Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio 
de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. 
Peixoto de Azevedo, MT, 22 de fevereiro de 2022. Marcos de Oliveira Pereira. Diretor. Caíque de Souza Neiva. Diretor.
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Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior Processo Nº 
1053742-16.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$ 93.521,97 Espécie: Busca E Apreensão POLO ATIVO: 
SANTANDER BRASILADMINISTRADORADE CONSORCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 55.942.312/0001-06, com sede na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2041/2235, 20º andar, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011. POLO PASSIVO: EDUARDO DA SILVA SANTOS, brasileiro, 
inscrito no CPF/MF sob nº 551.074.271-20, endereço eletrônico desconhecido, residente e domiciliado na Rua I, 
Quadra 10, Apartamento 303, Bairro Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, CEP 78048-253. FINALIDADE: Citação 
do polo passivo Eduardo da Silva Santos, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da presente ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 
apresentar contestação, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela 
parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: Através do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo 
Automotor, o Requerido aderiu ao grupo de consórcio nº 0579, cota 693, administrado pela Requerente, por 
meio do qual foi contemplado com os seguintes bens: a. Um automóvel, marca CITROEN, modelo CITROEN 
DS5 TURBO 1.6 5A6, ano/modelo 2013/2014, cor prata, Código de Renavam 00541368559, Chassi nº 
VF7KF5FMYES500033 e placa FFU-0460. b. Um automóvel, marca FIAT, modelo PALIO FIRE ECONOMY 1.0, 
ano/modelo 2012/2013, cor branca, Código de Renavam 00479944580, Chassi nº 9BD17164LD5838006 e 
placa OBD-2277. Referidos bens sofreram a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes. Ocorre que, o Requerido 
descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a nº 11, vencida em 30/07/2020, gerando 
uma inadimplência no valor de R$9.051,25 (nove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). O débito do 
contrato totaliza o valor de R$93.521,97 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e sete 
centavos) e corresponde a 50,2746% do bem objeto do contrato do consórcio. DECISÃO: Vistos e etc. 1. Defiro 
a emenda á inicial com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 
pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 
respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 
do débito. Expeçam-se mandados de busca e apreensão dos veículos: a) MARCA CITROEN, MODELO 
CITROEN DS5 TURBO 1.6 CHASSI VF7KF5FMYES500033, PLACA FFU0460, RENAVAM 00541368559, 
COR PRATA, ANO 2013/2014, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA; b) MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE 
ECONOMY 1.0 CHASSI 9BD17164LD5838006, PLACA OBD2277, RENAVAM 00479944580, COR BRANCA, 
ANO 2012/2013, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. Depositando-os em mãos do requerente, mediante termo 
de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 
de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se os 
veículos, objeto da ação, estiverem apreendidos no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 
prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação 
dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro 
somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. 
Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 
comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento 
do mandado. Cuiabá, 18 de novembro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista a certidão de Id 52837965, e os 
resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o pedido de citação por 
edital, constante de Id 70268408. Cite-se o requerido: EDUARDO DA SILVA SANTOS - CPF: 551.074.271-20, 
por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no 
momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital 
de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 06 de dezembro de 2021. Juiz Paulo 
de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 
O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o réu revel que não tenha advogado constituído nos autos 
contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJE (art. 346, do CPC). 3. A contestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 
patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de 
Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 
(art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá. Edital de citação prazo de 20(vinte) dias 
expedido por determinação do MM. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Processo nº 
0008539-87.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 73.902,62 Espécie: Procedimento Comum Cível Polo 
Ativo: Banco Bradesco Cartões S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
59.438.325/0001-01, com sede no Núcleo administrativo "Cidade de Deus", s/n, Vila Yara, Osasco-SP, 
CEP 06029-900. Polo Passivo: Mario Henrique Salem, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.200.958-56, 
com endereço na Rua Barão de Melgaço, ap 306, bl 1321, Porto, Cuiabá-MT. Finalidade: Citação do 
polo passivo Mario Henrique Salem, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste edital. Resumo da Inicial: As partes firmaram entre si proposta de solicitação 
de cartão de crédito/compra contrato nº 5523051000889204, Mastercard, do produto Master Black 
Prime. O requerido deixou de quitar as faturas nos vencimentos, estando em débito com a importância 
de R$57.741,84, atualizada até 25/09/2014. Decisão/Despacho: Vistos etc. I – Cite-se o requerido 
para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 
advertências dos arts. 285 e 319 ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, 
servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. II – Intime-se o requerente 
para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. Cumpra-se. Cuiabá,16/03/2016. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior. Juiz de 
Direito. Decisão/Despacho: Vistos etc. Tendo em vista a devolução negativa da carta de citação (AR) 
de Id 59353275 - pág. 2, bem como a consulta de endereço realizada junto ao sistema Infojud em 
decisão de Id 67835147, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido de 
Id 69010808. Cite-se o requerido Mario Henrique Salem por edital, nos termos do art. 256 do Código 
de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal 
local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 
Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 12 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário Advertência: O prazo 
para responder a ação é de 15(quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, 
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 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, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022.

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 12.289.664/0001-00

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Senhores (as) Condôminos (as), Na qualidade de Síndica do Condomínio Villa Borghese e de acordo com a Convenção Condominial,
ficam convocados os (as) senhores (as) condôminos (as) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
03/03/2022 (Quinta-feira), às 19h em primeira chamada com a presença de no mínimo 50% dos moradores, e às 19h30min com
qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de  Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar  acerca dos
seguintes assuntos:  1) Aprovação das Contas 2021; (enviaremos por e-mail com antecedência para todos analisarem); 2)
Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por e-mail com
antecedência para todos analisarem); 3) Aprovação da Alteração do Regimento Interno - 5ª Edição enviamos por e-mail a
todos moradores a prévia das alterações em 07.02.2022); 4) Aprovação de melhorias na estrutura de segurança geral do
condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra); 5) Aprovação de criar
Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE e Banheiros Externos,
incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo piso e iluminação; (taxa
extra); 6) Aprovação de criar Projeto e Execução do espaço gourmet nas churrasqueiras conforme layout; (taxa extra); 7)
Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1 quadra de areia e 1 campo gramado; 8)
Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens
4, 5, 6 e 7; 9) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens 4, 5, 6 e
7; 10) Eleição de Síndico - Subsíndico - Conselho Fiscal e Conselho Consultivo; 11) Aprovar e estabelecer remuneração do
Síndico em 2 salários mínimos; 12) Assuntos Gerais. Nota: O Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino
regularmente em dia com a taxa condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado. O Artigo 654, § 1º, do Código
Civil permite os senhores  condôminos  se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores,  munidos com
procurações específicas.  A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos
assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões,
evitar-se-á  com que  a  minoria  decida  por  você.  PARTICIPE!  Cuiabá,  17/02/2022.  Samira  Souza  Weydmann -  Síndica  do
Condomínio Villa Borghese. 22/02/22

AO Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado de Mato Grosso – 
SESCOOP/MT, por intermédio da Comissão de Licitação designada pela Instrução de 
Serviço n° 06 de 12 de novembro de 2020, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data e horário acima indicados realizará Licitação, na modalidade 
LEILÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Maior Lance por Item conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. A abertura da sessão pública deste Leilão ocorrerá no endereço 
eletrônico www.vipleiloes.com.br. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, o 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP, aprovado pela Resolução nº 850, 
de 28 de fevereiro de 2012, bem como pelas normas e condições estabelecidas no 
presente Edital. Os interessados, devidamente cadastrados, poderão inserir oferta a 
partir da publicação deste até o a data marcada para realização do Leilão Online, para 
participação online os interessados deverão acessar o site com login e senha (gerados no 
cadastro), a sessão será realizada no dia 10 de março de 2022, às 10:00, no endereço: 
www.vipleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial – Mato Grosso: Sr. JOSECELLI KILDARE FRAGA 
GOMES - (71) 99247-8696

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
COOPERATIVISMO NO ESTADO DE MATO 
GROSSO SESCOOP/MT EDITAL LEILÃO 

ELETRONICO Nº. 01/2022

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA, CNPJ 04.202.450/0001-18, 
localizada na Rua Rio Grande do Sul, n° 41, Bairro Centro, em Pontes 
e Lacerda/MT, torna público que requereu à SEMA/MT a Renovação 
da Licença de Operação do Sistema de Abastecimento de Água, 
cidade de Pontes e Lacerda/MT

SILVA & PANZZA SILVA LTDA- ME, CNPJ: 01.777.067/0001-08, 
torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano de Cuiabá-MT/SMADES, a Renovação da 
Licença Ambiental 0146/2017 – Modalidade: Licença de Operação, 
para atividade de Serviços de Manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores, localizada à Av: Manuel José de Arruda  
nº 1775,  Bairro Praieirinho, Município de Cuiabá-MT.

A , pessoa física de Srtª. HELMAKKELLY LOPES MOREIRA
direito privado, situada na Estância Casarim Lopes – 
Assentamento Sadia 78110-000. na cidade de Nossa III, s/n, CEP: 
Senhora do Livramento MT, torna público o pedido de icença L
Prévia LP, Licença de Instalação LI para o empreendimento de 
piscicultura , no endereço supracitado, junto    Secretaria de Meio ao
Ambiente do estado de Mato Grosso SEMAMT

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua B Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de 
Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do funcionário Jhonathan Duarte 
Ramos, portador da CTPS sob o nº 8965530 serie 0050-MT e CPF Nº 
04712458283 e comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) 
dias a contar da data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho 
como abandono de emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

Dorivaldo Bogacki-ME, CNPJ 07.386.034/0001-05, torna público que 
requereu a , a Renovação da Licença de Operação para a SEMA/MT
atividade de Produção de Carvão Vegetal, localizada no município de 
Porto dos Gaúchos - MT.

Orleans Empreendimentos LTDA-CNPJ 18.289.243/0001-57, torna 
público que requereu á Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de Várzea Grande 
(SEMMADRS/VG) a RENOVAÇÃO das Licenças Instalação (LI) e de 
Operação (LO) para empreendimento CIPASA VERANA VÁRZEA
GRANDE Condomínio Residencial, situado na Rod. Mário Andreazza, 
s/nº, Bairro Novo Mundo No município de Várzea Grande-MT.

O TELHAR AGORPECUÁRIA LTDA, 05.683.277/0005-03CNPJ , torna público 
que requereu a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Primavera do Leste, a para extração de cascalho, sito a LP, LI E LO 
Rodovia MT 130, Km 165, 40 km de PVA do Leste sentido Paranatinga, 
s/nº - Fazenda Primavera, Zona Rural, Município de Primavera do 
Leste/MT                                                                                              (22/02/2022)

PALMEIRAS Equipe divulgou dados preliminares referentes ao 
seu desempenho financeiro na temporada passada

Palmeiras registra receita recorde 
e superávit de R$ 123 mi em 2021
Estadão Conteúdo 

O Palmeiras divulgou da-
dos preliminares referentes ao 
seu desempenho financeiro na 
temporada passada. Segundo o 
relatório apresentado, o clube re-
gistrou receita recorde, de pouco 
mais de R$ 900 milhões, e obteve 
um superávit de R$ 123 milhões 
no ano passado. Os números 
detalhados serão divulgados até 
o dia 30 de abril, prazo estipula-
do pela Lei Pelé para os clubes 
apresentarem seus resultados 
financeiros

O Palmeiras alcançou arreca-
dação recorde no departamento 
de futebol: R$ 900.250.769,81. A 
quantia é consideravelmente su-
perior aos números que o clube 
apresentou em 2020, quando re-
gistrou R$ 568.887.815,32. Houve 
um pequeno aumento em relação 
às despesas, de R$ 656 milhões 
para R$ 695 milhões.

O aumento significativo na re-
ceita é resultado das premiações 
com os dois títulos da Libertado-
res conquistados em temporadas 

diferentes, mas no mesmo ano 
em virtude da pandemia, que 
esticou a temporada de 2020 até 
o início de 2021. Portanto, foram 
computadas no balancete finan-
ceiro as premiações pagas pela 
conquista em cima do Flamengo, 
em novembro passado, e também 
diante do Santos, em janeiro.

Também entram na conta o 
prêmio referente à conquista 
da Copa do Brasil de 2020 e a 
arrecadação com o Campeonato 
Brasileiro de 2021, além dos va-
lores referentes aos direitos de 
transmissão.

Em 2020, o clube registrou um 
déficit de R$ 151 milhões. Grande 
parte desse prejuízo tem relação 
com a pandemia da covid-19, que 
fechou os portões dos estádios. 
Sem torcida no Allianz Parque, 
o Palmeiras perdeu uma parte 
considerável de seus ganhos, 
que envolvem também a venda 
de camisas do time. Em 2021, o 
déficit caiu para R$ 123 milhões. 
Espera-se que, com os torcedores 
na arena palmeirense, esse déficit 
seja revertido.
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passou pela minha cabeça a 
possibilidade de algo mais 
sério”, diz o meia-atacante 
Talles, 23, que está no Rukh 
Lviv.

Na memória dele está 
uma entrevista do atacante 
Bernard, hoje no Sharjah, 
dos Emirados Árabes Uni-
dos, a dizer que não podia 
sair de casa (na época da 
anexação da Crimeia) por-
que era possível escutar 
sons de tiros. Ele jogava na 
época no Shakhtar Donetsk, 
que teve de se mudar para 
Kiev por causa do conflito.

ALEX SABINO
Da Folhapress – São Paulo

Renan Oliveira, 24, já 
colocou na cabeça. Ao sinal 
de qualquer problema mais 
sério, vai largar tudo e dei-
xar a Ucrânia. O atacante é 
um dos 30 brasileiros que 
estão espalhados pelas 16 
equipes da primeira divisão 
do país.

Sob risco de invasão da 
Rússia, os ucranianos vi-
vem uma crise diplomática 
com a nação vizinha desde 
a anexação da Crimeia, em 
2014.

“A gente tenta ficar con-
trolado o máximo possível. 
Falei para os meus pais que, 
por enquanto, está tudo 
bem. As pessoas no clube 
estão tranquilas. Mas, na 
primeira coisa que estou-
rar, vou embora”, disse o 
jogador que atua pelo Kolos 
Kovalivka.

O discurso dos dirigen-
tes é o mesmo para outros 
brasileiros ouvidos pela 
Folha. Não há motivo para 
pânico, a vida deve ser 
levada normalmente. E 
eles constatam que isso 
tem acontecido. Apesar do 
inverno rigoroso, a popu-
lação tem tentado ignorar 
a possibilidade de conflito 
armado.

“Tudo o mundo me per-
gunta como está aqui. Al-
guns até brincam e querem 
saber se vou para a guerra. 
Eu vim para a Ucrânia por 
ser futebol europeu. Já sa-
bia que havia problema, 
mas em nenhum momento 

FUTEBOL Renan Oliveira, do Kolos Kovalivka, diz que 
vai embora ‘assim que primeira coisa estourar’

Brasileiros que jogam na Ucrânia veem 
normalidade, mas risco de guerra preocupa

equipes do país. A neve e as 
temperaturas baixas fazem 
o campeonato ser interrom-
pido ao final de cada ano. 
Será retomado na próxima 
sexta-feira (25).

O Shakhtar Donetsk 
disse a seus atletas o mes-
mo que os demais. O time 
tem monitorado a situa-
ção política e disse que os 
brasileiros serão avisados 
de qualquer agravamento 
do clima. Em 2014, o clu-
be tinha um esquema de 
emergência para retirar os 
atletas de Donetsk.

chester City) e Fred (Man-
chester United).

“Para dizer a verdade, só 
agora que deu para pensar 
nesse assunto porque eu já 
cheguei treinando e jogan-
do. Nem tive tempo para 
muita adaptação à vida da 
Ucrânia”, completa Talles, 
que se transferiu para o 
Rukh Lviv em janeiro do 
ano passado. No início de 
2022, para fugir do auge 
do inverno, estava com 
seus companheiros em pré-
-temporada na Turquia.

Isso é comum para as 

Dos 30 atletas brasileiros 
na elite ucraniana, 12 estão 
no time de Donetsk.

A Ucrânia é uma espé-
cie de eldorado para os 
jogadores nacionais nos 
últimos 15 anos. Os clu-
bes são reconhecidos por 
pagar salários excelentes, 
muito maiores do que a 
média no Brasil, e em dia. 
Também podem servir 
como porta de entrada 
para ligas mais relevantes 
no continente. Foi o que 
aconteceu, por exemplo, 
com Fernandinho (Man-

Renan Oliveira diz que sairá da Ucrânia se houver confronto

Da Reportagem

“Um grande espetáculo 
do futebol em Mato Gros-
so”, definiu o presidente 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), Ednaldo 
Rodrigues, sobre a decisão 
da Supercopa do Brasil, 
realizada na tarde deste 
domingo (20.02), entre Fla-
mengo e Atlético (MG), na 
Arena Pantanal.

“Estamos muito felizes 
em poder realizar esse clás-
sico na Arena Pantanal, que 
a propósito foi muito bem 
escolhida para essa partida. 
O gramado está excelente, 
muito bem cuidado. Para-
béns ao Governo de Mato 
Grosso pelo excelente traba-
lho realizado. Um jogo trans-
mitido para todo o Brasil, e 
que os mato-grossenses tive-
ram um motivo a mais para 
vibrar”, declarou Ednaldo 
Rodrigues.

Diante de um público de 
pouco mais de 31 mil torce-
dores, o Atlético (MG) levan-
tou a taça da Supercopa do 
Brasil ao vencer o Flamengo, 
em Cuiabá. A partida ficou 
em 2 x 2 no tempo regular 
e foi decidida nos pênaltis, 
por 8 x 7.

“Que jogaço! Um pri-
vilégio e motivo de muito 
orgulho para todos os mato-
-grossenses. Aquela que já 
foi apontada como ‘elefante 
branco’ e que virou a ‘que-
ridinha da Copa América’, 
hoje recebeu duas das prin-
cipais equipes do Brasil. 
Assim, nossa Arena Pan-
tanal segue como uma das 
grandes protagonistas do 

FUTEBOL
Presidente da CBF destaca qualidade da Arena Pantanal na vitória do Atlético-MG

futebol brasileiro”, destacou 
Beto Dois a Um, secretário 
de Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel-MT).

A CBF liberou a comer-
cialização de 31.219 ingres-
sos para a decisão da Super-
copa do Brasil. Com bilhetes 
esgotados em poucas horas, 
a Arena Pantanal recebeu 
a capacidade máxima per-
mitida (80%, conforme o 
decreto municipal). Ficou 
estipulado que, para aces-
sar e permanecer na Arena 
Pantanal, o público precisou 
apresentar comprovante de 

imunização contra a Co-
vid-19, com pelo menos a 
segunda dose ou dose única.

“Muito emocionante sen-
tir a energia contagiante da 
Arena Pantanal em dia de 
festa. Agradeço ao Aron 
Dresch, presidente da Fe-
deração Mato-grossense 
de Futebol, que tanto lutou 
para que essa partida fosse 
realizada aqui. Ao gover-
nador Mauro Mendes e a 
primeira-dama Virginia 
Mendes pelo comprome-
timento de sempre como 
esporte em Mato Grosso, e 

“Quando cheguei ao 
país, em 2019, já se falava 
em invasão. O comentário 
de todo o mundo era sobre 
o conflito na fronteira. Na 
real, quando fiquei sabendo 
que viria para cá, conhecia 
pouquíssimo da história. 
Sabia apenas que muitos 
brasileiros jogavam aqui. 
Fiz uma pesquisa para sa-
ber o que poderia aconte-
cer”, afirma Renan Oliveira.

O discurso dos dirigen-
tes é que poderia haver um 
acordo intermediado pela 
Otan (Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte), 
de maneira que os países 
europeus teriam acesso 
facilitado para entrar na 
Ucrânia e defender a região.

Depois de um aparente 
recuo de tropas russas na 
fronteira, a situação ficou 
mais tensa na última quin-
ta-feira (17). O governo de 
Vladimir Putin expulsou o 
vice-embaixador dos Esta-
dos Unidos e ameaça reagir 
à interferência ocidental. O 
presidente americano, Joe 
Biden, mencionou a possi-
bilidade de guerra.

“O que mais assustou 
as pessoas que vivem na 
Ucrânia foram as embai-
xadas pedindo que seus 
cidadãos deixassem o país. 
Isso preocupou. Mas tanto 
o presidente do nosso clu-
be quanto os governantes 
dizem que é uma situação 
controlada e não vai afetar 
o futebol. Vamos ver”, fina-
liza Renan Oliveira.

Mas, se ficar pior, ele já 
sabe o que vai fazer.

à equipe da Secel que tanto 
se dedica”, concluiu Beto.

Mesmo não utilizando 
a capacidade máxima que 
comporta a Arena Pantanal 
(aproximadamente 42 mil 
torcedores), por causa das 
restrições da pandemia, 
as torcidas de Flamengo e 
Atlético (pouco mais de 31 
mil torcedores comparece-
ram à Arena) contribuíram 
para um belo espetáculo do 
futebol brasileiro. Para ga-
rantir a segurança da parti-
da em Cuiabá, um esquema 
de aproximadamente 200 

servidores das forças de 
segurança de Mato Grosso 
foi montado.

“A Arena Pantanal está 
de parabéns. Essa partida 
abre portas para outros jo-
gos importantes que cer-
tamente virão para Mato 

Grosso. A CBF quer isso, 
descentralizar os grandes 
eventos e privilegiar está-
dios que possam proporcio-
nar espetáculos como esse 
de hoje, com qualidade e 
segurança”, concluiu Ednal-
do Rodrigues.

Jogadores do Atlético comemoram título da Supercopa na Arena Pantanal

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 51.300.017.938

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da FIDES GOLD MINERADORA S.A. (“Companhia”) para comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de março de 2022, às 9 (nove) horas, na sede social da 
Companhia, localizada no Anexo A do Sítio São Luiz, situado na Estrada Rural Travessão 01, Lote 320, Gleba PA Cachimbo, 
s/n, no município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) Alteração do objeto social da companhia e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este 
Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio 
de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. 
Peixoto de Azevedo, MT, 22 de fevereiro de 2022. Marcos de Oliveira Pereira. Diretor. Caíque de Souza Neiva. Diretor.
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VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CNPJ 
n.º08.029.323/0004-62, torna público que solicitou à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS, a RE-
NOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) DO RESIDENCIAL 
VERTICAL MULTIFAMILIAR “SOUL” , localizada na Av Minuano, S/
Nº – Bairro Despraiado, município de Cuiabá - MT.

EMMETAL ENGENHARIA LTDAinscrito no CNPJ nº 44.187.688/0001-36, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal 
de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para a atividade principal25.11-0-00 e atividades secun-
dárias 23.30-3-01 / 25.12-8-00 / 31.02-1-00 / 42.92-8-01 / 47.43-1-00 / 
47.44-0-01 / 71.12-0-00 / 77.32-2-01 / 77.32-2-02 , o empreendimento está 
localizado na Rua dos Manacas, 2603 A, Setor Industrial Sul, CEP 78557-
452– Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS EIRELIinscrito no CNPJ nº 13.657.269/0001-
97, torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente 
Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade principal46.84-2-99 e ati-
vidades secundárias 20.14-2-00 / 33.19-8-00 / 33.21-0-00 / 43.22-3-01 / 
46.64-8-00 / 46.79-6-01 / 47.41-5-00 / 47.42-3-00 / 47.44-0-01 / 47.44-0-03 
/ 77.39-0-99 / 82.92-0-00, o empreendimento está localizado na Estrada 
Lucila, S/N, Bairro Rural – Angélica, CEP 78559-899– Sinop/M. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA AGROMAR, 
inscrita no CNPJ10.425.282/0035-71 torna público que requereu à 
Secretaria de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a Outorga 
de direito de uso de Água subterrâneapara o poço PT- 01 Retiro 
(13º42’33,20” /56º27’07,00”),localizadana ROD MT 010 KM 60 es-
trada São José do Rio Claro, CEP: 78.435-000, Município de São 
José do Rio Claro- MT.

G S COSTA LTDAinscrito no CNPJ nº 33.131.762/0002-67, torna 
público que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Munici-
pal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade principal 86.40-2-02 e 
atividade secundária 86.40-2-01, o empreendimento está localizado 
na Rua das Caviúnas, 1956, Setor Comercial, CEP 78550-099– 
Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

UNIVIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA EIRELI - EP-
Pinscrito no CNPJ: 11.297.163/0001-02 torna público que requereu 
a SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso a 
obtenção da LP – Licença Prévia para atividade a de Crematório de 
Cadáveres Humanos e Animais localizado na Av. Domingos Parente 
de Sá Barreto n°556 Setor S – Chacara Jardim Alto Alegre, CEP 
78.300-000, Tangará da Serra, MT.

ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ. 
11.441.408/0001- 15, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Li-
cença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI), para a 
CGH Alto Araguaia I e CGH Alto Araguaia II, situada no 
município Alto Araguaia.

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU INTERAÇÃO LTDA -MASTER 
GENESIS ALVORADAinscrito no CNPJ: 12.980.243/0001-12 torna 
público que requereu a SMADES - Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano - Modalidade deRenovação de Licença 
de Operação para atividade deEducação, Localizado na Rua H, 28, 
Quadra 13 Esquina c/Rua 10, Cep 78050-252, Jardim Alvorada, 
Cuiabá-MT

SERGIO JAIR FACCIO, CPF: 503.084.241-15, torna pú-
blico que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE - SAMA/NM da Prefeitura 
Municipal de Nova Mutum, a Licença de Operaçãopara 
extração de cascalho em uma área útil de 12,20 há. Locali-
zação: área de extração: Fazenda Fátima,BR-163, Coloni-
zação Mutum, zona rural do município deNova Mutum/MT.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA AGROMAR, 
inscrita no CNPJ10.425.282/0035-71 torna público que requereu à 
Secretaria de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a Outorga 
de direito de uso de Água subterrâneapara o poço PT- 01 Fazenda 
Estreito(13º49’19,90” /56º44’55,40”) Localizada na  ROD MT 010 
KM 60 estrada São José do Rio Claro, CEP: 78.435-000, Município 
de São José do Rio Claro- MT.

OLISTIKA EIRELIinscrito no CNPJ nº 38.111.354/0001-86, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a 
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO, para a atividade principal38.11-4-00 e atividades secundárias 
01.42-3-00 / 38.31-9-99 / 38.32-7-00 / 38.39-4-01 / 38.39-4-99 / 46.86-9-02 
/ 46.87-7-02 / 46.87-7-03 / 47.72-5-00 / 47.89-0-02 / 85.99-6-04, o empre-
endimento está localizado na Rua Dirson José Martini, 1784, Setor Indus-
trial, CEP 78557-060– Sinop/M. Não foi determinado EIA/RIMA.

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. (CNPJ n° 
10.571.175/0006-17), torna público que requereu à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT, por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS, 
as Licenças de Localização (LL), Prévia (LP), de Instalação (LI) e 
Especial (LE) da Via Principal Circular Sul 6 a ser implantada no 
bairro Altos do Coxipó, município de Cuiabá/MT (coordenadas geo-
gráficas: Lat. 15°37’42.86”S; Long. 56° 1’33.35”O).

KAOPA ÓLEO VEGETAL E TORTA DE ALGODÃO LTDA, INSCRITA SOB 
CNPJ N° 36.887.591/0001-08, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SE-
CRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, AS LICENÇAS 
AMBIENTAIS PRÉVIA (LP), DE INSTALAÇÃO (LI) E DE OPERAÇÃO (LO) 
ATRAVÉS DA MODALIDADE LICENÇA AMBIENTAL TRIFÁSICA, PARA A 
ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS – EXCETO ÁL-
COOL, SITUADA NA RODOVIA BR 070, KM 272 (À ESQUERDA), S/N 
– FAZENDA RIO GRANDE, ZONA RURAL – PRIMAVERA DO LESTE/MT.

ADM DO BRASIL LTDA., portadora do CNPJ nº 
02.003.402/0071-88, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - 
SAMA/NM, a Licença de Instalação de Ampliação (LI de 
Ampliação), localizada na Avenida Jose Aparecido Ribeiro, 
Nº 2.555-S, Bairro Industrial Hilda Strenger Ribeiro, Nova 
Mutum/MT.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR 
PROCESSO Nº 1040825-62.2020.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$41.148,05 ESPÉCIE: AÇÃO 
MONITÓRIA  POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE 
DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS, inscrita no CNPJ 
sob nº 03.326.437/0001- 08, com endereço à Rua D, nº 91, Araés, Cuiabá-MT, CEP 78005-815.POLO PASSIVO: 
PAULO SERGIO POCIANO, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 208.493.188-66, com 
endereço na Av. Itália, 231, apto 104, Jardim Itália Residencial, Cuiabá-MT, CEP 78060-755, endereço eletrônico 
desconhecido.  FINALIDADE: Citação do polo passivo Paulo Sergio Pociano, acima qualificado, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no 
valor de R$41.148,05 (quarenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos) e dos honorários advocatícios 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido interpor embargos, que 
se processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, 
conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital.  RESUMO DA INICIAL: A Requerente celebrou 
com o Requerido o contrato de Adesão de Cartão de Crédito SicoobMasterCard Platinum vinculado à conta corrente 
n° 107212. Ocorre que o Requerido deixou de realizar o adimplemento do crédito disponibilizado pela Requerente. 
DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda a inicial com o comprovante de pagamento das custas iniciais de distribuição 
junto ao ID 38393366. 2. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, 
sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC) .  
3. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 
processuais. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao ID 38393367, para o devido 
cumprimento de mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 22 de outubro de 
2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. 
Diante da devolução negativa da carta de citação (AR) de Id 71596641 - pág. 2, defiro o pedido de Id 72398051. Cite-se 
o requerido Paulo Sergio Pociano por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 
dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a 
publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá, 27 de janeiro de 2022. (Assinado 
Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 22 e 23-02/22

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABA 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTÉ) DIAS EXPEDIDO 
POR DETERMINACÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO 
No: 1007638-68.2017.8.11.00411 VALOR DA CAUSA: R$37.673,29 ESPECIE: EXECUÇAO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob on 60.746.948/0001-12, endereço eletrônico 4429. advogados @ bradesco.com.br, com sede na Cidade de 
Deus, s/n., Bairro Vila Yara, em Osasco/SP, CEP 06.029-900.POLO PASSIVO: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA, 
brasileiro, solteiro, proprietário de estabelecimento comercial, portador do CPF no 819.666.281-53, residente e 
domiciliado à Rua AntonioCobacchini, 77, Res Barcelona, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP: 78030-530; THAIS CLAUDIA 
GASPARETO DA SILVA ALMEIDA, brasileira, casada, fisioterapeuta, portadora do CPF n° 829.323.011-87, residente 
e domiciliada à Rua AntonioCobacchini, 77, Res Barcelona, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP: 78030-530. FINALIDADE: 
Citação do polo passivo/executados, acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 
ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) 
dias, contado da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$37.673,29(trinta e sete mil e seiscentos 
e setenta e três reais e vinte e nove centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear 
bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhes serem penhorados tantos bens quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor dos Executados da importância de R$36.184,37 (trinta e seis mil e cento 
e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal 
– no 281924371, celebrada em data 28/04/2015, onde o exequente emprestou ao primeiro executado a importância de 
R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para ser restituida em 40 parcelas no valor de R$1.972,52 (mil e novecentos 
e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Ocorre, porém, que os executados deixaram de cumprir com o 
pactuado, estando em mora desde a parcela vencida na data de 28/10/2016, ocasionando o vencimento antecipado de 
todo o débito. DECISÃO: Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a divida em 03 (três) dias, consoante se 
depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 
do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça 
efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 
como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro 
do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 
cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 
10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o 
pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 
parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se 
a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 20 de março de 2017. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista as 
inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o 
pedido de citação por edital, constante de Id 72318551. Citem-se os executados: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA - CPF: 
819.666.281-53 e THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 829.323.011-87, por edital, nos termos do 
art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, Il do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 
circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 
como intimação. Cuiabá, 21 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 
de Direito Bancário. 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, Marlene Silva 
Ventura, digitei. Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.  (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
Provimento no 56/2007-CGJ

22 e 23-02/22

ABANDONO DE EMPREGO
CONGEN TERCEIRIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ 
12.680.681/0001-65, com endereço à Rua Topázio, nº 760, Bairro Bosque da Saúde, CEP 
78050-080, Cuiabá-MT, solicita o comparecimento da funcionária IDALINA REDZA’RIWE 
TSERENHO’U, brasileira, servente de limpeza, portadora do CPF. 630.032.441-91 e CTPS 
34900-Série 0009-MT, no seu local de trabalho no Polo Base da Aldeia MÃRÃIWATSÈDÈ, 
município de Alto Boa Vista-MT, no prazo de 72h, sob pena de caracterização de Abando-
no de Emprego nos termos da letra “I” do artigo 482 da CLT.

19, 22 e 23-02/22

Cuiabá, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, por meio de sua 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP), ao 17º dia do mês 
de fevereiro de 2022, em Cuiabá-MT, com fundamento do Artigo 
46 da Lei 8.112/90, faz saber aos que o presente EDITAL vierem ou 
dele conhecimento tiverem, que nesta instância tramita o Processo 
Administrativo nº 23108.978764/2018-47, em que é PARTE, o Sr.
FÁBIO PEREIRA ALVES, CPF n° 020.XXX.XXX-58, com domicílio 
desconhecido e CITA-O, pelo presente, para que tome conhecimento do 
tramitado processo, objetivando o exercício do Contraditório e da Ampla 
Defesa, bem como a impetração de recursos administrativos cabíveis. 
ESTABELEÇA-SE o prazo de 15 (quinze) dias para que promova as 
devidas justificativas ou apresentação de recurso, que, não ocorrendo, 
acarretará na conversão do presente em processo de reposição ao erário.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022
André Baptista Leite

Secretária de Gestão de Pessoas

EXTRATO DE CITAÇÃO POR 
EDITAL Nº 01/SGP/FUFMT/2022

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

NILSIMEIRY LIMA SOUZA, INSCRITA NO CPF Nº 
022.849.781-77, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, a renovação e 
alteração de razão social da Licença de Operação vinculada ao 
Processo nº 30247/2017, referente à atividade de pousada em 
área de interesse ambiental, situada no imóvel Rancho 4 
Amores, com endereço em Estrada rural, s/n, zona rural de 
Gaúcha do Norte-MT.

MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA. 
CNPJ Nº 13.009.259/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Mirante do Pary Participações Ltda., pelo administrador que esta subscreve, 
convoca os sócios por seus administradores, nomeados em Contrato Social, a 

2saber: José Carlos Correa Ramos, CPF n 888.245.438-04, e/ou Milena Correa 
2Ramos, CPF n 788.132.479-15, pela C R Empreendimentos, e Paulo Roberto 

2 2da Costa, CPF n 061.048.941-00, e/ou Antônio Carlos da Costa, CPF n
2263.521.501-44, em conjunto com Cezar Rubens Figueiredo, CPF n

2126.971.091-53, e/ou Orlando Carlos da Silva Junior, CPF n  130.022.011-20, 
pela Pary GG Empreendimentos Ltda., para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no próximo dia 25 de fevereiro de 2022, às 9h (horário de Cuiabá-
MT), em primeira convocação, e às 9h30 (horário de Cuiabá-MT), em segunda 
convocação, a realizar-se na sede da empresa, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. RE-Assinatura da Escritura Pública de Transferência da Área de Propriedade 
da Sociedade, objeto do Contrato de Parceria para implantação do 
empreendimento comercial denominado Manhattan, em razão da NOTA
DEVOLUTIVADO RGI.

Contando com a vossa participação, subscrevemo-nos, Cuiabá, 17 de fevereiro 
de 2022.

Ginco Urbanismo Ltda. P.P.

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 51.300.017.938

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da FIDES GOLD MINERADORA S.A. (“Companhia”) para comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de março de 2022, às 9 (nove) horas, na sede social da 
Companhia, localizada no Anexo A do Sítio São Luiz, situado na Estrada Rural Travessão 01, Lote 320, Gleba PA Cachimbo, 
s/n, no município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) Alteração do objeto social da companhia e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este 
Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio 
de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. 
Peixoto de Azevedo, MT, 22 de fevereiro de 2022. Marcos de Oliveira Pereira. Diretor. Caíque de Souza Neiva. Diretor.
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Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior Processo Nº 
1053742-16.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$ 93.521,97 Espécie: Busca E Apreensão POLO ATIVO: 
SANTANDER BRASILADMINISTRADORADE CONSORCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 55.942.312/0001-06, com sede na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2041/2235, 20º andar, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011. POLO PASSIVO: EDUARDO DA SILVA SANTOS, brasileiro, 
inscrito no CPF/MF sob nº 551.074.271-20, endereço eletrônico desconhecido, residente e domiciliado na Rua I, 
Quadra 10, Apartamento 303, Bairro Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, CEP 78048-253. FINALIDADE: Citação 
do polo passivo Eduardo da Silva Santos, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da presente ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para 
apresentar contestação, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela 
parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: Através do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo 
Automotor, o Requerido aderiu ao grupo de consórcio nº 0579, cota 693, administrado pela Requerente, por 
meio do qual foi contemplado com os seguintes bens: a. Um automóvel, marca CITROEN, modelo CITROEN 
DS5 TURBO 1.6 5A6, ano/modelo 2013/2014, cor prata, Código de Renavam 00541368559, Chassi nº 
VF7KF5FMYES500033 e placa FFU-0460. b. Um automóvel, marca FIAT, modelo PALIO FIRE ECONOMY 1.0, 
ano/modelo 2012/2013, cor branca, Código de Renavam 00479944580, Chassi nº 9BD17164LD5838006 e 
placa OBD-2277. Referidos bens sofreram a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes. Ocorre que, o Requerido 
descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a nº 11, vencida em 30/07/2020, gerando 
uma inadimplência no valor de R$9.051,25 (nove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). O débito do 
contrato totaliza o valor de R$93.521,97 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e sete 
centavos) e corresponde a 50,2746% do bem objeto do contrato do consórcio. DECISÃO: Vistos e etc. 1. Defiro 
a emenda á inicial com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente o 
pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 
respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 
do débito. Expeçam-se mandados de busca e apreensão dos veículos: a) MARCA CITROEN, MODELO 
CITROEN DS5 TURBO 1.6 CHASSI VF7KF5FMYES500033, PLACA FFU0460, RENAVAM 00541368559, 
COR PRATA, ANO 2013/2014, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA; b) MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE 
ECONOMY 1.0 CHASSI 9BD17164LD5838006, PLACA OBD2277, RENAVAM 00479944580, COR BRANCA, 
ANO 2012/2013, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA. Depositando-os em mãos do requerente, mediante termo 
de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 
de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se os 
veículos, objeto da ação, estiverem apreendidos no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 
prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação 
dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro 
somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. 
Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 
comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento 
do mandado. Cuiabá, 18 de novembro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista a certidão de Id 52837965, e os 
resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro o pedido de citação por 
edital, constante de Id 70268408. Cite-se o requerido: EDUARDO DA SILVA SANTOS - CPF: 551.074.271-20, 
por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no 
momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital 
de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 06 de dezembro de 2021. Juiz Paulo 
de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 
O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o réu revel que não tenha advogado constituído nos autos 
contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJE (art. 346, do CPC). 3. A contestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 
patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de 
Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 
(art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá. Edital de citação prazo de 20(vinte) dias 
expedido por determinação do MM. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Processo nº 
0008539-87.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 73.902,62 Espécie: Procedimento Comum Cível Polo 
Ativo: Banco Bradesco Cartões S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
59.438.325/0001-01, com sede no Núcleo administrativo "Cidade de Deus", s/n, Vila Yara, Osasco-SP, 
CEP 06029-900. Polo Passivo: Mario Henrique Salem, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.200.958-56, 
com endereço na Rua Barão de Melgaço, ap 306, bl 1321, Porto, Cuiabá-MT. Finalidade: Citação do 
polo passivo Mario Henrique Salem, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
querendo, apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados 
pela parte autora na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste edital. Resumo da Inicial: As partes firmaram entre si proposta de solicitação 
de cartão de crédito/compra contrato nº 5523051000889204, Mastercard, do produto Master Black 
Prime. O requerido deixou de quitar as faturas nos vencimentos, estando em débito com a importância 
de R$57.741,84, atualizada até 25/09/2014. Decisão/Despacho: Vistos etc. I – Cite-se o requerido 
para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 
advertências dos arts. 285 e 319 ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, 
servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. II – Intime-se o requerente 
para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. Cumpra-se. Cuiabá,16/03/2016. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior. Juiz de 
Direito. Decisão/Despacho: Vistos etc. Tendo em vista a devolução negativa da carta de citação (AR) 
de Id 59353275 - pág. 2, bem como a consulta de endereço realizada junto ao sistema Infojud em 
decisão de Id 67835147, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido de 
Id 69010808. Cite-se o requerido Mario Henrique Salem por edital, nos termos do art. 256 do Código 
de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 
eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal 
local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 
Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 12 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário Advertência: O prazo 
para responder a ação é de 15(quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital, 
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 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, Marlene Silva Ventura, 
digitei. Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022.

CONDOMÍNIO VILLA BORGHESE
CNPJ nº 12.289.664/0001-00

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Senhores (as) Condôminos (as), Na qualidade de Síndica do Condomínio Villa Borghese e de acordo com a Convenção Condominial,
ficam convocados os (as) senhores (as) condôminos (as) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia
03/03/2022 (Quinta-feira), às 19h em primeira chamada com a presença de no mínimo 50% dos moradores, e às 19h30min com
qualquer número de presentes, no Salão de Festas do Condomínio, a fim de  Deliberar/Votar/Aprovar e Autorizar  acerca dos
seguintes assuntos:  1) Aprovação das Contas 2021; (enviaremos por e-mail com antecedência para todos analisarem); 2)
Aprovação da Planilha Orçamentaria 2022 com reajuste de aumento da cota condominial; (enviaremos por e-mail com
antecedência para todos analisarem); 3) Aprovação da Alteração do Regimento Interno - 5ª Edição enviamos por e-mail a
todos moradores a prévia das alterações em 07.02.2022); 4) Aprovação de melhorias na estrutura de segurança geral do
condomínio e controle de acesso de moradores, visitantes e prestadores de serviços; (taxa extra); 5) Aprovação de criar
Projeto e Execução da obra do Salão de Festas conforme layout, alteração da Cozinha/Banheiro PNE e Banheiros Externos,
incluindo construção de novo banheiro externo, churrasqueira interna no salão e troca de todo piso e iluminação; (taxa
extra); 6) Aprovação de criar Projeto e Execução do espaço gourmet nas churrasqueiras conforme layout; (taxa extra); 7)
Aprovação de criar Projeto de divisão do Campo de Futebol em 02 espaços, sendo 1 quadra de areia e 1 campo gramado; 8)
Aprovação para utilização do fundo de reserva para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens
4, 5, 6 e 7; 9) Aprovação de Taxa Extra para o custeio das obras de melhorias, manutenções e aquisições dos itens 4, 5, 6 e
7; 10) Eleição de Síndico - Subsíndico - Conselho Fiscal e Conselho Consultivo; 11) Aprovar e estabelecer remuneração do
Síndico em 2 salários mínimos; 12) Assuntos Gerais. Nota: O Artigo 1.335 do Código Civil determina que somente o condômino
regularmente em dia com a taxa condominial pode participar das Assembleias, votar e ser votado. O Artigo 654, § 1º, do Código
Civil permite os senhores  condôminos se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores,  munidos com
procurações específicas.  A ausência dos senhores condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos
assuntos que forem tratados e deliberados. Sempre é bom lembrar que, com a sua ajuda participando e dando suas sugestões,
evitar-se-á  com que  a  minoria  decida  por  você.  PARTICIPE!  Cuiabá,  17/02/2022.  Samira  Souza  Weydmann -  Síndica  do
Condomínio Villa Borghese. 22/02/22

AO Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no estado de Mato Grosso – 
SESCOOP/MT, por intermédio da Comissão de Licitação designada pela Instrução de 
Serviço n° 06 de 12 de novembro de 2020, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data e horário acima indicados realizará Licitação, na modalidade 
LEILÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Maior Lance por Item conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. A abertura da sessão pública deste Leilão ocorrerá no endereço 
eletrônico www.vipleiloes.com.br. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, o 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP, aprovado pela Resolução nº 850, 
de 28 de fevereiro de 2012, bem como pelas normas e condições estabelecidas no 
presente Edital. Os interessados, devidamente cadastrados, poderão inserir oferta a 
partir da publicação deste até o a data marcada para realização do Leilão Online, para 
participação online os interessados deverão acessar o site com login e senha (gerados no 
cadastro), a sessão será realizada no dia 10 de março de 2022, às 10:00, no endereço: 
www.vipleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial – Mato Grosso: Sr. JOSECELLI KILDARE FRAGA 
GOMES - (71) 99247-8696

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
COOPERATIVISMO NO ESTADO DE MATO 
GROSSO SESCOOP/MT EDITAL LEILÃO 

ELETRONICO Nº. 01/2022

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA, CNPJ 04.202.450/0001-18, 
localizada na Rua Rio Grande do Sul, n° 41, Bairro Centro, em Pontes 
e Lacerda/MT, torna público que requereu à SEMA/MT a Renovação 
da Licença de Operação do Sistema de Abastecimento de Água, 
cidade de Pontes e Lacerda/MT

SILVA & PANZZA SILVA LTDA- ME, CNPJ: 01.777.067/0001-08, 
torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano de Cuiabá-MT/SMADES, a Renovação da 
Licença Ambiental 0146/2017 – Modalidade: Licença de Operação, 
para atividade de Serviços de Manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores, localizada à Av: Manuel José de Arruda  
nº 1775,  Bairro Praieirinho, Município de Cuiabá-MT.

A , pessoa física de Srtª. HELMAKKELLY LOPES MOREIRA
direito privado, situada na Estância Casarim Lopes – 
Assentamento Sadia 78110-000. na cidade de Nossa III, s/n, CEP: 
Senhora do Livramento MT, torna público o pedido de icença L
Prévia LP, Licença de Instalação LI para o empreendimento de 
piscicultura , no endereço supracitado, junto    Secretaria de Meio ao
Ambiente do estado de Mato Grosso SEMAMT

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua B Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de 
Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do funcionário Jhonathan Duarte 
Ramos, portador da CTPS sob o nº 8965530 serie 0050-MT e CPF Nº 
04712458283 e comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) 
dias a contar da data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho 
como abandono de emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

Dorivaldo Bogacki-ME, CNPJ 07.386.034/0001-05, torna público que 
requereu a , a Renovação da Licença de Operação para a SEMA/MT
atividade de Produção de Carvão Vegetal, localizada no município de 
Porto dos Gaúchos - MT.

Orleans Empreendimentos LTDA-CNPJ 18.289.243/0001-57, torna 
público que requereu á Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de Várzea Grande 
(SEMMADRS/VG) a RENOVAÇÃO das Licenças Instalação (LI) e de 
Operação (LO) para empreendimento CIPASA VERANA VÁRZEA
GRANDE Condomínio Residencial, situado na Rod. Mário Andreazza, 
s/nº, Bairro Novo Mundo No município de Várzea Grande-MT.

O TELHAR AGORPECUÁRIA LTDA, 05.683.277/0005-03CNPJ , torna público 
que requereu a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Primavera do Leste, a para extração de cascalho, sito a LP, LI E LO 
Rodovia MT 130, Km 165, 40 km de PVA do Leste sentido Paranatinga, 
s/nº - Fazenda Primavera, Zona Rural, Município de Primavera do 
Leste/MT                                                                                              (22/02/2022)

PALMEIRAS Equipe divulgou dados preliminares referentes ao 
seu desempenho financeiro na temporada passada

Palmeiras registra receita recorde 
e superávit de R$ 123 mi em 2021
Estadão Conteúdo 

O Palmeiras divulgou da-
dos preliminares referentes ao 
seu desempenho financeiro na 
temporada passada. Segundo o 
relatório apresentado, o clube re-
gistrou receita recorde, de pouco 
mais de R$ 900 milhões, e obteve 
um superávit de R$ 123 milhões 
no ano passado. Os números 
detalhados serão divulgados até 
o dia 30 de abril, prazo estipula-
do pela Lei Pelé para os clubes 
apresentarem seus resultados 
financeiros

O Palmeiras alcançou arreca-
dação recorde no departamento 
de futebol: R$ 900.250.769,81. A 
quantia é consideravelmente su-
perior aos números que o clube 
apresentou em 2020, quando re-
gistrou R$ 568.887.815,32. Houve 
um pequeno aumento em relação 
às despesas, de R$ 656 milhões 
para R$ 695 milhões.

O aumento significativo na re-
ceita é resultado das premiações 
com os dois títulos da Libertado-
res conquistados em temporadas 

diferentes, mas no mesmo ano 
em virtude da pandemia, que 
esticou a temporada de 2020 até 
o início de 2021. Portanto, foram 
computadas no balancete finan-
ceiro as premiações pagas pela 
conquista em cima do Flamengo, 
em novembro passado, e também 
diante do Santos, em janeiro.

Também entram na conta o 
prêmio referente à conquista 
da Copa do Brasil de 2020 e a 
arrecadação com o Campeonato 
Brasileiro de 2021, além dos va-
lores referentes aos direitos de 
transmissão.

Em 2020, o clube registrou um 
déficit de R$ 151 milhões. Grande 
parte desse prejuízo tem relação 
com a pandemia da covid-19, que 
fechou os portões dos estádios. 
Sem torcida no Allianz Parque, 
o Palmeiras perdeu uma parte 
considerável de seus ganhos, 
que envolvem também a venda 
de camisas do time. Em 2021, o 
déficit caiu para R$ 123 milhões. 
Espera-se que, com os torcedores 
na arena palmeirense, esse déficit 
seja revertido.
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gueiro Aymeric Laporte, 
que nasceu na França e tem 
ascendência espanhola. No 
ano passado, ele deixou a 
seleção francesa pela falta 
de oportunidades para atuar 
pela Espanha. Esse tem sido 
o principal motivo que faz o 
jogador vestir outra camisa 
nacional, principalmente 
pensando em disputar uma 
Copa do Mundo, sonho de 
dez entre dez atletas.

Vários atletas costumam 
não descartar logo de cara a 
oportunidade de representar 
uma ou outra seleção. Seus 
representantes são aborda-
dos por federações e ouvem 
projetos que as seleções têm 
para o jogador, como fortale-
cimento de laços familiares, 
chance de jogar regularmen-
te, oportunidade de disputar 
grandes competições e até 
vantagens comerciais.

Outra estratégia de per-
suasão se dá com jogador e 
técnico ligando para o atleta 
no intuito de convencê-lo 
a escolher a sua seleção. 
As relações entre as partes 
geralmente são construídas 
a médio e longo prazo, in-
clusive devido aos jovens 
atletas não terem pressa para 
definir uma seleção com base 
nas novas regras. A Itália tem 
chamado a atenção por ter 
contado na última Euroco-
pa com Jorginho, Emerson 
Palmieri e Rafael Tolói, to-
dos nascidos no Brasil. Em 
janeiro deste ano, foi a vez 
de o atacante João Pedro e do 
zagueiro Luiz Felipe serem 
convocados. Mas os italianos 
não são os únicos.

A Eurocopa 2020 teve 56 
atletas de 13 países partici-
pantes que poderiam repre-
sentar 22 nações da África, 
segundo levantamento do 
Estadão. O caminho inverso 
também é comum e vem 
mudando. O número de 
convocados de Senegal, Ca-
marões e Nigéria para a 
Copa do Mundo de 2002 
nascidos fora desses países 
era de 5,7%. Isso mudou sig-
nificativamente para a Copa 
Africana de Nações realizada 
neste ano, quando esse grupo 
representou 29,7% do total de 
atletas inscritos.

Países de pouca tradição 
no futebol também têm entra-
do nessa disputa. O Canadá, 
que está muito perto de se 
classificar para a Copa do 
Mundo, é um desses casos. 

PEDRO RAMOS
Estadão Conteúdo

Grata surpresa da seleção 
brasileira, o atacante Raphi-
nha poderia ter atuado pela 
Itália. Em 2020, ele já era 
monitorado pelos dois países 
e tinha dupla cidadania. O 
jogador recebeu contatos da 
Federação Italiana e estava 
com agendamento marcado 
para tirar o passaporte ita-
liano, mas a impossibilidade 
de viajar devido à pandemia 
o impediu e o Brasil ganhou a 
disputa. Casos como este têm 
sido cada vez mais comuns 
no futebol. As seleções têm 
travado uma intensa batalha 
para selecionar jogadores 
com mais de uma naciona-
lidade.

Em setembro de 2020, a 
Fifa alterou as regras para 
que um jogador possa mudar 
de seleção. Antes, um único 
jogo oficial já inviabilizava a 
troca. Agora, os critérios são 
mais flexíveis: até três jogos 
oficiais (excluindo Copa do 
Mundo ou torneios continen-
tais), desde que o jogador em 
questão tenha disputado an-
tes dos 21 anos, ou se o atleta 
atuou apenas em amistosos, 
seja qual for sua idade. O atle-
ta precisa ter a nacionalidade 
da segunda seleção escolhida 
à época em que jogou pela 
primeira. Três anos devem 
ter se passado desde a data 
do jogo em que o jogador 
disputou para que ele seja 
elegível a mudar de seleção. 
Não há exigência de tempo 
para partidas amistosas.

“A identidade nacional é 
muitas vezes vista de forma 
bastante limitada. No entan-
to, é algo mais complexo. 
Para alguns, pode parecer 
simples, mas para outros de 
origem imigrante ou multié-
tnica, ela pode ser complexa, 
multifacetada. Precisamos 
pensar em identidades mais 
multidimensionais e híbri-
das”, explica o professor e 
pesquisador de geografia 
David Storey, da Universi-
dade de Worcester, e autor 
do livro Football, Place and 
National Identity: Transfer-
ring Allegiance (em tradução 
livre, Futebol, lugar e identi-
dade nacional: transferindo 
fidelidade)

Nos últimos anos, muitos 
jogadores com mais de uma 
nacionalidade trocaram de 
seleção, dentre eles o za-

FUTEBOL Em setembro de 2020, a Fifa alterou as regras 
para que um jogador possa mudar de seleção

Seleções nacionais brigam cada vez mais 
por jogadores de dupla nacionalidade

dor das categorias de base 
à época. O monitoramento 
e acompanhamento trou-
xe nomes como dos meias 
Rafinha, cujo irmão Thiago 
Alcântara já representava a 
Espanha, e Andreas Pereira, 
nascido na Bélgica e que 
atuava pela seleção de base 
do país europeu.

“Encontramos mais de 
100 jogadores que não tí-
nhamos registros na CBF. É 
trabalho de formiguinha e 
para pescar alguns nomes. 
O Brasil é um grande expor-
tador de talentos. Estamos 
fadados a perder alguns 
porque não temos como con-
vocar todos”, avalia Gallo.

Muitos vão à Europa ain-
da muito jovens, o que pode 
dificultar serem convocados 
para as seleções de base. 
Jorginho, da Itália, deixou 
o Brasil ainda com 15 anos. 
Para muitos brasileiros, ob-
ter cidadania europeia é um 
componente facilitador para 
integrar os elencos dos clu-
bes do continente.

EUROPEUS ESTAVAM 
DE OLHO EM RAPHINHA 
E GABRIEL MARTINELLI 
- Além de Raphinha, a Itália 
também tentou Gabriel Mar-
tinelli, campeão olímpico 
em 2021, que já tinha dupla 
cidadania. A CBF já sabia 
do interesse da Azzurra. Em 
2019, ele recebeu convoca-

Nascido na Irlanda, Roberto 
Lopes atuava no futebol 
local, quando disse em uma 
entrevista que poderia repre-
sentar o país africano. Um 
jornalista avisou a Federação 
de Cabo Verde, que ignorou 
a informação. Anos depois, 
o jogador recebeu uma men-
sagem em português no 
LinkedIn do então técnico 
da seleção, mas ignorou por 
achar que era mentira. Nove 
meses depois, o treinador 
voltou a entrar em contato e, 
dessa vez, foi correspondido. 
Lopes representou Cabo 
Verde na Copa Africana 
deste ano.

“PERDA” DE DIEGO 
COSTA MUDOU A SELE-
ÇÃO BRASILEIRA - A CBF 
entendeu a necessidade de 
um melhor monitoramento 
de seus jogadores há poucos 
anos. Com o ótimo desempe-
nho do atacante Diego Costa 
na Espanha em 2014 após ter 
feito dois jogos pelo Brasil 
no ano anterior, a pressão 
sobre ter deixado escapar 
um camisa 9 de destaque 
levou a entidade a criar um 
projeto para que o erro não 
se repetisse.

Foi então que se iniciou 
um mapeamento dos joga-
dores atuando no exterior 
que poderiam representar 
a seleção, capitaneado por 
Alexandre Gallo, coordena-

A Jamaica é outro exemplo e 
tem buscado jogadores nasci-
dos na Inglaterra com poucas 
chances na seleção europeia.

Algumas seleções têm 
descoberto jogadores elegí-
veis através do trabalho de 
torcedores e até jornalistas. 
Nascido na Inglaterra, Ben 
Brereton jogava na segunda 
divisão do país e tudo mudou 
na sua carreira em 2020. O 
atacante comentou em uma 
entrevista que era elegível 
para representar o Chile. 
A informação foi parar no 
jogo Football Manager. Um 
youtuber chileno viu o per-
fil de Brereton, gostou das 
estatísticas dele na vida real 
e iniciou uma campanha nas 
redes sociais defendendo sua 
convocação. Em 2021, Brere-
ton, que sabe poucas palavras 
em espanhol, foi convocado e 
vem de boas atuações.

Há mais de dez anos, o 
salvadorenho Hugo Alvara-
do vasculha a internet atrás 
de jogadores que possam 
reforçar a seleção do seu país. 
Ele já identificou dezenas que 
se encaixam no perfil, tanto 
em ligas dos Estados Unidos 
ou até em universidades. Seu 
trabalho ganhou reconhe-
cimento e Alvarado virou 
funcionário da federação de 
futebol salvadorenha.

Já Cabo Verde buscou um 
jogador através do LinkedIn. 

Grata surpresa da seleção brasileira, o atacante Raphinha poderia ter atuado pela Itália

ções para treinos do Brasil 
sub-19 e, logo depois, Tite o 
chamou para os treinamentos 
da Seleção na Copa América.

Outro jogador também foi 
motivo de disputa. No ano 
passado, o meio-campista 
Matheus Nunes, do Sporting, 
foi convocado para represen-
tar as seleções brasileira e 
portuguesa e optou por atuar 
pela equipe lusa. O jogador 
de 23 anos nasceu no Rio de 
Janeiro, mas deixou o país 
há dez anos e até adotou o 
sotaque português.

A natureza complexa e 
fluida da identidade nacional 
nos dias de hoje influencia 
cada vez mais o presente e o 
futuro do futebol de seleções 
e pode ter mais desdobra-
mentos nos próximos anos. 
“Historicamente, o futebol 
tinha regras (para jogado-
res representarem seleções) 
mais liberais e houve casos 
de atletas atuando por mais 
de um país no início e mea-
dos do século XX. As regras 
se tornaram mais rígidas e 
agora estamos em uma fase 
em que elas estão se tornan-
do um pouco mais liberais 
novamente, então isso não 
é realmente um fenômeno 
totalmente novo. Acho que as 
regras continuarão a evoluir 
e provavelmente se tornarão 
ainda mais flexíveis”, aponta 
Storey.

Da Folhapress - São Paulo

O ex-atacante Sergio Agüe-
ro, 33, que se aposentou recen-
temente do futebol por conta 
de um problema cardíaco, 
parece ter definido o que fará 
na sequência de sua carreira, 
agora fora das quatro linhas.

Segundo o próprio reve-
lou, ele conversa com a AFA 
(Associação do Futebol Argen-
tino) para se juntar à comissão 
técnica de Lionel Scaloni que 
comandará a seleção do país 
na Copa do Mundo deste ano, 
no Qatar.

“Ainda precisamos definir 
qual será a função, mas estarei 
com o time na Copa do Mun-
do”, disse Agüero em entre-
vista ao canal TyC Sports.

“Quero passar um tempo 
com os jogadores. Estarei lá 
com o time, me dou muito 
bem com eles. Quero estar per-
to deles e tentar me divertir. 
Quero encontrar um jeito de 
ajudar a seleção”, completou.

Da Folhapress - São Paulo

A federação de futebol 
dos Estados Unidos e a se-
leção feminina de futebol do 
país chegaram a um acordo 
nesta terça-feira (22) sobre 
a disputa por igualdade sa-
larial. No processo, que já 
dura seis anos, as americanas 
exigem a equiparação de seus 
salários com os da seleção 
masculina.

O acordo fixou o paga-
mento de US$ 24 milhões (R$ 
122 milhões) a um grupo for-
mado por atletas em atividade 
e outras já aposentadas, além 
da garantia por parte da US 
Soccer, a federação americana, 
de que os pagamentos serão 
equiparados a partir do novo 
acordo coletivo firmado entre 
o sindicato das jogadoras pro-
fissionais e a entidade.

“Não foi um processo fácil 
de chegar a esse ponto, cer-
tamente”, disse a presidente 
da US Soccer, Cindy Parlow 

FUTEBOL INTERNACIONAL
Agüero conversa com a AFA para se 
juntar à comissão técnica da Argentina

FUTEBOL FEMININO
Seleção feminina dos EUA e federação 
chegam a acordo por igualdade salarial

Nas redes sociais, a AFA 
publicou fotos da visita de 
Agüero à sede da associação 
e de sua conversa com o pre-
sidente da entidade,  Claudio 
“Chiqui” Tapia, mas não re-
velou o teor da reunião.

O atacante anunciou em 
dezembro do ano passado a 
sua aposentadoria, três meses 
depois de ter sofrido uma 
arritmia cardíaca durante o 
empate por 1 a 1 do Barcelona 
com o Alavés, pelo Campeo-
nato Espanhol.

Agüero havia acabado de 
chegar ao clube catalão após 
dez temporadas de sucesso 
no Manchester City. Pelo 
Barça, só pôde atuar em cinco 

Cone, campeã mundial e 
bicampeã olímpica como 
jogadora da seleção. “O mais 
importante é que estamos 
avançando, e avançando jun-
tos.”

A inesperada vitória das 
atletas foi bastante celebrada 
por uma de suas líderes, Alex 
Morgan.

“É uma vitória monu-
mental para nós e para as 
mulheres”, afirmou a atacante 
de 32 anos.

“O que pretendíamos era o 
reconhecimento por parte da 
US Soccer de que havia discri-
minação, e recebemos isso por 
meio do pagamento firmado 
no acordo. Queríamos esta-
belecer um tratamento justo 
e igualitário nas condições 
de trabalho, e conseguimos 
isso no acordo de condições 
de trabalho. E pretendíamos 
avançar com o processo de 
equiparação dos salários com 
a seleção masculina junto à 
US Soccer, 

partidas e anotou um gol, em 
derrota por 2 a 1 para o Real 
Madrid.

Com a camisa da seleção 
argentina, foi medalhista de 
ouro nas Olimpíadas de Pe-
quim-2008 e conquistou a 
Copa América de 2021 (como 
reserva do time de Scaloni), 
além de ter disputado três 
Copas do Mundo –2010, 2014, 
em que a Argentina levou o 
vice-campeonato, e 2018).

Em 101 jogos pela equipe 
nacional, Agüero marcou 
42 gols e é o terceiro maior 
artilheiro da história da alvi-
celeste, atrás apenas de Lionel 
Messi (80) e Gabriel Batistuta 
(56).

Os sindicatos feminino e 
masculino de futebol já reali-
zaram sessões de negociação 
conjuntas com a federação 
americana, mas para que o 
acordo seja cumprido por 
parte da entidade, os ho-
mens provavelmente terão 
que dividir ou ceder parte de 
seus possíveis ganhos com 
os pagamentos feitos pela 
Fifa relacionados à Copa do 
Mundo, por exemplo.

O Mundial masculino mo-
vimenta uma quantidade 
significativamente maior de 
dinheiro do que a disputa 
feminina do torneio.

Na última edição da Copa 
feminina, em 2019, na Fran-
ça, a Fifa distribuiu US$ 30 
milhões (R$ 152 milhões na 
cotação atual) entre as 24 sele-
ções participantes. Na última 
edição masculina da competi-
ção, em 2018, na Rússia, o bolo 
dividido pela entidade entre 
as 32 seleções foi de US$ 400 
milhões (R$ 2 bilhões).

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 51.300.017.938

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da FIDES GOLD MINERADORA S.A. (“Companhia”) para comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de março de 2022, às 9 (nove) horas, na sede social da 
Companhia, localizada no Anexo A do Sítio São Luiz, situado na Estrada Rural Travessão 01, Lote 320, Gleba PA Cachimbo, 
s/n, no município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) Alteração do objeto social da companhia e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este 
Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio 
de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. 
Peixoto de Azevedo, MT, 22 de fevereiro de 2022. Marcos de Oliveira Pereira. Diretor. Caíque de Souza Neiva. Diretor.
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




“Vitória Soluções Ambientais Ltda – ME”, nome fantasia Vitória 
Soluções Ambientais, CNPJ: 07.280.697/0001-40, instalada na 
Av. 01, S/N, Lote 01, Q 06, Bairro São José, Município de Cuiabá – 
MT. torna-se público, que está requerendo da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente -SEMA, Licença Ambiental Simplificada – LAS, 
para limpeza, coleta e transporte de resíduos por veículos (limpa 
fossa). Resp. Téc.: Eng. Sanitarista João Bosco de Siqueira (Cel. 
65 9.8414 9095).

AGRONELLI AGROINDUSTRIA LTDA, CNPJ nº 10.208.566/0016-43, tor-
na pública que requereu junto a SEMA/MT, a Alteração de Razão Social 
- ARS, da Licença de Operação nº322744/2020, para “Armazenamento, 
misturadora, ensaque de produtos para preparo de fertilizantes e comér-
cio atacadista de insumos agropecuários”, localizado na BR 163 KM 105, 
Zona Rural, em Rondonópolis/MT, sendo onde Sê Lê: AGRONELLI - IN-
DUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ: 
25.778.390/0011-28, Lêia-se: AGRONELLI AGROINDUSTRIA LTDA, 
CNPJ nº 10.208.566/0016-43

GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ n° 
17.444.459/0001-87, torna público que requereu à Prefeitura Muni-
cipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano – SMADES a Licença Ambiental 
– Modalidade: Licença Prévia, para Empreendimento multifamiliar, 
localizado Rua 13 de Junho, Joaquim Murtinho e travessa São Joa-
quim, Bairro Centro, Cuiabá/MT.

W S J INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS 
EIRELI,CNPJ31.651.519/0001-63, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso,a alteração 
de razão social (Correção da área construída)para a Edificação 
Residencial Multifamiliar (Residencial Garibaldi), sito a Avenida dos 
Imigrantes, Quadra 08, Lote 128/129/155, Residencial Florais da 
Mata, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA)

BRAGA INDUSTRIA E COMERCIO DE FORRO EIRELI, CNPJ: 
27.472.432/0001-51, torna público que requereu à Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano – SMADES do Município de Cuiabá, o 
pedido de Adequação Ambiental (L.P – LICENÇA PRÉVIA/ L.I – LICENÇA 
E INSTALAÇÃO/ L.O – LICENÇA DE OPERAÇÃO), cuja atividade a ser 
licenciada 2229-3/03 - Fabricação de artefatos de material plástico para 
uso na construção, exceto tubos e acessórios, situado Av. V, S/N, Distrito 
Industrial, CEP: 78.098-480, Cuiabá/MT.

O Sr. Domingos Aparecido Marques, inscrito no CPF sob nº 
072.334.261-04, torna público estar requerendo outorga do direito 
de uso de águas subterrâneas, captadas a partir de poço tubular 
no empreendimento Granja Marques, Chácara Santa Madalena. O 
ponto de captação esta localizado próximo a Rodovia MT - 175, 
Estrada Vicinal, km2,5. O poço está na Lat.: 15°43’8.32”S / Long.: 
58° 5’ 10.84”O, zona rural no município de Mirassol d’Oeste/MT.

BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA - FAZ. FLOR DO CERRA-
DO, inscrito no CNPJ: 10.425.282/0053 -53, torna público que 
requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) 
a alteração de razão social para a atividade de Ponto de Abas-
tecimento e Lavador de Veículos, localizada na Rod. MT 010 km 
29 +15 a esquerda , s/nº, Zona Rural, Diamantino - MT. Não foi 
solicitado EIA-RIMA.

Calebe Francesco Francio – CPF: 725.869.951-53 localizado Rua 
dos Eucaliptos, n°1094 – Qd 57B, L 1 – Distrito de Boa Esperan-
ça – Sorriso/MT, torna público que requereu à Secretaria Estadu-
al de Meio Ambiente (SEMA – MT) a LP, LI e LO da Piscicultura 
de 12,7727 ha de lâmina d’água na Fazenda Confluência em Sta 
Rita do Trivelato nas coordenadas geográficas 13°21’9.89” S e 
55°31’13.88” O, de acordo com os Termos de Referência instituído 
pela SEMA. Não foi determinado EIA/RIMA.

A GRANJA MARQUES & CAETANO LTDA, inscrito no CNPJ sob 
nº 24.961.567/0001-92, torna público estar requerendo outorga do 
direito de uso de águas subterrâneas, captadas a partir de poços 
tubulares no empreendimento Granja Marques. Os pontos de cap-
tação estão localizados próximos a Rodovia MT - 175, S/Nº, poço 
Lat.: 15° 45’ 6” S / Long.: 58° 6’ 44” W, zona rural no município de 
Mirassol d’Oeste/MT – Distrito Sonho Azul.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR 
JOSÉ VIDAL 1ª VARA CÍVEL DA CAPITAL EDITAL PROCESSO: 1001400-91.2021.8.11.0041 ESPÉCIE: 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) POLO ATIVO: P. L. - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME E OU-
TROS (7) PESSOAS A SEREM INTIMADAS: CREDORES/INTERESSADOS Finalidade: Proceder à intimação 
dos credores e interessados acerca da realização da Assembleia Geral de Credores, para deliberação sobre o plano de 
recuperação judicial, a ser realizada em 05/04/2022, (1ª convocação), e 12/04/2022 (2ª convocação), ambas às 13h30 
(horário de Cuiabá), em ambiente virtual, por intermédio da Plataforma BEx, (https: // agc.plataformabex.com.br), pos-
suindo como ordem do dia a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pelas devedoras.
Despacho/decisão: “(...) 3) Uma vez que houve objeção ao plano apresentado, CONVOCO ASSEMBLEIA GERAL DE 
CREDORES para deliberação sobre o plano de recuperação judicial, a ser realizada em ambiente virtual, por intermédio 
da plataforma BEx (https://agc.plataformabex.com.br), em 1ª (primeira) convocação dia 05/04/2022 , às 13:30 horas e, 
em 2ª (segunda) convocação dia 12/04/2022, às 13:30 horas, ambas em horário local, possuindo como ORDEM DO DIA 
a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial. 3.1) Deverá a administração judicial envidar todos 
os esforços para que o ato seja realizado com transparência, bem como que seja conferida a maior publicidade possível 
ao ato e à presente decisão, visando, assim, a preservação da soberania do conclave. Deverá o Grupo devedor observar 
as metodologias e protocolos a serem indicados pelo administrador judicial. 3.2) EXPEÇA-SE EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO, do qual deverá constar as determinações de praxe (inclusive com observâncias das alterações feitas pela Lei n.º 
14.112/2020). Deverá constar ainda, que o credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou re-
presentante legal, desde que encaminhe no e-mail do administrador judicial (emilia@caseadmjudicial.com.br / carla@
caseadmjudicial.com.br), até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil 
que comprove seus poderes ou a indicação dos Id dos autos em que se encontre o documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 
11.101/2005). 3.3) Deverá constar no edital ainda que, a AGC ocorrerá de forma virtual, por intermédio da Plataforma 
BEx, bem como que o credor ou seu representante efetuem sua habilitação, conforme orientação contida nos autos, e 
disponível no website da administração judicial. Também deverá constar que para fins de participação na assembleia, 
todas as orientações contidas na manifestação do auxiliar do juízo de Id. 74741720. 3.4) No site da administração judicial, 
indicado no rodapé da petição de Id. 47441720, credores/representantes poderão ter acesso às demais informações do 
processo, como plano, lista de credores etc. Em caso de dúvidas, deverão contatar a administração judicial. 3.5) PUBLI-
QUE-SE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com observância do artigo 36, da Lei N.º 11.101/2005, ressaltando que as despe-
sas correm por conta da empresa em recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). 3.6) Com o intuito de 
conferir maior publicidade, o aludido EDITAL deverá ser publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial Eletrônico do Esta-
do, e disponibilizado pela administradora judicial em seu sítio eletrônico (www.caseadmjudicial.com.br), com antecedên-
cia mínima de 15 dias corridos, observando-se as alterações feitas pela Lei 14.112/2020. Deverá a administradora judi-
cial, proceder à afixação da convocação da assembleia, de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (artigo 36, § 
1º, da Lei N.º 11.101/2005). 3.7) Também deverá constar no referido Edital que os credores poderão obter cópia do plano 
de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia diretamente com a administradora judicial (artigo 
36, III, da Lei n.º 11.101/2005). (...) Advertências: Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser 
submetido à deliberação na assembleia diretamente com a administradora judicial,  “Empresa CASE ADMINISTRAÇÃO 
JUDICIAL pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 27.930.290/0001-29, com endereço sito na Aveni-
da Dom Bosco, n. 1.509, bairro Goiabeiras, CEP: 78.035-650, Cuiabá (MT), telefone: (65) 3358-4126, e-mail: emilia@
oliveiracastro.adv.br - representante legal, EMÍLIA CARLOTA GONÇALVES VILELA, portadora do CPF n. 694.973.701-
72, celular (65) 99207-8224”. Ademais, os credores poderão ser representados na Assembleia Geral por mandatário ou 
representante legal,  desde que encaminhe no e-mail do administrador judicial ( contato@caseadmjudicial.com.br - ), até 
vinte e quatro horas antes da data prevista neste instrumento convocatório, documento hábil que comprove seus poderes 
ou indique indique o ID dos autos em que ele se encontre (art. 37, § 4º, da lei 11.101/2005). Advertências do Administra-
dor Judicial (petição id.: 74741720): “(...) 1. Para se fazer representar na referida assembleia, por mandatário ou repre-
sentante legal, o credor deverá entregar à Administradora Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista 
para realização desta, documento hábil que comprove seus poderes, cópia do contrato social e/ou estatuto social vigen-
tes, atas de eleição e nomeação dos atuais diretores e/ou administradores, ou a indicação das folhas dos autos do pro-
cesso em que se encontrem os aludidos documentos, nos termos do que dispõem os artigos 37, §4º, da Lei 11.101/05. 
Os procuradores e/ou mandatários deverão, ainda, apresentar, cada qual, cópia do documento oficial com foto, além de 
registrar e -mail e telefone de contato, preferencialmente com acesso ao WhatsApp.; 2. O mesmo prazo (24 horas antes 
da data designada para a Assembleia Geral de Credores) deverá ser observado pelos cessionários dos créditos constan-
tes da Relação de Credores (art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005), os quais deverão apresentar, além dos documentos e dados 
mencionados acima, também o instrumento de cessão, com reconhecimento de firma ou assinaturas eletrônicas por 
empresa certificadora, assim como o contrato social e/ou documento pessoal de todos os envolvidos no negócio.; 3. 
Ainda que não se faça representar por terceiro(s), o credor que pretender participar do conclave deverá realizar cadastro 
junto à Administradora Judicial, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para a realização do ato assem-
blear, encaminhando, para tanto, cópia do documento oficial com foto (no caso de pessoa natural) e, também, estatuto 
social consolidado (em se tratando de pessoa jurídica), além de registrar e -mail e telefone de contato, preferencialmente 
com acesso ao WhatsApp.; 4. Os documentos de representação deverão ser encaminhados, preferencialmente, através 
do e-mail emilia@caseadmjudicial.com.br com cópia para carla@caseadmjudicial.com.br, sempre respeitando o prazo 
assinalado no artigo 37, §4º, da Lei 11.101/2005, sendo necessário, em qualquer hipótese, a oportuna confirmação de 
seu recebimento e validação por essa Auxiliar; 5. Somente com o cadastro do credor ou validação de sua representação 
junto à Administradora Judicial, na forma acima estabelecida e dentro do prazo assinalado, a Plataforma BEx encaminha-
rá, pelo endereço indicado pelo solicitante, um e-mail contendo o login e senha para acesso a Plataforma, bem como 
instruções para ingresso no ambiente virtual da AGC.; 6. A Assembleia Geral de Credores será realizada através da 
Plataforma BEX (https: // agc.plataformabex.com.br), sendo obrigatório, para o ingresso ao ambiente virtual, que o parti-
cipante esteja devidamente registrado nesta, o que se estabelece de forma gratuita. Os Credores e/ou seus Represen-
tantes ficam, desde já, advertidos de que o “login” e “senha” de acesso ao sistema sao pessoais e intrasferíveis, sendo 
os mesmos responsáveis por sua guarda, sigilo e utilização a partir do recebimento dos referidos dados; 7. A plataforma 
a ser utilizada para realização da Assembleia Geral de Credores permite o acesso por meio de desktop ou notebook. 8. 
A Assembleia Geral de Credores será gravada, de modo que o credor, ao participar do ato, cede o direito a sua imagem, 
para que a mídia seja disponibilizada nos canais dessa Administradora Judicial e/ou colacionada ao processo de recupe-
ração judicial.; 9. Em caso de eventual suspensão da Assembleia por deliberação dos credores (art. 42 da Lei 
11.101/2005), serão, desde logo, designados nova data e horário de continuação desta, da qual participarão apenas os 
credores presentes no ato que deliberar pela aludida suspensão, dispensadas as publicações de novo edital; 10. Caso o 
Credor ou Representante tenha dificuldade no acesso durante o período de admissão ou ocorra a perda de conexão de 
qualquer Credor ou Representante durante a Assembleia, ou ainda, ocorrer qualquer dificuldade na reconexão ao concla-
ve, terá a disposição suporte da Plataforma BEX, através do WhatsApp (11) 9-9810-4543 ou (11) 9-7186-5259. (...)”. 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, Elisângela de Souza Barros Campanholo, 
digitei. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2022. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO 
Fone:  2139-8929

LICENÇA AMBIENTAL
A empresaALESSANDRO ROSA DA CONCEICAO AUTOMECANICA, inscrita no CNPJ 
nº: 10.649.245/0001-06, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT - SMA/LRV, a Licença Prévia (LP) e a Licença 
de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO) para a regularização das atividades 
deServiços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, aeronaves 
e outros, localizada na Rua Porto Velho, Quadra 37A, Lote 10 e 11, Bairro Industrial, 
Setor 14.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO 
Nº 1000181-82.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$18.872,58 ESPÉCIE: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A,instituição financeira de 
direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 60.746.948/0001-12, endereço eletrônico 4429. advogados@bradesco.com.
br com sede na Cidade de Deus, S/N°, Bairro Vila Yara, em Osasco/São Paulo, CEP 06.029-900.POLO PASSIVO: 
IVONETE APARECIDA MONTANA DA SILVA, brasileira, solteira, corretora, portadora do CPF nº 420.386.501-87, 
endereço: Rua Dom Antônio Malam, nº 343, Bloco 2, Apartamento 6, Bairro Poção em Cuiabá/MT, CEP 78.015-608.  
FINALIDADE: Citação do polo passivo/executada, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 
03 (três) dias, contado da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$18.872,58 (dezoito mil oitocentos 
e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear 
bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe ser penhorados tantos bens quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor da Executada da importância de R$18.872,58 (dezoito mil oitocentos e 
setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para 
Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF (n° 621/3885567, C/C n° 285.883, agência 417), celebrada em data de 
31.08.2015, emitido pela executada, onde o exequente concedeu um financiamento no valor de R$15.500,00 (quinze mil 
e quinhentos reais), para pagamento em 48 parcelas no valor de R$534,71 (quinhentos e trinta e quatro reais e setenta 
e um centavos), com vencimento final em 10.09.2019. O pagamento das parcelas é mediante débito na conta corrente 
n° 285.883, que a executada mantém junto à agência 417 do Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foi possível 
realizar o débito da parcela a partir da vencida em data 11.04.2016 face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o 
vencimento antecipado de todo o débito, conforme clausula 8ª do contrato. DECISÃO: Vistos etc. 1. Cite-se a executada 
para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, 
fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda 
via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 
ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação 
da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial 
de Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 
Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código 
de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 
reduzidos à metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o 
exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 
dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se 
a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 17 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista as 
inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro 
o pedido de citação por edital, constante de Id 73516519. Cite-se  a executada: IVONETE APARECIDA MONTANA DA 
SILVA - CPF: 420.386.501-87, por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. 
Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a 
publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 24 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022. (Assinado 
Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA. 
CNPJ Nº 13.009.259/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Mirante do Pary Participações Ltda., pelo administrador que esta subscreve, 
convoca os sócios por seus administradores, nomeados em Contrato Social, a 

2saber: José Carlos Correa Ramos, CPF n 888.245.438-04, e/ou Milena Correa 
2Ramos, CPF n 788.132.479-15, pela C R Empreendimentos, e Paulo Roberto 

2 2da Costa, CPF n 061.048.941-00, e/ou Antônio Carlos da Costa, CPF n
2263.521.501-44, em conjunto com Cezar Rubens Figueiredo, CPF n

2126.971.091-53, e/ou Orlando Carlos da Silva Junior, CPF n  130.022.011-20, 
pela Pary GG Empreendimentos Ltda., para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no próximo dia 25 de fevereiro de 2022, às 9h (horário de Cuiabá-
MT), em primeira convocação, e às 9h30 (horário de Cuiabá-MT), em segunda 
convocação, a realizar-se na sede da empresa, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. RE-Assinatura da Escritura Pública de Transferência da Área de Propriedade 
da Sociedade, objeto do Contrato de Parceria para implantação do 
empreendimento comercial denominado Manhattan, em razão da NOTA
DEVOLUTIVADO RGI.

Contando com a vossa participação, subscrevemo-nos, Cuiabá, 17 de fevereiro 
de 2022.

Ginco Urbanismo Ltda. P.P.

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 51.300.017.938

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da FIDES GOLD MINERADORA S.A. (“Companhia”) para comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de março de 2022, às 9 (nove) horas, na sede social da 
Companhia, localizada no Anexo A do Sítio São Luiz, situado na Estrada Rural Travessão 01, Lote 320, Gleba PA Cachimbo, 
s/n, no município de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, CEP 78.530-000, para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: (i) Alteração do objeto social da companhia e (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Todos os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este 
Edital, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Aos acionistas que se fizerem representar por meio 
de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76, seja depositado na sede 
da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. 
Peixoto de Azevedo, MT, 22 de fevereiro de 2022. Marcos de Oliveira Pereira. Diretor. Caíque de Souza Neiva. Diretor.
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Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua B Nº 840 Quadra Comercial 1/1, Bairro Distrito Industrial, município de 
Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do funcionário Jhonathan Duarte 
Ramos, portador da CTPS sob o nº 8965530 serie 0050-MT e CPF Nº 
04712458283 e comunica que o seu não comparecimento no prazo de 03 (Três) 
dias a contar da data da publicação implicara na rescisão contratual de trabalho 
como abandono de emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Expedido por determinação do MM. Juiz de 
Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Processo nº: 1030616-39.2017.8.11.0041 valor da causa: R$ 
55.993,90. Espécie: Ação de Cobrança. POLO ATIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S. A., 
CNPJ/MF nº 59.438.325/0001-01 Núcleo Administrativo “Cidade de Deus”, Prédio Prata 4º Andar, Vila 
Yara - CEP 06.029-900 - Osasco-SP Endereço eletrônico 4429.advogados@bradesco.com.br. 
POLO PASSIVO: EDIVALDO PEDRO DA SILVA, CPF: 616.842.609-49, endereço: E, 53 casa 07, 
78035-400, Cuiabá - MT. Finalidade: Citação do polo passivo Edivaldo Pedro da Silva, acima 
qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, apresentar resposta, sob pena 
de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, 
conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA
INICIAL: O Requerente é o executor das atividades de caráter financeiro relacionadas aos cartões de 
crédito American Express®2 (“emissor”) tendo o Requerido aderido e usado o American Express® 
Membership Card RCP GREEN 3764710932040053, obrigando-se à quitação mensal e tempestiva 
de todas as despesas e acessórios contratuais no vencimento acordado. Embora os serviços 
financeiros do Requerente tenham ocorrido de forma efetiva e regular, apesar ainda de todos os seus 
esforços visando uma composição extrajudicial antes da apresentação desta ação ao judiciário, o 
Requerido quedou-se inadimplente com relação à(s) seguinte(s) fatura(s), situação que ainda se 
mantém, acarretando o saldo devedor final apresentado pela última fatura que atualizada com seus 
acessórios corresponde ao valor da causa: vencimento, valor, respectivamente: 01/05/2016 
R$9.148,05; 01/06/2016 R$23.904,58; 01/07/2016 R$35.398,85; 01/08/2016 R$40.666,73; 
01/09/2016 R$47.322,66; 01/10/2016 R$47.322,66 e 01/11/2016 R$47.322,66. DECISÃO: Vistos 
etc. I – Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. II – 
Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 
mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 
presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 
do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 
Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 
(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2018. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário. Decisão: Vistos etc. 
Diante da certidão negativa de Id 53464856, bem como a consulta de endereço realizada junto ao 
sistema Infojud em decisão de Id 69775939, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, 
defiro o pedido de Id 70818755. Cite-se o requerido Edivaldo Pedro da Silva por edital, nos termos do 
art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não 
existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 
citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 18 de janeiro de 
2022. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário 
Advertência: O prazo para responder a ação é de 15(quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo 
do presente edital, sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. 
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, 
Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.

1° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DE 
VÁRZEA GRANDE - MT Código da Serventia: 180 ANTONIA DE CAMPOS 
MACIELREGISTRADORAAPARECIDADILAMACIELKILZATEREZAMACIEL
DOS SANTOS TÔNIA CARLA MACIEL SUBSTITUTAS CARLOS ROBERTO 
VENDRAME LAURAAUXILIADORADE ARRUDACARLI ESCREVENTES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
ANTONIA DE CAMPOS MACIEL, Notária e Registradora do 1° Serviço Notarial 
e de Registros da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, na 
forma da Lei, etc. Pelo presente edital de acordo com a Lei n° 6.015 de 
31/12/1973, e de conformidade com que foi requerido por JOSE LUIZ 
DALLABRIDA, brasileiro, portador da carteira de Identidade RG n° 763954-
SSP-RO e inscrito no CPF sob o n° 630.926.622-53, proprietário de um imóvel 
urbano situado na Avenida Leoncio Lopes de Miranda, s/n, situado na Capela do 
Pissarão, nesta cidade de Várzea Grande/MT, devidamente matriculado sob n° 
97.288, neste RGI, para na forma do art. 213, inciso II em seu § 3° da Lei n° 
6.015, de 31 de dezembro de 1973 com redação alterada pela Lei n° 
10.931/2004 e art. 1.212 do Provimento n° 31/2018 da CGJMT, NOTIFICAR a 
confrontante PAES DE ALMEIDA CONSTRUTORA CIVIL LTDA, CNPJ 
78.164.282/0001-50, proprietária do imóvel constante da matricula 7.659, deste 
RGI, para que no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação deste, 
a comparecer nestas notas para querendo. apresentar impugnação 
fundamentada, nos termos do § 2° artigo 213. A falta de impugnação no prazo da 
notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido 
de retificação de registro, conforme determina o § 4° do artigo 213 da LRP. Dado 
e passado na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um 
dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois. Eu Laura Auxiliadora de 
Arruda Carli, Escrevente, a fiz digitar, e assino. 

Laura Auxiliadora de Arruda Carli
Escrevente do 1° Serviço de Registros

da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
RUA DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, SN, TELEFONE: 

(65) 3648- 6001/6002 - FÓRUM DE CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-905 

EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo do Edital: 20 Dias

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE TOLEDO 
RIBEIRO JUNIOR
PROCESSO n. 0056435-63.2015.8.11.0041 Valor da causa: R$ 8.215,99
ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]->BUSCAE APREENSÃO EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA(81)
AUTOR(S): Nome: Banco Bradesco S/A
Endereço: desconhecido
REQUERIDO(A): Nome: CARAJAS CONSTRUTORAE INCORPORADORALTDA- ME
Endereço: R O 131 ESQ AV. LEONIDES N 10, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-
338 FINALIDADE: EFETUAR ACITAÇÃO do(s) herdeiro(s) do ausente, acima qualificado(s), 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo resumo 
da petição inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos presentes autos, 
conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 
Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 
mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo 
Banco Bradesco S/A em face aparte requerida; Carajá Construtora e Incorporadora Ltda a 
fim de apreender o veículo busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CHEVROLET/S10 
ADVANTAGE Ano Fabricação/Modelo 2009/2010, Chassi 9BG124HF0AC419986, Placa 
NPN - 3960, RENAVAM 170829618 e Cor BRANCA, face ao inadimplemento das parcelas a 
partir de 25/01/2015, consoante entabuladas na cédula de Crédito Bancário para aquisição 
de bens e/ ou serviços n 003.483.897, desta feita aparte autora buscou junto ao judiciário o 
seu direito de fazer apreender o referido bem alienado fiduciariamente, dando-se o valor da 
causa em R$ R$ 8.215,99 ( oito mil duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos, 
atualizados até a data de 07/10/2015. Apreendido o bem, não se logrou êxito na citação da 
parte requerida, sendo deferida a citação via Edital consoante decisão abaixo transcrita: 
DESPACHO/ DECISÃO: Vistos em correição. Anoto que os presentes autos foram inseridos 
em lista de correição remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com 
fundamento na a Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria n. 37/2021-CGJ, que 
indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado com urgência, diante 
demora na tramitação, constando em lista de congestionamento. Assim, compulsando os 
autos observo que o feito se arrasta desde 09/12/2015, portanto, há quase 06 (seis) anos, 
segue o requerente na busca pela retomada do veículo objeto da garantia fiduciária, diante 
da inadimplência do contrato. Vejo que a ação de busca e apreensão foi movida por Banco 
Bradesco S/A em face de Caraja Construtora e Incorporadora Ltda.Deferida a liminar de 
busca e apreensão o bem foi localizado e apreendido nas mãos de terceiro, conforme auto de 
busca e apreensão de fl. 57.Compulsando os autos observo que o banco requerente 
procedeu a diversas tentativas de citação da requerida, tendo, no entanto, restado 
infrutíferas. Considerando que o requerente procedeu à consulta de endereço, junto ao 
sistema Infojud, decisão de fl. 72, entretanto, não obteve êxito na nova tentativa de citação, 
tenho que esgotou os meios necessários à localização da parte executada. Assim, defiro o 
pedido de Id 1496880. Cite-se a requerida por edital, nos termos do art. 256 do Código de 
Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os 
sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 
citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo 
dispositivo legal. Após, intime-se o banco para comprovar nos autos a publicação do edital, 
no prazo legal. Anoto que deve o requerente promover o  andamento do feito, sob pena de ser 
reconhecido seu desinteresse ocasionando a extinção do feito por abandono. Intime-se. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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, 
MERLY HEIDELIND KIM SGUAREZI, digitei. CUIABÁ, 19 de novembro de 2021.

(Assinado Digitalmente)
Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sindicato dos Delegados de Polícia Federal - SINDEPOL - Edital de Convocação - 
Assembleia Geral Extraordinária de Alteração Estatutária - O Sindicato dos Dele-
gados de Polícia Federal - SINDEPOL, CNPJ nº 37.992.567/0001-00, por meio de sua 
Presidente/Subscritora que a este subscreve, Maria do Socorro Santos Nunes Tinoco, 
brasileira, casada, Delegada de Polícia Federal aposentada, RG nº 35.238000-7, IIRGD/
SSP/SP, CPF nº 039.039.312-68, podendo ser encontrada no SAUS, Quadra 5, Bloco 
K, edifício OK Office Tower, salas, 404/405, CEP 70.070-050, Brasília/DF, com fulcro nas 
disposições estatutárias e legislação em vigor, atualmente representando os Delegados 
de Polícia Federal no Distrito Federal e nos estados da Bahia e Espírito Santo (registro 
sindical processo de nº 46000.004191/95-04, apenso nº 46000.010083/93-46) Convoca 
todos os membros da categoria dos Delegados de Polícia Federal dos estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária de ratificação da Alteração Estatutária, para ampliação 
da base territorial e demais atos pertinentes, a ser realizada, de forma presencial, no 
Auditório do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do DF - SINDEPO, localizado no 
Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 25, dentro do Clube da ADEPOL/DF, 
Brasília/DF, e de forma virtual através de link que será disponibilizado no site do SINDE-
POL ou enviado por solicitação do interessado, que solicitar diretamente à secretaria do 
SINDEPOL, e ocorrerá no dia 11/04/2022, às 10h em 1ª convocação, conforme disposi-
ção estatutária e em 2ª convocação às 10h30min, com qualquer número de presentes 
pertencentes à categoria dos Delegados de Polícia Federal, do Distrito Federal e esta-
dos acima convocados (elencados), para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: I - Ler e ratificar a Ata da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 
25/02/2021, onde foi ampliada a base, conforme registrado; II - Ratificar o Estatuto 
Social aprovado na referida assembleia, onde foram incluídos, entre outros itens, 
a extensão da base territorial, para representar os seguintes estados:Acre,  Amapá, 
Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal; III - Assuntos Gerais 
e avisos. Brasília/DF, 22/02/2022. Maria do Socorro Santos Nunes Tinoco, CPF 
nº 039.039.312-68, Presidente/Subscritora. 24/02/22

A empresa CIDEZAL AGRICOLA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.019.357/0001-70,
torna público que requereu junto ao departamento de meio ambiente (DMA) da
Prefeitura Municipal de Sapezal/MT, as Licenças Prévia (LP) e Instalação (LI) para a
atividade de loteamento urbano horizontal, a ser localizado na rua Marechal Rondon,
lote 25/26, quadra 03 - Loteamento Cidezal V - Sapezal/MT. 24/02/22

GABRIEL LUIZ FICAGNA, Detentor, brasileiro, casado, CPF: 044.320.091-28, RG
nº 2896771-2 SESP/MT, torna público que requereu junto à SEMA-MT o Plano de
Manejo  Florestal  Sustentável -  PMFS,  com  área  de  1.606,2085  hectares da
propriedade  Fazenda  Neno,  número de  registro  do  SIMCAR nº MT40236/2020,
localizada no município de Nova Maringá/MT. 24/02/22

AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, CNPJ 00.315457/0021-39, torna público que 
requereu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente de Campo Novo do Parecis, a R LO nº 320082/2019 para 
extração de cascalho, sito a Rodovia BR 364, entroncamento com MT 358, 
s/nº - Fazenda Itamarati, Zona Rural, Município de Campo Novo do 
Parecis/MT.

Rodoviário Morada do Sol LTDA, CNPJ 43.954.460/0026-10 , torna 
público que requereu a SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO 
DE MATO GROSSO-SEMA. Início LAS - LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA, para atividade para Transportes de Produtos Perigosos. 
Sito RUA PROJETADA SN , sala 02- ANEXO A MUNDI LOGISTICA, 
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL-Cuiabá-MT, CEP 78.099-899   (24/02/2022)

Pregão Eletrônico Tradicional nº 02/2022
PREGÃO ELETRÔNICO – OBJETO: Pregão Eletrônico Tradicional, do 
tipo menor preço por LOTE, para contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de mão de obra de apoio administrativo, para 
atender as demandas da Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso - FUFMT, no Campus Universitário de CUIABÁ, sob a forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
Edital disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial: 24/02/2022.
Entrega das Propostas: a partir de 24/02/2022, às 08h30min no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das Propostas: 10/03/2022, às 09:30hrs (horário de Brasília) 
no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.

BRENO LACERDA ROCHA
Pregoeiro/FUFMT

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO 
GROSSO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Banco Bradesco S/A., inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 
9.514/97, nas datas de 17/03/22 (1º leilão) e 24/03/22 (2º leilão), ambas às 9h, o leilão do seguinte lote: 
Lote 5 - Cuiabá/MT. Bairro Altos do Coxipó – Dist. Coxipó da Ponte. Rua 08, 105 (Lts. 01 e 02 da Qd. 12). Res. Altos 
do Coxipó. Casa. Áreas totais: const. 223,14m² (lançada em ITBI, 236,4280m²) e ter. 694,66m² (cadastrada na 
Prefeitura Municipal, 348,00m² cada lote). Mat. 103.642 do 5º RI local. Obs.: Imóvel com dois cadastros imobiliários 
junto ao município. Via frontal sem pavimentação. Regularizações e encargos perante os órgãos competentes de 
eventual divergência das áreas de terreno construída que vierem a ser apuradas, correrão por conta do(a) 
comprador(a). Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 773.982,76. 2 º Leilão R$ 665.600,24 (caso não seja 
arrematado no 1º leilão). Lote 11 - Cuiabá/MT. Bairro Porto. Av. Dr. José Feliciano de Figueiredo, 84. Piazza Di 
Napoli. Ap. 606 (6° pav. da Tr. 5) c/ 1 vaga de garagem, 248. Áreas priv.: 65,81m² (ap.), 10,80m² (vaga) e fração 
ideal de 0,3609%. Mat. 25.951 do 7º RI local. Obs.: Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 500.019,07. 
2º Leilão R$ 245.905,71 (caso não seja arrematado no 1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à 
Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui 
direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEIS EM CUIABÁ/MT
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

(51) 99537.5119 • Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

A MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA torna 
público que requereu a Secretaria do Estado de Meio 
Ambiente - SEMA – MT, a renovação da Licença de 
Operação válida até 24/07/2022 para a atividade: 
Fabricação de adubos e fertilizantes, localizada na Rodovia 
Henrique Adolfo Ferronato, 459, caixa postal 472, Sorriso – 
MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTO DA SERRA-MT

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL SRP.

PROCESSO Nº 020/2022- PR 010/2022. 
O Município de P. da Serra- MT, através de sua 
Pregoeira, torna público para conhecimento dos int., 
que fará Licitação na mod. de PR PRESENCIAL
SRP Nº 010/2022, tendo como OBJETO: Registro 
de Preços, para Futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços 
de pub l icações , a tos de exped ien tes 
administrativos de pessoal, editais, avisos, 
adjudicações de processos licitatórios, 
dispensa, inexigibilidade de licitações e outros 
exigidos por lei, de interesse do Município de 
Planalto da Serra-MT, com realização prevista para 
o dia 09/03/2022 ás 08:00 horas (horário de MT). O 
Edital completo está a disp. dos int. gratuitamente, 
na Pref. Mun. de P. da Serra – MT e no Site: 
www.planaltodaserra.mt.gov.br. Comissão de 
Pregão, Praça São Carlos, nº 755, Centro, P. da 
Serra/MT, Tel: 66 3328-6101
Email: .licitacao@planaltodaserra.mt.gov.br

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES
PREGOEIRA
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO 
LESTE DE MATO  GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio 
Leste de Mato Grosso  – Sicoob Primavera MT, inscrita no CNPJ sob nº 
05.241.619/0001-01, NIRE: 51400006059,  sito à Avenida São João, n.º 306, 
bairro: Cidade Primavera I, Primavera do Leste-MT, CEP:  78.850-000, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, torna público este Edital  
de Convocação de Assembleia Geral Ordinária Extraordinária Semipresencial 
para convocar  os Delegados, que nesta data são em número de 20 (vinte) 
em condições de votar, para se  reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
Extraordinária, a realizar-se em sua sede social  sito à Avenida São João, n.º 
306, bairro: Cidade Primavera I, Primavera do Leste-MT,  CEP: 78.850-00, no 
dia 11 de Março de 2022, às 09:00h , com a presença de no mínimo 10  (dez) 
delegados em convocação única, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:  Em regime de Assembleia ORDINÁRIA:  I – Prestação de contas dos 
órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho  Fiscal, 
relativas ao exercício de 2021 compreendendo: a) Relatório de Gestão;  b) 
Balanço Patrimonial;  c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para  a cobertura das despesas da sociedade;  
d) Parecer do Conselho Fiscal.  II – Destinação das sobras; III – Eleição dos 
componentes do Conselho Fiscal;  IV – Política de Remuneração dos Órgãos de 
Governança;  V – Outros Assuntos de Interesse do Quadro Social;  Em regime 
de Assembleia EXTRAORDINÁRIA:  I – Alteração do Regulamento Eleitoral;  
NOTAS:  A Assembleia Geral Ordinária Extraordinária, ocorrerá na forma 
SEMI-PRESENCIAL, sendo online  através do aplicativo SicoobMoob para 
ouvintes e presencial para Representantes Delegados com as  apresentações 
e deliberações na sede da Cooperativa, sito Avenida São João, n.º 306, bairro: 
Cidade  Primavera I, Primavera do Leste-MT, CEP: 78.850-000. Essa e outras 
informações podem ser obtidas  detalhadamente no sítio http://www.sicoob.
com.br/sicoobprimaveramt. As condições e prazo para  candidatura estão 
aderentes a regulação vigente, o prazo de registro das candidaturas iniciou-se 
no  dia 31/01/2022 e finalizou no dia 18/02/2022.  Horário da votação será 
conforme o andamento da Ordem do Dia da AGO e disponíveis no site da  
cooperativahttp://www.sicoob.com.br/sicoobprimaveramt assim como nas 
dependências físicas da  cooperativa e esclarecimentos adicionais podem ser 
obtidos através do whatsapp (66)99941-7949.  Primavera do Leste - MT, 24 de 
fevereiro de 2022. Edson Luiz Dapper Presidente 

CIC Incorporações 02 SPE Ltda, torna público 
que requereu à SEMA/MT, As Licenças Prévia 
e Instalação para implantação do “Loteamento 
Jardim Europa III”, localizado em frente à Aveni-
da Itália, s/n, em Primavera do Leste/MT

Espólio de Acy Nunes de Siqueira, torna público 
que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente - SEMA, o licenciamento Florestal para 
Exploração Florestal da propriedade Fazenda 
Trasmontana, no município de Chapada dos Gui-
marães - MT.

CMF Construções Ltda - CNPJ 02.245.010/0001-12, tor-
na público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável - SMA-
DESS, as Licenças Prévia e de Instalação para implanta-
ção de Condomínio Residencial Multifamiliar, sito á Rua 
45, nº 08, bairro Santa Cruz IV, em Cuiabá/MT. 

*Agropecuária Rodrigues da Cunha Ltda. CNPJ 
20.035.333/0001-63 e Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha
de CPF nº 361.871.196-49, torna público que requereu junto a 
SEMA, Licença Previa, Licença Instalação e Licença de Opera-
ção da Faz. Encantada A e B, referente ao Projeto de Irrigação por 
Pivô Central, está localizada no município de Vila Bela da Santíssi-
ma Trindade/MT, sendo ou não determinado elaboração EIA\RIMA.

GRAN - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, estabelecido na 
Avenida dos Ingás, nº 2411, Jardim Maringá, Sinop/MT, inscrito no CNPJ 
nº 20.023.975/0001-42, Torna Público que requereu junto a Secretaria de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT, 
a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – 
LO da atividade de Condomínio Residencial Vertical, localizado na Avenida 
dos Ingás, nº 2411, zona 01, Jardim Maringá, Sinop/MT. Maria Fernanda 
– Soluções Ambientais. Não foi determinado EIA/RIMA.

‘’IHS BRASIL CESSÃO DE INFRAESTUTURA S.A, sociedade com 
sede social na Av.das Nações Unidas, 11633 - CONJ 63e64 - Bairro 
Brooklin Paulista, São Paulo, SP, CEP: 04.578 - 901, inscrita no 
CNPJ sob o n.º15.811.119//0001-11, torna público que requereu à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 
GRANDE – SEMMADERS/VG)a alteração da razão social de CELL 
SITE SOLUTION-CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A, CNPJ: 
15.811.11199/0001-11 para IHS BRASIL CESSÃO DE INFRAES-
TRUTURA S.A, CNPJ: 15.811.119/0001-11.’’

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO 
Nº 1000181-82.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$18.872,58 ESPÉCIE: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A,instituição financeira de 
direito privado, inscrito no CNPJ sob o n° 60.746.948/0001-12, endereço eletrônico 4429. advogados@bradesco.com.
br com sede na Cidade de Deus, S/N°, Bairro Vila Yara, em Osasco/São Paulo, CEP 06.029-900.POLO PASSIVO: 
IVONETE APARECIDA MONTANA DA SILVA, brasileira, solteira, corretora, portadora do CPF nº 420.386.501-87, 
endereço: Rua Dom Antônio Malam, nº 343, Bloco 2, Apartamento 6, Bairro Poção em Cuiabá/MT, CEP 78.015-608.  
FINALIDADE: Citação do polo passivo/executada, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 
03 (três) dias, contado da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$18.872,58 (dezoito mil oitocentos 
e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear 
bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe ser penhorados tantos bens quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. 
RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor da Executada da importância de R$18.872,58 (dezoito mil oitocentos e 
setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para 
Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PF (n° 621/3885567, C/C n° 285.883, agência 417), celebrada em data de 
31.08.2015, emitido pela executada, onde o exequente concedeu um financiamento no valor de R$15.500,00 (quinze mil 
e quinhentos reais), para pagamento em 48 parcelas no valor de R$534,71 (quinhentos e trinta e quatro reais e setenta 
e um centavos), com vencimento final em 10.09.2019. O pagamento das parcelas é mediante débito na conta corrente 
n° 285.883, que a executada mantém junto à agência 417 do Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foi possível 
realizar o débito da parcela a partir da vencida em data 11.04.2016 face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o 
vencimento antecipado de todo o débito, conforme clausula 8ª do contrato. DECISÃO: Vistos etc. 1. Cite-se a executada 
para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, 
fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda 
via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 
ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação 
da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial 
de Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 
Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código 
de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 
reduzidos à metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o 
exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 
dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se 
a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 17 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Tendo em vista as 
inúmeras certidões negativas, e os resultados infrutíferos das consultas de endereço nos sistemas conveniados, defiro 
o pedido de citação por edital, constante de Id 73516519. Cite-se  a executada: IVONETE APARECIDA MONTANA DA 
SILVA - CPF: 420.386.501-87, por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. 
Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a 
publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 
legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 24 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário 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, Marlene Silva Ventura, digitei.  Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022. (Assinado 
Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Banco Bradesco S/A., inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 
9.514/97, nas datas de 17/03/22 (1º leilão) e 24/03/22 (2º leilão), ambas às 9h, o leilão do seguinte lote: 
Lote 5 - Cuiabá/MT. Bairro Altos do Coxipó – Dist. Coxipó da Ponte. Rua 08, 105 (Lts. 01 e 02 da Qd. 12). Res. Altos 
do Coxipó. Casa. Áreas totais: const. 223,14m² (lançada em ITBI, 236,4280m²) e ter. 694,66m² (cadastrada na 
Prefeitura Municipal, 348,00m² cada lote). Mat. 103.642 do 5º RI local. Obs.: Imóvel com dois cadastros imobiliários 
junto ao município. Via frontal sem pavimentação. Regularizações e encargos perante os órgãos competentes de 
eventual divergência das áreas de terreno construída que vierem a ser apuradas, correrão por conta do(a) 
comprador(a). Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 773.982,76. 2 º Leilão R$ 665.600,24 (caso não seja 
arrematado no 1º leilão). Lote 11 - Cuiabá/MT. Bairro Porto. Av. Dr. José Feliciano de Figueiredo, 84. Piazza Di 
Napoli. Ap. 606 (6° pav. da Tr. 5) c/ 1 vaga de garagem, 248. Áreas priv.: 65,81m² (ap.), 10,80m² (vaga) e fração 
ideal de 0,3609%. Mat. 25.951 do 7º RI local. Obs.: Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 500.019,07. 
2º Leilão R$ 245.905,71 (caso não seja arrematado no 1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à 
Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui 
direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEIS EM CUIABÁ/MT
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: STAR RUM INFORMATICAEIRELI
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. O valor VALOR:
total de R$ 47.809,51 (Quarenta e sete mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e um 
centavos). Data da Assinatura: 15/02/2022. 12 (doze) meses. VIGÊNCIA:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE : 6.2.2.1.2.44.90.52.004
DESPESA: Equipamentos de Informática

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.

                                       Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINADO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: JC COMERCIO DE TECNOLOGIAEIRELI
PROCESSO CRM-MT: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. O valor VALOR:
total de R$ 6.000,00 (Seis mil reais). Data da Assinatura: 15/02/2022. : VIGÊNCIA
12 (doze) meses. 6.2.2.1.2.44.90.52.004 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ELEMENTO DE DESPESA: Equipamentos de Informática

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE (POWER 
TECNOLOGIAE TELECOMUNICAÇÕES)
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. : O valor VALOR
total de R$ 56.097,00 (Cinquenta e seis mil e noventa e sete reais) Data da 
Assinatura: 15/02/2022. : 12 (doze) meses.VIGÊNCIA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESA: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 : 
Equipamentos de Informática

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.

                                       Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: CATIA CRISTINA REIS SANTOS (REISANT COMERCIO DE 
SUPRIMENTOS EM GERAL)
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. O valor VALOR: 
total de R$ 1.449,91 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e um 
centavos) Data da Assinatura: 15/02/2022. : 12 (doze) meses. VIGÊNCIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 ELEMENTO DE 
DESPESA: Equipamentos de Informática

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.

                                   Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: FLW NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELI
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. O valor VALOR:
total de R$ 7.850,00 (Sete mil, oitocentos e cinquenta reais). Data da Assinatura: 
15/02/2022. 12 (doze) meses. : VIGÊNCIA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.2.2.1.2.44.90.52.004 : Equipamentos de InformáticaELEMENTO DE DESPESA

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO EIRELI
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. O valor VALOR:
total de R$ 23.329,80 (Vinte e três mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta 
centavos). Data da Assinatura: 15/02/2022. 12 (doze) meses. VIGÊNCIA:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE : 6.2.2.1.2.44.90.52.004
DESPESA: Equipamentos de Informática

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINADO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA
EIRELI
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. O valor VALOR:
total de R$ 6.499,00 (Seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais). Data da 
Assinatura: 15/02/2022. 12 (doze) meses.VIGÊNCIA: DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESA: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 : 
Equipamentos de Informática

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO
CONTRATADO: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
PROCESSO CRM-MT FUNDAMENTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021. 
LEGAL: artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, artigo 1º da Lei nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666/1993. O valor VALOR:
total de 63.200,00 (Sessenta e três mil e duzentos reais). Data da Assinatura: 
15/02/2022. 12 (doze) meses. : VIGÊNCIA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.2.2.1.2.44.90.52.004 : Equipamentos de InformáticaELEMENTO DE DESPESA

Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio

Presidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 54/2021 

CIA 0052504-68.2021.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 900/2021 - 
DA – DJE-MT nº 11069, comunica aos interessados que 
será REABERTA a Sessão Pública do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 54/2021 CIA 
0052504-68.2021.8.11.0000, no dia 15 de março de 
2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Objeto: "Registro de Preços para eventual contratação de 
empresa para fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra necessários para a instalação de TRÊS 
centrais geradoras de energia solar fotovoltaicas 
conectadas à rede (minigeração distribuída), incluso 
também aprovação de projeto na concessionária, 
monitoramento, assessoria técnica e garantia do 
serviço/equipamento/materiais, manutenção corretiva dos 
equipamentos e capacitação técnica da equipe de 
manutenção, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento.”.
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, 24 de fevereiro de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

o
ELOI JOSÉ WAGNER, CPF n 222.440.699-15, torna público, que requereu junto a 
SEMA/MT, a emissão da Licença Florestal – LF, da propriedade denominada de Fazenda 
Dona Adelina III e IV, para o desenvolvimento da Atividade de Manejo Florestal Sustentável, 
no município de Cotriguaçu/MT, e não foi desenvolvido estudo de impacto ambiental.

o
ACILDO RAFAEL RORIG, CPF n 127.152.470-87, torna público, que requereu junto a 
SEMA/MT, a emissão da Licença Florestal – LF, da propriedade denominada de Sítio 
Cachoeira, para o desenvolvimento da Atividade de Manejo Florestal Sustentável, no 
município de Cotriguaçu/MT, e não foi desenvolvido estudo de impacto ambiental.

F. Carvalho Guimarães EPP. (CERAMICA CUIABÁ) CNPJ 
32.026.067/0001-91, torna público que requereu à ., a SEMA/MT
solicitação da LICENÇA DE OPERAÇÃO, para beneficiamento de 
ARGILA, na fabricação de artefatos cerâmicos de uso na Construção 
Civil e Associados, localizada com sede na Estrada Fazenda Armonia, 
Lote 01, Zona Rural, Município de Cuiabá/MT.

R. Bouret Guimarães EPP. (PEDRA 90 IND. E COM. DE CERAMICA)
CNPJ 32.027.004/0001-50, torna público que requereu à ., a SEMA/MT
solicitação da LICENÇA OPRAÇÃO, para beneficiamento de ARGILA, 
na fabricação de artefatos cerâmicos de uso na Construção Civil e 
Associados, localizada com sede na Estrada Fazenda Armonia, Lote 02, 
Zona Rural, Município de Cuiabá/MT

Tiago Ferreira Chiapinotto 04999340160, C.N.P.J37.380.930/0001-
28, torna público que requereu à , SEMA/MT LICENÇA PRÉVIA, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para 
extração e comercialização de AREIA, de uso  imediato na Construção 
Civil, localizada com sede Rua Moema, nº 3384, Bairro Planalto, 
Jaciara/MT

Paulo Roberto Seelend e outros. Inscrito no Cadastro de Pessoa 
Física (CPF)276.622.681-87, torna público que requereu à SEMA-
Secretaria de Estado do Meio Ambiente-MT, a Autorização de 
Exploração Florestal na área de 992,6909 hectares na Fazenda 
denominada Fazenda Flor da Mata no município de Nova Maringá-MT.

Mayke K. De Almeida Ramalho EIRELI -CNPJ41.908.887/0001-06, 
torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 
Licenciamento Ambiental, a -Secretária Municipal de Meio SEMMADRS
Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, a Licença Ambiental-
Modalidade de Adequação: Licença Prévia; Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para atividade de Comercio Atacadista de 
Resíduos e Sucatas Metálicos (46.87-7-03). Localizada na AV. COUTO 
MAGALHÃES (LOT CENTRO), nº 538; CEP: 78.110-400, Bairro Centro 
Norte, Várzea Grande / MT                                                           (25/02/2022)

Dorval Prates Silveira, CPF: 458.611.371-53, torna público que requereu
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -
SMADES a Licença Ambiental -  Modalidade:  Licença de Instalação  e
Licença de Operação, para obra Comercial, que será instalada na Rua
Osvaldo da Silva Correa (antiga Rua do Despraiado) esquina com a rua
T, bairro Despraiado, município de Cuiabá/MT. 25/02/22

Ivan Linassi, inscrito no CPF nº 427.477.830-49, torna público que requereu junto à
Secretaria de Estado de meio Ambiente, SEMA-MT, o pedido de Licença Florestal -
LF para o Projeto de Exploração Florestal PEF/AD, para propriedade denominada
Fazenda Santo  Antônio,  localizada  na  cidade  de  Nova  Maringá/MT.  SIMCAR:
MT304/2018. 25/02/22

A empresa M. E. DA S. HARRES EIRELI, CNPJ: 28.846.288/0001-39, localizada na
Rua 01, nº 2210, Bairro Industrial I em Água Boa/MT, torna público que requereu
junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA-MT a Licença Ambiental
Simplificada - LAS, para a atividade de Serraria com desdobro e beneficiamento de
madeira. 25/02/22
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SERGIO JAIR FACCIO, CPF: 503.084.241-15, torna público que 
requereu à Superintendência de Infraestrutura, Mineração e Servi-
ços (SUIMIS) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato 
Grosso - Sema/MT, a Licença de Operaçãopara extração de casca-
lho em uma área útil de 12,20 há. Localização: área de extração: 
Fazenda Fátima,BR-163, Colonização Mutum, zona rural do muni-
cípio deNova Mutum/MT.

A SINFRA - SECRETÁRIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA 
E LOGISTICA MT, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 03.507.415/0022-
79, TORNA-SE PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SEMA – MT 
A LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇAO PARA A CONSTRUÇÃO 
DE OAE (PONTE) SOBRE O RIO PEIXE DE COURO EXTÊNSÃO: 
65,00M RODOVIA: MT-140 – MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO 
DO LEVERGER – MT.

Ibó Energética S/A torna público que requereu junto a 
Secretária de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Renovação da Licença de Operação, para a atividade 
de geração de energia hidrelétrica da PCH Sete Quedas 
Altas, Localizada no Distrito de Fátima de São Lourenço, 
município de Juscimeira – MT.

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada - 8,  localizada na MT 430, saída de Con-
fresa sentido Santa Cruz do Xingu, 83,31 km.  Município de 
Confresa-MT, CEP: 78652-000. 

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada – 15, localizada na MT 430, saída de 
Confresa sentido Santa Cruz do Xingu, 83,31  km. Muni-
cípio de Confresa-MT, CEP: 78652-000. 

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada I,  localizada na MT 430, saída de Con-
fresa sentido Santa Cruz do Xingu, 83,31 km.  Município de 
Confresa-MT, CEP: 78652-000. 

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada – 03 e 04, localizada na MT 430, saída de 
Confresa sentido Santa Cruz do Xingu,  83,31 km. Municí-
pio de Confresa-MT, CEP: 78652-000. 

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada – 05 e 06, localizada na MT 430, saída de 
Confresa sentido Santa Cruz do Xingu,  83,31 km. Municí-
pio de Confresa-MT, CEP: 78652-000. 

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada II,  localizada na MT 430, saída de Con-
fresa sentido Santa Cruz do Xingu, 83,31 km.  Município de 
Confresa-MT, CEP: 78652-000. 

VITOR JOSÉ DELLA FLORA VESZ, Fazenda Serra 
Dourada I e II, Campo Verde/MT, CPF 090.377.990-
00, Torna público que requereu à SEMA-MT, a Licença 
Ambiental Simplificada/LAS, para a atividade Irrigação 
de culturas anuais em área de 200,00 hectares. Não foi 
exigido EIA/RIMA.

MATILDE FIN WESZ, Fazenda Sempre Verde/Ser-
ra Dourada I, Chapada dos Guimarães/MT, CPF 
815.218.391-15, Torna público que requereu à SEMA-
-MT, as Licenças Prévia/LP, de Instalação/LI e de Ope-
ração/LO, para a atividade Irrigação de culturas anuais 
em área de 262,70 hectares. Não foi exigido EIA/RIMA.

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada – 13 e 14, localizada na MT 430, saída de 
Confresa sentido Santa Cruz do Xingu,  83,31 km. Municí-
pio de Confresa-MT, CEP: 78652-000. 

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada – 01, 07 e 10, localizada na MT 430, sa-
ída de Confresa sentido Santa Cruz do Xingu,  83,31 km. 
Município de Confresa-MT, CEP: 78652-000. 

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licença 
por Adesão e Compromisso (LAC) para atividade de ofici-
na mecânica na Fazenda Novo Horizonte, localizada na 
MT 430, saída de Confresa sentido  Santa Cruz do Xingu, 
83,31 km. Município de Confresa-MT, CEP: 78652-000.

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente - SEMA  o Licença por Adesão 
e Compromisso (LAC) para atividade de Posto de  Abastecimen-
to na Fazenda Novo Horizonte, localizada na MT 430, saída de  
Confresa sentido Santa Cruz do Xingu, 83,31 km. Município de 
Confresa-MT,  CEP: 78652-000. 

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada – 16 e 17, localizada na MT 430, saída de 
Confresa sentido Santa Cruz do Xingu,  83,31 km. Municí-
pio de Confresa-MT, CEP: 78652-000.

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada – 02, 09 e 11, localizada na MT 430, sa-
ída de Confresa sentido Santa Cruz do Xingu,  83,31 km. 
Município de Confresa-MT, CEP: 78652-000. 

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA o  Licen-
ciamento para o Plano de Exploração Florestal - PEF na 
Fazenda Laçada – 12, 18 e 19, localizada na MT 430, sa-
ída de Confresa sentido Santa Cruz do Xingu,  83,31 km. 
Município de Confresa-MT, CEP: 78652-000.

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA  o Licença 
por Adesão e Compromisso (LAC) para atividade de Lava 
Jato na Fazenda Novo Horizonte, localizada na MT 430, 
saída de Confresa sentido  Santa Cruz do Xingu, 83,31 km. 
Município de Confresa-MT, CEP: 78652-000. 

AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A. CNPJ: 
10.205.035/0001-10, torna  público que requereu junto a Secre-
taria Estadual de Meio Ambiente - SEMA  o Licença por Adesão 
e Compromisso (LAC) para atividade de Armazém de  Agrotóxi-
co na Fazenda Novo Horizonte, localizada na MT 430, saída de  
Confresa sentido Santa Cruz do Xingu, 83,31 km. Município de 
Confresa-MT,  CEP: 78652-000.

DORNELLES SOLETTI,CPF: 411.322.461-72, 
torna público que requereu à SAMA/SORRISO/
MT, a Licença de Operaçãopara extração de cas-
calho em uma área útil de 32,48 há. Localização: 
área de extração: Fazenda Beira Rio,MT 242, 
zona rural do município deSorriso/MT.

VALE GOLD LTDA, CNPJ 38.615.413/0001-53, torna público 
que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/
MT o pedido de cadastro de barragem existente com área 15,605 
m² e volume 46.000 m³ e altura do maciço de 5,41 m. Localizada 
no afluente do Rio Pirizal, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, 
BR/MT, no município de Nossa Senhora do Livramento inscrita no 
CAR n° MT197730/2021, em atendimento a Lei de Segurança de 
Barragens.

JONAS DE PAULA, estabelecidona Avenida Bruno Martini, n° 834, 
Quadra 03 Lotes 03 a 10, Jardim Barcelona II, Sinop/MT, inscrito 
no CPF n° 692.138.609-00, Torna Público que requereu junto a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel do Município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP e Licença de 
Instalação – LI da atividade de Locação de veículos e Lavagem de 
veículos.Maria Fernanda Soluções Ambientais. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

MINERADORA AMIGAL LTDA
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente SEMA, a LP e LI de ampliação para um 
porto de areia, para extração e beneficiamento de areia 
e cascalho no leito do Rio Arinos, localizado na Fazenda 
Autometal, Zona Rural, Município de Nova Mutum, Estado 
de Mato Grosso.

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VARZEA GRANDE 
3ª VARA CIVEL DE VARZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 
(VINTE) DiasEXPEDIDO POR DETERMINACAO DO MMª JUIZ DE DIREITO LUIS OTAVIO 
PEREIRA MAROUES PROCESSO N.1008137-72.2017.8.11.0002 valor da causa: R$ 
38.473,13 POLO ATIVO: NOME: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA 
Endereço: RODOVIA BR-364, 892, - DO KM 436,501 AO KM 439,000, LOTEAMENTO 
JARDIM PAULA III, VARZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-303POLO PASSIVO: Nome: 
GISELE APARECIDA DE BARROSEndereço: AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, 
3674, (LOT JD GLORIA), GLORIA, VARZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-340 FINALIDADE: 
EFETUAR A CITA$AO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta 
da petição inicial a seguir resumida, para NO PBAZ6 BE 03 (TRIS) BIAS, EFETUAR 6 
PAGAMEFITO BA BIVIBA, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. g27, caput, , conforme 
documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo 
deste mandado. RESUMO DA INlClAL: Trata -se de AÇAO DE EXECUÇAO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL por CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTA LTDA, pessoa juridica 
de direito privado (DOC 01), devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 08.415.791/0001-
22, na condi§âo de matriz, representada por sua filial registrada no CNPJ sob o n. 
08.415.791/0018-70, localizada na Rodovia BR-364, n.° 892, Bairro Loteamento 
Jardim Paula III, Varzea Grande /MT, CEP: 78.152-303, em face de GISELE APARECIDA 
DE BARROS, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n. 005.096.311-26. Neste sentido, A 
Exequente é distribuidora de bebidas, e consequentemente realizou a venda dos seus 
produtos â Executada, tornando-se credora da Executada na quantia de R$ 53.516,84 
(cinquenta e trés mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos). A 
Executada somente efetuou o pagamento das trés primeiras parcelas do instrumento 
particular de confissâo de divida que totalizam o montante de R$ 24.622,61 (vinte 
e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos). Ocorre que, 
para o pagamento das trés parcelas restantes, a Executada  entregou  a Exequente 
trés cheques, mas todos retornaram pelo motivo 21 — cheque sustado ou revogado. 
Diante da inadimpléncia, a Exequente procurou a Executada com o objetivo de 
receber o débito pendente, utilizando-se  de todos os meios de composisao amigavel 
para receber a quantia acima declinada da Executada, entretanto as tentativas foram 
infrutiferas. Assim, em conformidade com o item 1.2 da clâusula I do instrumento 
particular  de confissâo  de divida, a Executada esta com um débito, diante da 
Exequente, devidamente atualizado, no valor de R$ 38.473,13 (trinta e oito mil, 
quatrocentos e setenta e trés reais e treze centavos), conforme demonstrativo do 
débito atualizado com juros, multa, honorarios e corregâo monetâria. Portanto, ante a 
inércia da Executada em quitar o débito, vem a Exequente buscar seu direito mediante 
a propositura  da presente medida  judicial, vez que cuida- se de divida liquida, 
certa, exigivel e nâo paga. Dâ-se â causa o valor de R$ 38.473,13 (trinta e oito mil, 
quatrocentos e setenta e trés reais e trezecentavos). DEClSAO:Vistos;Considerando 
que a executada nâo foi localizada para ser citada, defiro o pedido retro,razâo pela 
qual determino que a parte executada seja citada, por edital, este com prazo de 20 
(vinte) dias, para que efetue o pagamento da dfvida (art.  829, CPC), acrescida das 
custas processuais e honorârios advocatfcios fixados na decisâo de inicial, salientando 
que caso a executada queira embargar deverâ fazé-lo no prazo de15 (quinze) dias, 
contando-se a partir do primeiro dia util  seguinte ao prazo estabelecido no edital 
de citagâo, independentemente de penhora, deposito e caugâo, esclarecendo 
que os embargos, via de regra, nâo terâo efeito suspensivo (art. 919, caput,CPC).
Por oportuno, â vista de que, pelo momento, nâo existem os sftios eletrénicos 
mencionados no art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo 
nâo pode ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 
processual, determino que a publica§âo do edital de cita§âo seja realizada junto ao 
Diario de J ustisa Eletronico e em jornal local de ampla circu la§âo a ser providenciado 
pela parte exequente, o que fago com fulcro no parâgrafo do mesmo dispositivo legal. 
Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestagâo do executado, 
desde ja nomeio como C urador Especial o Ndcleo de Pratica Juridica do Centro 
Universitârio de VârzeaGrande-NIVAG, que devera ser regularmente intimado 
para patrocinar a defesa da devedora. Intime-se. Cumpra-se. As providéncias 
necessârias. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

BRADESCO SEGUROS S/A, CNPJ 33.055.146/0441-31 torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável SMADESS 
a Licença Ambiental Modalidade: Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para atividades comerciais, serviços e seguros, loca-
lizada sob o endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 638 – Poção no mu-
nicípio de Cuiabá MT.

ARLINDO CANOVA PABLOS, CPF: 131.492.138-00, toma público 
que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 
SEMA/MT a Licença Ambiental Simplificada (LAS) para a atividade 
de Piscicultura Convencional em tanques escavados na Fazenda 
Agropecuária Canova, localizado no município de Cuiabá/MT, 
Rodovia BR 364, Margem Direita Arica Mirim, s/n, Zona Rural.

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

Cuiabá, sábado, 26 de fevereiro de 2022  - Mato Grosso - A7

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Banco Bradesco S/A., inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 
9.514/97, nas datas de 17/03/22 (1º leilão) e 24/03/22 (2º leilão), ambas às 9h, o leilão do seguinte lote: 
Lote 5 - Cuiabá/MT. Bairro Altos do Coxipó – Dist. Coxipó da Ponte. Rua 08, 105 (Lts. 01 e 02 da Qd. 12). Res. Altos 
do Coxipó. Casa. Áreas totais: const. 223,14m² (lançada em ITBI, 236,4280m²) e ter. 694,66m² (cadastrada na 
Prefeitura Municipal, 348,00m² cada lote). Mat. 103.642 do 5º RI local. Obs.: Imóvel com dois cadastros imobiliários 
junto ao município. Via frontal sem pavimentação. Regularizações e encargos perante os órgãos competentes de 
eventual divergência das áreas de terreno construída que vierem a ser apuradas, correrão por conta do(a) 
comprador(a). Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 773.982,76. 2 º Leilão R$ 665.600,24 (caso não seja 
arrematado no 1º leilão). Lote 11 - Cuiabá/MT. Bairro Porto. Av. Dr. José Feliciano de Figueiredo, 84. Piazza Di 
Napoli. Ap. 606 (6° pav. da Tr. 5) c/ 1 vaga de garagem, 248. Áreas priv.: 65,81m² (ap.), 10,80m² (vaga) e fração 
ideal de 0,3609%. Mat. 25.951 do 7º RI local. Obs.: Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 500.019,07. 
2º Leilão R$ 245.905,71 (caso não seja arrematado no 1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à 
Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui 
direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEIS EM CUIABÁ/MT
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

(51) 99537.5119 • Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020

750.754 2.949.978 5.555.789 6.324.247
555.924 78.821 1.634.330 1.970.311

7.390.580 376.615 415.902 1.237.745

273.442 1.371.388 15.947 10.146

2.591.821 4.160.568 117.455

1.698 694.275 96.162 14.564

885.464 907.200 7.718.129 9.674.468
18.382 84.370

12.468.065 10.623.215 29.600.011 24.444.065
1.005.724 1.379.194

913.373 865.620251.767 251.767
31.519.108 26.688.8795.932.349 5.932.349

12.062 12.062
16.481.738 16.221.876 13.900.000 13.900.000
12.732.438 12.489.045 (5.258.819) (4.733.032)
35.410.354 34.907.100 8.641.181 9.166.968

Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Créditos tributários
Ativos Biológicos
Partes Relacionadas
Gastos a Apropriar
Demais Contas

Total do ativo circulante

Não circulante
Bens para venda
Tributos diferidos
Depósito sub júdice
Ativos Biológicos
Imobilizado

Total do ativo não circulante
Total do ativo 47.878.419 45.530.315

Passivo e patrimônio líquido
Circulante

Financiamentos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais
Impostos a recolher
Adiantamentos de clientes
Demais contas

Total do passivo circulante

Não circulante
Partes relacionadas
Financiamentos
Tributos diferidos

Total do passivo não circulante
Patrimônio Líquido

Capital social
Prejuízos Acumulados

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido 47.878.419 45.530.315

30.06.2021 30.06.2020

Receita Líquida 11.298.534 18.994.803
Ajuste a valor justo - mais valia 3.125.285 2.258.279
Custo dos produtos vendidos (10.975.475) (18.361.573)
Ajuste a valor justo - baixa (1.659.059) (1.567.470)

Lucro Bruto 1.789.284 1.324.039
Despesas administrativas (1.409.417) (1.310.558)

Outras (despesas) receitas operacionais (185.782) 29.413

Lucro antes das receitas

(despesas) financeiras e impostos 194.085 42.898

Despesas financeiras (989.036) (1.620.033)

Receitas financeiras 316.917 23.741

Resultado antes dos tributos (478.034) (1.553.394)

Imposto de renda e contribuição social - diferidos (47.753) 2.639.449

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (525.787) 1.086.055

IBF AGROPECUÁRIA S/AIBF AGROPECUÁRIA S/A
Demonstrações contábeis em 30 de junho de 2021 e de 2020

Senhores Acionistas: Atendendo determinações legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações contábeis do exercício social findo em 30/06/2021, 
acompanhadas das notas explicativas da administração que são parte integrante das demonstrações contábeis.

Diamanrino/MT, 04 de outubro de 2021.

AGROPECUÁRIA SANTA ADRIANA S.A.

Quadro I - Balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e de 2020 - Em reais

Quadro III
Demonstração dos fluxos de caixa em 30 de junho de 2021 e de 2020

Método indireto - Em reais

Quadro II
Demonstração do resultado em 30 de junho de 2021 e de 2020

Em reais

As notas explicativas estão a disposição na sede da empresa As notas explicativas estão a disposição na sede da empresa

Adriano Roberto Legnari Faria - Contador – CRC 1SP114273/O-S-6

Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Resultado do período

Baixa de Imobilizado
Depreciação
Amortização de ativo biológico - não circulante
Amortização dos gastos a apropriar
Encargos sobre financiamentos e empréstimos
Tributos diferidos

Resultado do exercício ajustado

Variações dos saldos dos ativos e passivos no exercício
Contas a receber
Estoques
Créditos tributários
Ativos biológicos circulante
Gastos a Apropriar
Demais contas a receber
Bens para venda
Ativos biológicos não circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais
Impostos a recolher
Adiantamentos de clientes
Demais contas a pagar

Caixa gerado (utilizado) em atividades operacionais
Fluxo de caixa nas atividades de investimentos

Investimentos em biológico - não circulante
Investimentos em imobilizado

Caixa utilizado em atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
Pagamento de juros empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas

Caixa gerado (utilizado) em atividades de financiamentos

Aumento líquido (redução) do caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

Aumento líquido (redução) em caixa e equivalentes de caixa

Ajuste a valor justo

30.06.2021 30.06.2020

(525.787) 1.086.055
(1.466.225) (690.810)

6.896
611.699 537.809
221.816 342.130
243.452 403.757
532.016 641.111
47.753 (2.639.449)

(335.276) (312.501)

(477.103) 165.991
(5.547.738) 1.569.645

1.097.947 35.704
1.568.747 4.555.845
(221.716) (511.635)

65.988 (71.354)
68.524

1.351.861
(335.981) 815.594
(821.843) 754.893

5.801 161.171
(117.455) (7.541)

81.598 1.913
(3.685.171) 7.226.249

(1.833.539) (1.095.384)
(855.093) (856.130)

(2.688.632) (1.951.514)

4.849.199 4.929.462
(5.865.858) (3.944.753)

(657.285) (600.457)
5.848.523 (3.426.958)
4.174.579 (3.042.706)

(2.199.224) 2.232.029

2.949.978 717.949
750.754 2.949.978

(2.199.224) 2.232.029

Em 01 de julho de 2019

Lucro líquido do exercício

Em 30 de junho de 2020

Prejuízo do exercício

Em 30 de junho de 2021

Capital Prejuízos
Social Acumulados Total

13.900.000 (5.819.087) 8.080.913

1.086.055 1.086.055

13.900.000 (4.733.032) 9.166.968

(525.787) (525.787)

13.900.000 (5.258.819) 8.641.181

Quadro IV - Demonstração das mutações do patrimônio
líquido em 30 de junho de 2021 e de 2020 -  Em reais

As notas explicativas estão a disposição na sede da empresa

As notas explicativas estão a disposição na sede da empresa As notas explicativas estão a disposição na sede da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUALAQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA NOVA
SOBRE RODAS, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO DE 
FABRICAÇÃO NO MINIMO 2021 OU SUPERIOR, ORIUNDA
DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 901529/2020 DO MINISTÉRIO 
DAAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, 
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DATA DE 
ABERTURA: 18/03/2022 www.bll.org.br. EDITAL COMPLETO 
NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO. http://guiratinga.mt.gov.br. 
licitacaoguiratinga@hotmail.com. (66) 3431-1441. Guiratinga 
25 de fevereiro de 2022.

GLAUBER RODRIGUES CARVALHO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA AGRICOLA
MECANIZADA, COMPOSTA DE UM TRATOR DE PNEUS E 
UMAGRADE ARADORAORIUNDADO CONVENIO FEDERAL
S O B N º 9 2 1 3 4 9 / 2 0 2 1 E M AT E N D I M E N T O A S 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DATA DE ABERTURA: 
18/03/2022 www.bll.org.br. EDITAL COMPLETO NO SITE 
OFICIAL DO MUNICIPIO. http://guiratinga.mt.gov.br. 
licitacaoguiratinga@hotmail.com. (66) 3431-1441. Guiratinga 
25 de fevereiro de 2022.

GLAUBER RODRIGUES CARVALHO - Pregoeiro Oficial

Edital nº: 021/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da 
Sessão: 15 de MARÇO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, DE 
ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO 
EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente 
licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações
* Adia-se a data da sessão devido a alterações no Edital, nos 
termos do art. 22, Decreto Federal 10.024/2019.

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 026/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão:
17 de MARÇO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, LIVRE DE 
QUILOMETRAGEM, NA CATEGORIA VEÍCULO UTILITÁRIO E 
CAMINHÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 020/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 16 de MARÇO 
de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da 
Licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO 
UTILIZADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CAOP/CSI- CENTRO 
DE APOIO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO E SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, CONFORME AS CONDIÇÕES, 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ANEXO I.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido pelo 
e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone 
(65) 3613-1635.

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações
* Adia-se a data da sessão devido a alterações no Edital, nos 
termos do art. 22, Decreto Federal 10.024/2019.

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

oJAIME ELON KOLLING, CPF n  042.411.949-82, torna público, que 
requereu junto a SEMA/MT, a emissão da Licença Florestal – LF, da 
propriedade denominada de Fazenda Nakai I, para o desenvolvimento 
da Atividade de Manejo Florestal Sustentável, no município de 
Cotriguaçu/MT, e não foi desenvolvido estudo de impacto ambiental.

Instituto Patris
CNPJ 37.678.845/0001-40

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Membros
Através deste edital, o Diretor Presidente do instituto sem fins lucrativos denominada
Instituto Patris,  CNPJ 37.678.845/0001-40, com sede e foro Rua Antonio João,
nº 276, sala: 202, Bairro: Centro Norte, Cuiabá/MT, CEP: 78.005-410, no uso das
atribuições  que lhe confere o estatuto social,  convoca todos os membros, para
participarem da Assembleia Geral de membros do Instituto Patris, que será realizada
no próximo dia 07/03/2022, no local de sede na Rua Antonio João, nº  276, sala: 202,
Bairro: Centro Norte, Cuiabá/MT, CEP: 78.005-410, às 10h em 1ª convocação com
a maioria dos associados e às 10h30min em 2ª e última convocação com qualquer
número não  exigindo  a  lei  quórum especial  para  deliberar  sobre  os  seguintes
assuntos: Ordem do Dia: 1. Análise, discussão e eventual alteração do Estatuto; 2.
Admissão de membros; 3. Aprovação do Conselho de Administração e lavratura das
respectivas Atas de Posse dos Cargos e Diretoria. 4. Aprovação do Lotacionograma;
5.  Aprovação  do  Balanço  Patrimonial  exercício  2021.  6.  Outros  assuntos  de
interesse  social.  Cuiabá,  25/02/2022.  Vittor  Arthur  Galdino -  Presidente -  CPF
729.096.171-49 - OAB/MT 13.955. 26/02/22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Estabelecimentos 
de Serviço de Saúde do Estado de Mato Grosso - 
SINDESSMAT, representada por seu presidente Dr. Altino 
José de Souza, com sede e foro na cidade de Cuiabá/MT, na Rua 
Barão de Melgaço, 2754, sala 1301, Centro Sul, Cep: 78.020-
800, inscrito no CNPJ sob o número 33.004.698/0001-72, 
com registro sindical número 02421387895-7 junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela legislação sindical vigente e 
pelo Estatuto Social, convoca todos os representantes de 
estabelecimentos de serviços de saúde de sua base territorial, 
para participar da Assembléia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 10 de março de 2022 (5ª feira), às 10h20, 
em primeira chamada com maioria dos associados presentes, 
e às 10h30, em segunda chamada com qualquer número, 
para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Discussão 
e deliberação CCT 2022/2023 do Sindicato dos Profissionais 
de Enfermagem de Mato Grosso - SINPEN-MT;2. Discussão e 
deliberação CCT 2022/2023 do Sindicato dos Profissionais da 
Saúde do Estado de Mato Grosso - SESSAMT; 3. Eleição da 
Comissão de negociação. O link para acesso a reunião poderá 
ser solicitado pelo telefone (65) 3623-0177ou pelo e-mail: 
financeiro@sindessmat.com.br. 

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Altino José de Souza

Presidente SINDESSMAT (26/02/2022)

A JENILSON ROBERTO DE MENEZES & CIA LTDA, CNPJ nº 39.934.284/0001-
29,  torna  público  que  requereu  junto  ao  Departamento  de  Meio  Ambiente  da
Prefeitura Municipal de Sapezal-MT, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação
(LI)  e  Licença  de  Operação (LO),  para  a  atividade  de  Jateamento  de  peças,
usinagem, torno e solda, localizada na Rua Projetada B, nº  460 SE, Bairro Hilario
Dal’Alba Scariote - SAPEZAL/MT. 26/02/22

Maria Aparecida  de  Arruda Albuez  01606044192,  CNPJ:  44.055.538/0001-79
torna  público  que  requereu  à  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Rural  Sustentável -  SEMMADRS  de  Várzea  Grande/MT,  a
Licença Ambiental - Modalidade: Licença Previa, Licença de Instalação e Licença de
Operação, para atividade de: Serviços de manutenção e reparação mecânica de
veículos automotores,  localizada Av. Pantaneira (lot.  Jd. Paula I), nº 250, Bairro
Marajoara, município de Várzea Grande/MT. 26/02/22

Davi Alves Bicalho, CPF 799.923.821-04, torna público que requereu a 
SEMA/MT, a ampliação das licenças LICENÇA PÉVIA-LP e LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO- LI para extração e beneficiamento de minério de ouro no 
processo ANM 866.354/2016 e 866.355/2016 localizado na zona rural de 
POCONÉ-MT.                                                                            (26/02/2022)

CBF
Caboclo é 
afastado da 
CBF e terá 
mandato 
encerrado com 
nova punição
Da Folhapress - São Paulo

Em decisão tomada 
por unanimidade nesta 
quinta-feira (24) pela 
Assembleia Geral da CBF 
(Confederação Brasilei-
ra de Futebol), Rogério 
Caboclo foi afastado da 
presidência da entidade 
até o fim de seu mandato.

Formada por presi-
dentes das 26 federações 
estaduais mais a do Dis-
trito Federal, a comis-
são afastou o cartola por 
mais 20 meses devido a 
uma denúncia de assédio 
moral feita pelo diretor 
de TI Fernando França.

A punição será so-
mada a uma outra, de 
21 meses, imposta ao 
dirigente após denún-
cia de assédio moral e 
sexual feita por uma 
funcionária da entidade. 
Somadas, as duas puni-
ções ultrapassam o fim 
do mandato de Caboclo, 
confirmando a vacância 
da presidência.

Uma eleição será con-
vocada nas próximas 
semanas para escolher 
quem vai cumprir este 
período à frente da con-
federação. Um dos cota-
dos para assumir o cargo 
é o presidente interino, 
Ednaldo Rodrigues, que 
é um dos oito vice-presi-
dentes da CBF. Ele está 
no comando de agosto 
de 2021.

Também nesta quinta, 
no entanto, o STJ (Supe-
rior Tribunal Federal) 
determinou uma inter-
venção na CBF e que o 
vice mais velho assu-
misse interinamente a 
presidência até a nova 
eleição. Neste caso, seria 
Antonio Carlos Nunes, 
de 83 anos. Ele, porém, 
está afastado por licença 
médica.

Na sequência, a pre-
ferência seria de Antônio 
Aquino, de 75, mas ele 
abriu mão do cargo. O 
próximo da lista seria jus-
tamente Ednaldo, de 68.

“Seguindo os ritos 
estabelecidos no estatuto 
da entidade, o presidente 
em exercício Ednaldo Ro-
drigues Gomes perma-
nece na presidência, de 
forma interina, tendo em 
vista a impossibilidade 
e manifestação expressa 
dos outros dois vice-
-presidentes mais idosos, 
ratificado por todas as 
federações presentes”, 
diz trecho de um comu-
nicado da CBF.

Caboclo estava afas-
tado pela Comissão de 
Ética da entidade desde 
o dia 6 de junho, após 
ter sido acusado por sua 
secretária de assédio mo-
ral e sexual. A denúncia 
foi protocolada dois dias 
antes.

No mesmo final de 
semana do afastamento, 
o Fantástico, da TV Glo-
bo, exibiu diálogo entre 
o cartola e a funcionária, 
no qual é possível ouvi-lo 
questionar se ela se mas-
turbava e se mantinha 
um romance com outro 
colega da CBF.

A denunciante ainda 
disse, em relatório apre-
sentado à Comissão de 
Ética, que o mandatário 
teria oferecido biscoito 
de cachorro para ela e a 
chamado de cadela.

Caboclo diz que tem 
sido alvo de ações or-
questradas por Marco 
Polo Del Nero, seu ante-
cessor, que deixou a CBF 
acusado de corrupção no 
caso chamado de Fifaga-
te. A defesa de Caboclo 
nega que ele tenha co-
metido assédio moral e 
sexual.

A
ce

ss
e 

ao
 S

IT
E

:
w

w
w

.d
ia

ri
o

d
ec

u
ia

b
a.

co
m

.b
r

D4Sign aeaf73d9-27e2-4462-839c-634a649c2f4c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



www.diariodecuiaba.com.br
Esta página faz parte da edição impressa e Digital produzida Pelo Jornal Diário de Cuiabá 
com circulação em todo Estado de Mato Grosso. Documento assinado eletronicamente 
com certificado Digital ICP Brasil. 

A8 -  Cuiabá, sábado, 26 de fevereiro de 2022 -  Esportes

ESPORTES

ares. O Corinthians conta 
hoje com Cássio e Matheus 
Donelli, dois jogadores que 
já atuaram nesta tempora-
da, além de Carlos Miguel. 
A diretoria também acertou 
no mês passado a contrata-
ção de Ivan, da Ponte Preta.

Já Danilo Avelar vive 
outra situação. O jogador 
era utilizado regularmente, 
mas em junho do ano passa-
do publicou um comentário 
de teor racista em um jogo 
de game online. O caso 
ganhou repercussão (nega-
tiva) e torcedores pediram a 
rescisão contratual do atleta 
com o clube, que preferiu 
afastá-lo por ora.

O jogador tem recebido 
aulas sobre o combate ao 
racismo da pesquisadora 
Winnie Bueno e publicado 
conteúdos sobre o tema 
em suas redes sociais. Em 
novembro, Avelar divulgou 
uma exposição no Museu 
do Futebol, no Pacaembu, 
sobre a história do goleiro 
Barbosa, que sofreu com 
perseguição racista após 
falhar na final da Copa do 
Mundo de 1950. Ele esteve 
acompanhado do diretor 
executivo do Observatório 
da Discriminação Racial no 
Futebol, Marcelo Carvalho, 
e também de Winnie.

No Dia da Consciência 
Negra, publicou mensagem 
dizendo que está tentando 
mudar seu comportamen-
to sobre o tema. “Não é 
mimimi. É real. E vejo isso 
a cada aula, nas conversas 
com pessoas engajadas 
na causa antirracista, nas 
visitas e nas outras ações 
que estou me envolvendo. 
O racismo estrutural no 
Brasil é um problema mui-

PEDRO RAMOS
Estadão Conteúdo

Eles são jogadores do 
clube, treinam diariamente, 
recebem salários, mas estão 
fora dos planos da diretoria 
ou do treinador. Corin-
thians, Palmeiras, Santos e 
São Paulo já negociaram 24 
jogadores sem espaço em 
seus respectivos elencos, 
mas pelo menos outros seis 
deles ainda buscam definir 
o futuro na temporada.

Na atual janela de ne-
gociação, o Corinthians se 
livrou de jogadores que 
estavam fora dos planos 
do clube e encareciam sua 
folha de pagamento, como 
Janderson (Grêmio), Caeta-
no (Goiás), Léo Santos, Fes-
sin e Matheus Jesus (Pon-
te Preta), Vitinho (Vasco), 
André Luís e Marquinhos 
(Cuiabá), Matheus Alexan-
dre (Coritiba), Everaldo 
(América-MG) e Rafael Bilu 
(Criciúma). O clube ainda 
vendeu Éderson, que estava 
emprestado ao Fortaleza, 
para o Salernitana, da Itália. 
Alguns são comprados, ou-
tros entregues sem custos, 
mas com acertos no paga-
mento mensal do salário.

Há jogadores que ainda 
buscam definir seu futuro. 
O atacante Jonathan Cafu 
chegou ao Parque São Jorge 
sem custos em novembro de 
2020 e esteve emprestado 
em 2021 ao Cuiabá, ajudan-
do a equipe a se manter na 
primeira divisão. Ele fez 
apenas três partidas com a 
camisa corintiana e não faz 
parte dos planos para 2022.

O goleiro Guilherme 
Castellani é outro sem espa-
ço e que pode buscar novos 

FUTEBOL Clubes se livram de jogadores que estão fora dos 
planos do clube e encarecem sua folha de pagamento

Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo 
se livram de jogadores encostados

-PR; Victor Luís, ao Ceará; 
Alanzinho, ao Sport, além 
de Papagaio, ao Ituano.

A diretoria do Santos 
rescindiu os contratos de 
Jandrei, Cleber Reis, Lucas 
Venuto e Rodrigão, além 
de ter emprestado Raniel 
ao Vasco. Anderson Ceará 
e Matheus Moraes foram 
para o Maringá. E Felippe 
Cardoso se juntou ao gru-
po do Vegalta Sendai, do 
Japão. Já Ivonei, Luiz Hen-
rique e Robson Reis ainda 

lar, que chegou a negociar 
com Cruzeiro e Ceará, mas 
não houve acordo entre as 
partes.

O Palmeiras não conta 
com jogadores encostados 
em seu elenco. Quem esta-
va mal com a torcida e sem 
ambiente para seguir no 
clube era o atacante Luiz 
Adriano, que acertou sua 
rescisão neste ano. O clube 
também emprestou Lucas 
Lima ao Fortaleza; Matheus 
Fernandes, ao Athletico-

to grave e a gente precisa 
fazer algo para resolver. 
Inclusive no futebol! Ficar 
calado não resolve e não 
ajuda. Podemos conversar, 
podemos discutir ideias, 
podemos mudar. E eu estou 
tentando. É minha obriga-
ção como homem branco 
privilegiado, sei que é o mí-
nimo, mas juntos podemos 
mais! A data de hoje tem 
uma história de luta e tem 
um significado maior que 
imaginamos”, disse Ave-

André Luís novo jogador do Cuiabá

brigam por espaço no clube. 
Suas situações não estão 
definidas.

O clube da Vila ainda 
tem alguns jogadores sem 
espaço. Anunciado em 
agosto do ano passado, o 
meia Augusto Galvan che-
gou ao Santos por emprés-
timo junto ao Real Madrid. 
O jovem de 22 anos foi 
revelado pelo São Paulo 
e assinou contrato até ju-
nho deste ano, mas só fez 
quatro jogos com a equipe 
sub-23 na Copa Paulista. 
Sem agradar, o jogador 
não foi sequer inscrito no 
Paulistão.

O lateral-direito Daniel 
Guedes está fora dos pla-
nos. Ele tem contrato até 
junho deste ano, mas não 
acertou sua renovação. A 
diretoria santista contratou 
Auro, ex-São Paulo, para 
a posição, e ainda conta 
com Madson, entregue ao 
departamento médico com 
uma lesão muscular. O 
jovem Sandro, que dispu-
tou a Copinha deste ano, 
é outro que procura lugar 
para jogar.

O São Paulo fez uma 
limpa no elenco para a 
atual temporada e não tem 
jogadores encostados. Da 
lista de atletas sem espaço, 
a diretoria acertou o em-
préstimo do goleiro Lucas 
Perri ao Náutico, além de 
ter negociado as saídas 
do meia Vitor Bueno e do 
atacante Pablo, ambos com 
descrédito entre os torce-
dores. O técnico Rogério 
Ceni recebeu cinco reforços 
(Jandrei, Rafinha, Patrick, 
Alisson e Nikão) neste ano 
e pediu mais nomes para 
encorpar o elenco.

LUCIANO TRINDADE
Da Folhapress - São Paulo

Pilotos da F1, como o ale-
mão Sebastian Vettel e o ho-
landês e atual campeão Max 
Verstappen, manifestaram 
nesta quinta-feira (24) o desejo 
de não disputar o GP da Rússia 
nesta temporada, agendado 
para 25 de setembro. Eles são 
contra a realização da prova 
após o governo russo decidir 
atacar a Ucrânia.

Em um comunicado oficial, 
a categoria, no entanto, não 
descartou a realização da cor-
rida, mas disse que monitora a 
situação. “Nós observamos de 
perto o desenvolvimento dos 
acontecimentos e, no momen-
to, não há mais comentários 
sobre a corrida.”

Tetracampeão mundial, 
Vettel se disse “chocado” com 
a invasão russa e foi enfático ao 
dizer que não quer participar 
da etapa.

“É horrível ver o que está 
acontecendo [...] Falo por mim: 
eu não devo ir e eu não irei. É 
errado correr lá. Pessoas estão 
sendo mortas por razões estú-
pidas e uma liderança muito 
estranha e raivosa”, disse o ale-
mão, se referindo ao presidente 
da Rússia, Vladimir Putin.

“Isso é algo sobre o qual 
ainda vamos conversar, mas a 
GPDA [Associação de Pilotos] 
ainda não se reuniu. Pessoal-
mente, estou chocado e triste 
com o que está acontecendo. 
Nós vamos ver o que acontece 
daqui para frente. Já tomei 
minha decisão”, acrescentou o 
piloto da Aston Martin.

O atual campeão, Max Vers-
tappen, que não costuma se 
envolver em questões políticas, 
concordou com o posiciona-

GUERRA NA UCRÂNIA

Pilotos são contra corrida na Rússia, mas F1 diz que monitora situação
mento de Vettel.

“Se um país está em guer-
ra, não seria certo correr lá”, 
afirmou o holandês. “Mas não 
é só o que eu acho. O paddock 
todo tem de decidir o que fare-
mos em seguida”, continuou o 
piloto da Red Bull.

O bicampeão espanhol 
Fernando Alonso, da Alpine, 
foi outro que manifestou incô-
modo com o GP em solo russo.

“Temos nossa opinião e é 
a mesma de todos, só que não 
temos o poder de decidir. Mas 
com certeza podemos tomar 
nossas próprias decisões”, 
afirmou.

Já o chefe da equipe que 
pertence à marca de energéti-
cos austríaca, Christian Hor-
ner, disse que não vê “clima” 
para a F1 ir à Rússia. “É um 
problema para o corpo dire-
tivo e o detentor dos direitos 
comerciais que são responsá-
veis, mas o quanto as coisas 
podem mudar entre agora e 
setembro?”, questionou. 

Os primeiros reflexos co-
merciais, aliás, já começam a 
aparecer na categoria. A escu-
deria americana Haas anun-
ciou nesta quinta que, a partir 
desta sexta (25), seus carros 
não exibirão mais o patrocínio 
da Urakali, conglomerado 
russo do ramo de fertilizantes.

A retirada do patrocinador 
foi anunciada num breve co-
municado, no qual a equipe ci-
tou que “não irá se pronunciar 
sobre acordos comerciais”. A 
Urakali tem como seu diretor-
-executivo o bilionário russo 
Dmitry Mazepin, que é pai de 
Nikita Mazepin, piloto da Haas 
desde 2021.

Por enquanto, ainda não 
está claro se o acordo foi rom-
pido definitivamente ou se 

trata de uma ação pontual. Nas 
redes sociais da Haas, a marca 
do conglomerado também foi 
retirada.

Como resposta ao ataque 
russo contra a Ucrânia, o pre-
sidente norte-americano, Joe 
Biden, anunciou novas sanções 
contra a Rússia. Entre elas está 
o bloqueio de ativos de bancos 
russos, que não vão poder mais 
fazer negócios com empresas 
americanas.

Horas antes do anúncio da 
Haas, o alemão Gunther Stei-

ner, chefe da equipe, cancelou 
sua participação na entrevista 
coletiva organizada pela FIA 
(Federação Internacional de 
Automobilismo) após o se-
gundo dia da pré-temporada 
na cidade de Barcelona, na 
Espanha. Foi neste evento que 
os pilotos se manifestaram.

Na véspera da invasão 
determinada por Putin, no 
entanto, Steiner afirmou que 
estava acompanhando toda a 
situação e que “se acontecer 
algo, vamos lidar com isso”.

Já em entrevista ao site 
Crash, Nikita Mazepin afirmou 
que “no meu entendimento, a 
corrida vai acontecer e vocês 
vão me ver lá” e acrescentou 
ser um “apoiador do esporte 
sem políticas. 

Enquanto a F1 não toma 
uma decisão sobre a realiza-
ção da corrida em setembro, 
a Uefa marcou para esta sexta 
(25) uma reunião de seu co-
mitê executivo para definir o 
que vai fazer com a final da 
Champions que está prevista 

para o dia 28 de maio, em São 
Petersburgo, na Rússia.

O primeiro-ministro bri-
tânico Boris Johnson cobrou 
atitudes da Uefa e afirmou 
ser “inaceitável” a decisão do 
campeonato ocorrer em solo 
russo.

“Parece-me inaceitável que 
os grandes torneios de futebol, 
como a final da Champions ou 
qualquer outro, possam ser 
realizados na Rússia depois da 
invasão de um país soberano”, 
disse o britânico.

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S.A.
CNPJ/ME nº 41.315.638/0001-07

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 (em milhares de reais)
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 - (Em milhares de reais)

Ativo Nota 31/12/2021
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6  1.007
Despesas antecipadas 7  1.583
Outras contas a receber 8  956
Total do ativo circulante  3.546
Ativo não circulante
 Imobilizado 9  4.102
 Intangível 10  1.289
 Intangível em andamento 10  7.720
 Ativo fiscal diferido 11  2.520
Total do ativo não circulante  15.631

Total do ativo  19.177
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Marcelo Batista da Silva - CRC 1SP 188194/O-4

Diretoria

Conselho de Administração
Geraldo Tadeu Rossi - Presidente do Conselho de Administração

Contador

Demonstrações do valor adicionado para o
exercício de 31 de dezembro de 2021 - (Em milhares de reais)

31/12/2021
Receitas
 Receitas dos serviços de construção  7.720
 Outras receitas  -

 7.720
Insumos adquiridos de terceiros
 Custos dos serviços prestados  (5.083)
Custos dos serviços de construção  (7.720)
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (431)
 Outros  (351)

 (13.585)
Valor adicionado bruto  (5.865)
 Depreciações e amortizações  (86)
Valor adicionado líquido produzido  (5.951)
Valor adicionado recebido em transferência
 Receitas financeiras  280

 280
Valor adicionado total a distribuir  (5.671)
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
 Remuneração direta  856
 Benefícios  159
 FGTS  54
Impostos, taxas e contribuições
 Federais (incluindo IOF)  (2.292)
 Estaduais  -
 Municipais  10
Remuneração de capitais de terceiros
 Juros  117
 Aluguéis  316
Remuneração de capitais próprios
 Prejuízo do líquido do período  (4.891)

 (5.671)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das

demonstrações contábeis.

Demonstração dos fluxos de caixa para o
exercício de 31 dezembro de 2021 - (Em milhares de reais)

31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício  (4.891)
Ajustes para conciliar o prejuízo com o caixa gerado pelas

atividades operacionais:
Depreciação e amortização  86
Diferido  (2.520)
Redução dos ativos operacionais:
 Despesas antecipadas  (1.583)
 Outras contas a receber  (956)
Aumento líquido dos passivos operacionais:
 Fornecedores  4.937
 Obrigações trabalhistas e sociais  177
 Obrigações fiscais  119
Outros passivos  90
Caixa utilizado nas atividades operacionais  (4.541)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisições de itens do ativo imobilizado  (4.184)
 Adições ao intangível  (9.013)
Caixa utilizado nas atividades de investimentos  (13.197)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Empréstimos e financiamentos  745
 Integralização de capital social  18.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento  18.745
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  1.007
 Caixa e equivalentes de caixa no início do período  -
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período  1.007
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  1.007

As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado abrangente para o
exercício de 31 dezembro de 2021 - (Em milhares de reais)

31/12/2021
Prejuízo líquido do exercício  (4.891)
Resultados abrangentes do exercício  (4.891)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para o
exercício de 31 dezembro de 2021 - (Em milhares de reais)

Total do
Capital Prejuízos patrimônio
social acumulados líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2021  -  -  -
 Integralização de capital  18.000  -  18.000
 Prejuízo do exercício  -  (4.891)  (4.891)
Saldos em 31 de dezembro 2021  18.000  (4.891)  13.109

As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonstrações contábeis.

Demonstrações do resultado para o exercício de 31 dezembro de 2021 -
(Em milhares de reais)

Nota 31/12/2021
Receitas com construção e infraestrutura 16  7.720
Custos com construção e infraestrutura 16  (7.720)
Resultado bruto  -
Despesas gerais e administrativas 17  (7.518)
Lucro líquido antes do resultado financeiro e impostos  (7.518)
Resultado financeiro líquido 18  107
Lucro líquido antes dos impostos  (7.411)
Imposto de renda e contribuição social diferido 11  2.520
Prejuízo líquido do exercício  (4.891)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonstrações contábeis.

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31/12/2021
Passivo circulante
Fornecedores 12  4.498
Empréstimos e financiamentos 13  194
Obrigações trabalhistas e encargos sociais -  177
Obrigações fiscais -  119
Outros passivos -  90
Total do passivo circulante  5.078
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 13  551
Fornecedores 12  439
Total do passivo não circulante 990
Patrimônio líquido
Capital social 15  18.000
Prejuízo acumulado (4.891)
Total do patrimônio líquido 13.109
Total do passivo e do patrimônio líquido 19.177
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“As Demonstrações Financeiras na íntegra e Parecer dos Auditores
Independentes, sem ressalvas, encontram-se disponíveis na sede da

Companhia, no site www.rotadosgraos130.com.br  e publicadas no
Jornal Diário de Cuiabá versão digital em 26/02/2022.”
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