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Construtora Tripolo Ltda, CNPJ 04.879.275/0001-06, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
- SEMA/MT, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para atividade 
de canteiro de obras, a ser instalado na Av. Pará, s/n, bairro São 
Gonçalo em Guiratinga/MT, para Obras Pavimentação Asfáltica da 
Rod. MT-110, trecho: Entr. BR-364 - Entr. BR-070 (A) (Div. Tesouro/
General Carneiro), subtrecho: Entr. MT-461 (A) - Entr. MT-270/340 
(B) (Guiratinga), com extensão de 52,94 km.

Construtora Tripolo Ltda, CNPJ 04.879.275/0001-06, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
- SEMA/MT, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para atividade 
de Usina de Asfalto, a ser instalado na Av. Pará, s/n, bairro São 
Gonçalo em Guiratinga/MT, para Obras Pavimentação Asfáltica da 
Rod. MT-110, trecho: Entr. BR-364 - Entr. BR-070 (A) (Div. Tesouro/
General Carneiro), subtrecho: Entr. MT-461 (A) - Entr. MT-270/340 
(B) (Guiratinga), com extensão de 52,94 km.

MG ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ 
44.275.090/0001-07 Matriz, torna público que re-
quereu junto à Secretaria Municipal de Meio Am-
biente/SMMA/Barra do Garças-MT, o pedido das 
licenças LP, LI e LO, para atividade odontológica 
no município.

OLIVEIRA PINTURAS EIRELI MR - CNPJ 
21.771.659/0001-11, 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 ACUSTICO, na Aveni-
da 31 de Março, 2101, Cristo Rei, em Várzea Grande-MT.

Cuiabá, quinta-feira, 03 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 2ª VARA CÍVEL - VARA
ESP. DIREITO AGRÁRIO 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 DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 
MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS PROCESSO n. 0000505-
15.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: [Esbulho / Turbação / Ameaça]-
>REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: LAIS DA SILVA LARA ZARDINI  
Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: JOSE SILVEIRA SILVA Endereço: , PORTO ESPERIDIÃO - 
MT - CEP: 78240-000 Nome: FABRICIO FLORES CEZARIO Endereço: , PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 
78240-000 Nome: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA BRITO Endereço: , PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 
78240-000 Nome: EDENILSON PARA SALVATERRA Endereço: , PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-
000 Nome: MARIA DE FATIMA DE JESUS DE OLIVEIRA Endereço: VILA SAO PAULO, VILA SAO PAULO, 
PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: LUCIANO FERREIRA MORENO Endereço: OSVALDO 
FARIA, 351, AEROPORTO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: JOÃO FARIAS DO VALE 
Endereço: Vila Asa Branca, Comunidade Vila Rita, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: 
SANDRO LEMES DA SILVA Endereço: Vila Asa Branca, Comunidade Vila Rita, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 
CEP: 78240-000 Nome: FLORA SOCORE RODRIGUES Endereço: Vila Asa Branca, Comunidade Vila Rita, 
PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240 000 Nome: MARILZA GRACIELA SURUBI Endereço: Vila Asa 
Branca, Comunidade Vila Rita, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: ODENIDES SANTOS 
CAMPOS SANTANA Endereço: Vila Asa Branca, Comunidade Vila Rita, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 
78240 000 Nome: TEREZINHA DE JESUS RAMOS SUE Endereço: Vila Asa Branca, Comunidade Vila Rita, 
PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: MARCOS NEI S. TURIBIUS Endereço: desconhecido 
Nome: MARIA SOARES Endereço: desconhecido Nome: ADNILTON SILVA SANTANA Endereço: Vila Asa 
Branca, Comunidade Vila Rita, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: VALDIR BARBOSA DA
SILVA Endereço: Vila Asa Branca, Comunidade Vila Rita, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: 
SOCORRO BARBOSA DE SOUZA Endereço: Vila Asa Branca, Comunidade Vila Rita, PORTO ESPERIDIÃO - 
MT - CEP: 78240-000 Nome: YARA MARTINS PICADA FLORES Endereço: desconhecido Nome: Antonio 
Araújo Dos Santos Endereço: Rua Osvaldo Faria, Aeroporto, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 
Nome: FABRÍCIO FLORES Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A citação e intimação dos réus 
incertos/ não encontrados/ desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias; 
Desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA como CURADORA ESPECIAL, 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:EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 
JUIZ DE DIREITO DA VARA CIVEL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO – MT. LAIS DA SILVA LAPA
ZARDINL brasileira, aposentada, viúva, portadora da cédula de identidade RG n2 0084149-8 SSP/MT e do CPF 
n2 061.864.241-20, endereço eletrônico inexistente, domiciliada na Rua 6 de Outubro, n. 246, Centro, 
Cáceres/MT, por intermédio de seu advogado (procuração anexa) vem, mui respeitosamente, a presença de V. 
Exa. propor a presente. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR . Em desfavor de 
JOSÉ CARLOS MORENO brasileiro, convivente, serviços gerais, portador da identidade R.G n. 687.513 
SSP/MT, endereço eletrônico desconhecido, residente na Rua Nova Zelândia, casa 08, lote 02, bairro Jardim 
Primavera, em Porto Esperidião - MT; , FABRICIO FLORES CEZARIO, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, 
portador do da Identidade R.G. n. 2172534-9 SSP MT, inscrito no CPF sob n. 044.380.401-08, endereço 
eletrônico desconhecido, residente na Rua Aeroporto, casa 09, lote 02, bairro Jardim Aeroporto, em Porto 
Esperidião-MT; CARLOS HENRIQUE DE SOUZA BRITO brasileiro, operador de máquinas agrícolas, portador 
da Identidade R.G. n. 2558356-5 SSP MT, inscrito no CPF sob n. 062.181.421-08, endereço eletrônico 
desconhecido, residente na Rua Diego Santos, bairro Parque das Américas, em frente ao INDEA, em Porto 
Esperidião - MT; ELOY FERREIRA DOS SANTOS casado, aposentado, portador do R.G. n. 470414 SSP MT, 
endereço eletrônico desconhecido, residente na Rua Osvaldo Faria, s/n, bairro Aeroporto, em Porto Esperidião 
- MT;EDENILSON PARASAVATERRA, solteiro, serviços gerais, portador da Identidade R.G. n. 1619103-0 SSP
MT, inscrito no CPF sob n. 009.273.601-79, endereço eletrônico desconhecido, residente na Rua Antônio 
Cardozo, s/n, bairro Jardim Aeroporto, em Porto Esperidião -.MT; JOSÉ SILVEIRA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, portador do R.G. n. 183.587 SSP MS, inscrito no CPF sob. 337.550.941-34, endereço eletrônico 
desconhecido, residente na Rua Adalberto Pagliuca, s/n, Parque das Américas, em Porto Esperidião - MT e, 
OUTROS QUE POSSAM SER ENCONTRADOS NAÁREApelos motivos fáticos e de direito que abaixo expõe: 
A- DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA A autora ê pessoa idosa, 70 (setenta) anos, razão pela qual requesta a 
prioridade da tramitação da presente demanda, nos termos do Estatuto do Idoso - Lei n2 10.741/2013 e nos 
termos do art. 1.048, inciso I, do CPC/2015. 1 - DA SÍNTESE FÁTICA. De acordo com a cópia da certidão da 
matrícula anexa - n. 2.626, (antiga matrícula 16.857) a requerente é proprietária e possuidora e detentora da 
posse direta do imóvel rural denominado “Fazenda Alvorada” com área de 1.038,6924 ha com registro no CAR 
MT n. 5106828-637C.63EF.D500.418C.9573.7E42.1359C.DFDB, localizada na Zona Rural de Porto 
Esperidião - MT, posto que recebeu de herança de seu falecido pai. Entretanto no dia 09.04.2017, teve parte de 
sua posse turbada quando algumas cercas foram danificadas e pessoas adentraram por uma estrada que corta 
a fazenda e construindo barracas improvisadas. No local da invasão foram abertas clareiras irregulares, sem 
qualquer atenção aos cuidas ambientais de praxe, a fim de se instalarem provisoriamente. Ressalta-se que, 
tentou-se pacificamente retirar as pessoas do local, no entanto, as mesmas se recusam a sair e retirar suas 
coisas, mesmo após recebem a confirmação que de fato a posse e domínio da área invadida pertence, 
legalmente, a requerente. Nos depoimentos fornecidos aos policias, os invasores informaram que estavam 
sendo auxiliados e orientados quanto a ocupação pelo advogado de alcunha “MAX”, residente em Pontes e 
Lacerda, cujo telefone celular ê: (65) 999667-8186. Diante disto, é necessário recorrer a intervenção judicial. 
Como de conhecimento geral, na ação de manutenção ou reintegração de posse é necessário ao autor 
comprovar os requisitos do artigo 561 NCPC/2015, consubstanciado na: a) posse anterior; b) a turbação ou 
esbulho; c) a perda da posse; e, d) a data em que ocorreu o ilícito. Assim passemos a demonstrar: A) POSSE 
ANTERIOR: A requerente passou a exercer a propriedade e posse do imóvel rural fruto da transmissão por 
herança de seu falecido Pai, sr. Henrique da Silva Lara, conforme sentença anexa, prolatada nos autos de 
inventário n. 155/90 em 29.02.2000, comarca de Cáceres- MT, tendo como vizinhos do imóvel seus irmãos, 
também herdeiros do de cujos. Outrossim, é cediço que a Certidão da Matrícula do imóvel - neste caso, n. 2.626-
, também figura como prova de posse do imóvel, uma vez que ela é a exteriorização do domínio. Veja que a 
posse anterior também pode ser confirmada pela regularidade da terra, tendo em vista que a Requerente 
mantém atualizada toda a documentação pertinente e exigida por Lei: Recibo de Inscrição do imóvel rural no 
CAR n. MT-5106828-637C.63EF.D500.41BC.9573.7842.1359C.DFDB, conforme documentos anexos; A
requerente também está em dia com seu Certificado de cadastro de Imóvel Rural- CCIR, exercício 2015/2016 
(Código do imóvel Rural n. 902.144.101.362-0), conforme documentos anexos; A requerente também paga 
regularmente o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, conforme documentos anexos; O imóvel 
Rural também ê devidamente declarado no Imposto sobre a Renda de pessoa Física, conforme documentos 
anexos; Documentos relativos ao Georreferenciamento da Fazenda Alvorada (memorial descritivo), também 
demonstram a posse e regularidade anterior da área esbulhada, conforme documentos anexos. A posse 
também é de conhecimento desta comunidade, posto que, anos atrás, na sede da própria fazenda Alvorada, 
ocorreu o homicídio do marido da requerente, pelo próprio funcionário, conforme restou comprovado na Ação 
Penal de competência do júri n.23-87.2005.811.0098 - ID 1425. O assassinato teve grande repercussão social 
na época, sendo julgado no ano passado. Registra-se, por fim, que toda a sua extensão possui cercas de divisa, 
que delimitam a área a requerente e dos vizinhos. B) DO ESBULHO E DA PERDA PARCIAL DA POSSE; O 
esbulho parcial do imóvel pode ser comprovado por intermédio das fotos retiradas pelo grupo policial que 
compareceu ao local ainda nos primeiros dias de invasão, inseridas no Relatório Policial anexo. Inclusive, o 
Relatório Policial é mais do que hábil para provar o esbulho sofrido, posto que o relatou que os requeridos e 
outros adentraram em uma parte da fazenda com o intuito de ocupar definitivamente o local: Em visita in locu foi 
possível averiguar ser verdadeira a informação de possível ocupação, sendo encontrado 04 (quatro) barracos, 
feitos com lona e vegetação local, onde se encontravam aproximadamente 15 (quinze) pessoas entre adultos 
do sexo masculino e feminino, bem como crianças, todos domiciliados na cidade de Porto Esperidião - MT. Não 
obstante, a estrutura no área ocupada é precária, foi observado que o intuito das pessoas e o de exercer o 
domínio do local, havendo nas rústicas construções, objetos pessoais, bens móveis e ferramentas, bem como a 
ocorrência de criação de animais domésticos (cachorro e galinha). O B.O. n. da policia civil desta comarca, 
relata a confissão dos invasores que, justificando a ação ilegal, confirmam a entrada e permanência no local. 
Também declaram que estão agindo sob orientação de um suposto advogado atuante da região de Pontes e 
Lacerda, com a alcunha de “Max”. Relatório Policial Pág. 3. “... tomou-se ciência que o local estava sendo 
ocupado com a orientação da pessoa conhecida pela alcunha de ‘MAX -fone (65)999667-8186’, o qual reportou 
aos envolvidos se tratar de um advogado atuante na comarca de Pontes e Lacerda / MT”. Alguns dos principais 
invasores também confirmaram em sede policial o esbulho, conforme excerto retirado do Termo de Depoimento 
dos mesmos: TERMO DE DEPOIMENTO - REQUERIDO JOSÉ CARLOS MORENO momento em que 
confessa fazer parte da invasão, bem como confirma saber que a terra pertencia a requerente, tentando 
justificar ação, afirmando inclusive que a terra estaria toda irregular, mesmo os documentos juntados a presente 
inicial demonstrarem a regularidade da Terra - documentos estes que são públicos, ao alcance de todos, 
inclusive dos requeridos. “(..)Que o depoente relata que desde o ano passado (2016) ele e mais vinte e oito (28) 
famílias estão colhendo informações sobre a área da propriedade invadida não ser documentada, que inclusive 
tem um advogado de nome “MAX”a frente do caso (..)” TERMO DE DEPOIMENTO - REQUERIDO CARLOS 
HENRIQUE DE souzA BRITO, momento em que reconhece a propriedade e posse da área, no entanto, para 
justificar a ação ilegal, afirma que a área era irregular. “Que perguntado ao depoente se conhece a propriedade 
rural da senhora Laiz da Silva Lera Zardini, localizada a 8km após o destacamento Santa Rita nesta cidade, o 
depoente respondeu que sim, que o tio do depoente (residente na Fazenda Abacaxi quebrado) mora próximo da 
referida fazenda e há uns três anos tem conhecimento que a fazenda em questão é de propriedade dos LARA, 
porém estava abandonada e com os documentos irregulares. Que o depoente relata que desde o ano passado 
(2016) ele e mais vinte e sete (27) famílias estão colhendo informações sobre a área da propriedade invadida 
não ser documentada, que inclusive tem um advogado de nome “MAX”a frente do caso (...). Assim como estes, 
os outros requeridos são unânimes ao reconhecer que a propriedade foi invadida, mesmo sabendo que a posse 
pertencia a requerente. Necessário, por fim, destacar que os requeridos utilizam o pretexto de que a fazenda 
estava irregular e que por isso decidiram invadir. No entanto, além do fato de que todos possuem residência fixa 
nesta comarca conforme qualificação fornecida â Polícia), também é nítido a má-fé dos requeridos e demais 
pessoas que estão ali instaladas, na medida em que a documentação da fazenda (bastante regular) é pública e 
disponível no único cartório de registros de imóvel desta cidade, ao alcance de qualquer um destes. C) A DATA
EM QUE OCORREU O ILÍCITO: Conforme declarações dos próprios invasores para a autoridade policial, os 
mesmos invadiram na fazenda em 09.04.2017. Tal situação dá ensejo ao rito especial dos artigos 560 a 568 do 
Novo Código de Processo Civil, tudo nos termos do artigo 561, incisos II a IV, do mesmo diploma legal. In casu, 
os requeridos são unânimes ao esclarecer :que no dia 09/04/2017. Após convicta° de que a propriedade 
invadida não era legalmente registrada. o depoente e as demais famílias adentraram na propriedade rural em 
questão. e se estabeleceram DO local” Diante do exposto, a medida liminar não pode mais esperar. De modo 
que rogamos pela concessão liminar, sem oitiva da parte contrária, sob pena de que o esbulho causa mais 
danos a propriedade, bem como ao meio ambiente, causando prejuízos de difícil ou impossível reparação. 
Necessário que o judiciário intervenha com a máxima urgência. 2 - DA NECESSIDADE DE MEDIDA LIMINAR - 
POSSIBILIDADES JURÍDICAS - CONDIÇÕES PREENCHIDAS A posse anterior da autora no imóvel 
esbulhado, restou comprovado pelos documentos anexos, também os quais demonstram que no dia 
09/04/2017 foi esbulhado. Daí, conclui-se que exerceu posse antes do ingresso do ato de esbulho pelos 
requeridos. A liminar em ação possessória e regida pela legislação especifica, ou seja, o artigo 562 do CPC, que 
assim verba: “Art. 562 .- estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá sem ouvir o réu, 
expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegracão. “ Veja Exa, a lei exige apenas que a inicial 
esteja instruída devidamente, ou seja, o prova da propriedade e posse e os documentos inerentes. No caso em 
tela, demonstrando o fumos boni iuris a Requerente juntou além da cópia do inteiro teor do imóvel onde consta 
que a mesma é proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Alvorada”, cópia do Recibo de Inscrição do 
imóvel rural no CAR, cópia do Certificado de cadastro de imóvel rural - CCIR, Comprovantes de pagamento de 
ITR demonstrando que .a requerente está em dia com as obrigações fiscais do imóvel, bem como Declarações 
de seu imposto de Renda, todos anteriores ao Esbulho. Fotos tiradas no local, juntadas ao B.O. anexo, além da 
confissão dos mesmos nos Termos de Declarações à Polícia, oportunidade em que também confessam o plano 
previamente arquitetado comprovam que o imóvel foi invadido e que os invasores intentam residir moradia, 
posto que foram desmatadas várias áreas e construídas moradias improvisadas. Outrossim, o periculum in 
mora repousa no fato de que os requeridos já informaram em sede policial que outras famílias virão para a área 
invadida pondo em risco o restante da Fazenda que não foi invadida, abalando também a paz social na pacata 
localidade, com riscos do emprego de grave violência, ainda, a destruição irregular dos recursos naturais do 
imóvel (desmatamento etc.), danos que podem agravar se aguardar a final decisão e até mesmo o expediente 
forense. Por outro lado, não existe o perriculun in mora inverso se a medida for deferida, uma vez que o seu 
âmbito de validade é apenas sobre a área do direito de posse e propriedade da autora, conforme reconhecido 
pelos próprios requeridos nas declarações prestadas por eles. Mesmo assim, esta liminar pode ser revogada a 
qualquer tempo, sendo, portanto sempre reversível os seus efeitos, se for o caso. “A única semelhança com a 
cautelar é o atributo da provisoriedade jg arte o illil node revogar a liminar e concede-la novamente se for o caso 
ou a propósito do juizo de retratação se for interposto agravo de lnstrumento (Nery 12P 52/170)” — Código de 
Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor - Nelson Nery Junior/Rosa Maria 
Andrade Nery —3°. Ed. - Editora Revista dos Tribunais.- comentários ao art. 928. Assim estão preenchidas as 
condições para o deferimento da liminar, sem necessidade de audiência ou justificação prévia, 3. DO DIREITO: 
Como demonstrado na Síntese Fática, os requisitos da reintegração de posse são aqueles elencados no art 561 
do Código de Processo Civil, quais sejam: a) POSSE ANTERIOR, neste caso comprovado pela documentação 
anexa (matrícula, ITR pago, Declaração de Imposto de Renda, CCIR, inscrição no CAR) demonstrando que a 
requerente possui a propriedade e posse do imóvel desde o ano de 2000, quando a recebeu por herança — 
sentença anexa; b) A Turbação ou o Esbulho Praticados pelo Réu, comprovado pelo Relatório Policial e 
Termos de declarações anexos, onde os requeridos confessam a invasão à propriedade que sabiam pertencer 
a requerente; c) DATA DA TURBACÃO OU DO ESBULHO que no presente caso aconteceu em 09/04/2107, 
conforme restou confessado pelos requeridos nos termos de depoimentos à Autoridade Policial; d) A PERDA
(PARCIAL) DA POSSE. NA ACAO DE REINTEGRACÃO que na presente ação é confirmada pela 
permanência dos requeridos e ainda construções rudimentares e depreciação do meio ambiente, cuja ação 
acarreta prejuízos à requerente. Asituação e requerimentos trazidos à baila estão amparados pelo que dispõe o 
art 1210 do Código Civil; Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, 
restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § lo O 
possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça 
logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável manutenção, ou restituição da 
posse. § 2o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito 
sobre a coisa. Outrossim, a autora traz prova do fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbe, nos 
termos do artigo 373,I, sendo que os requeridos, caso queiram, deverão provar acerca de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do NCPC). Além do mais, no Estado de Direito, cabe ao 
Estado prestar tutela jurisdicional, sendo certo que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da 
apreciação do Poder Judiciário (C. F., art. 52, XXXV). Portanto, entendemos demonstrados pela requerente os 
requisitos do artigo 560, seguintes do NCPC e, ausente comprovação quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito da autora, podendo sem sombra de dúvida esse MM. juízo expedir mandado 
de reintegração ou alternativamente manutenção de posse na fração a qual o Autor sofreu turbação com 
ingresso de máquinas e derrubadas de cercas. 4 - DA DISPENSA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO A requerente já tentou entrar em acordo com os invasores, no entanto, estas se mostraram 
infrutíferas, posto que se recusam a sair da parcela da propriedade ocupada, ainda que tenha sido confirmada a 
regularidade da terra por parte da mesma. Ademais, nota-se a complexidade e urgência do caso, de modo que 
eventual acordo também pode ser elaborado pelas partes em sede de audiência de Instrução. Assim, em 
homenagem aos princípios da efetividade e da celeridade, requer seja dispensada a designação de audiência 
de tentativa de conciliação, conforme regula o novo CPC/2015, citando-se os requeridos para oferecimento de 
defesa. 5- DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS Ante o exposto, requer: 1. A TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA , 
nos termos do Estatuto do Idoso - Lei 10.741/2013 e nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC/2015, tendo em 
vista que a Requerente é pessoa idosa. a) Deferida a liminar, determinando seja expedido mandado, concedido 
liminarmente, inaudita altera parte, a reintegração de posse do-imóvel rural denominado “Fazenda Alvorada” 
com área de 1.038,6924 ha (), matrícula 16.857, com registro no CAR MT n. 5106828- 
637C.63EF.D500.418C.9573.7E42.B59C.DFDB, localizada na Zona Rural de Porto Esperidião - MT; 
Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária a audiência de justificação nos termos da 
segunda parte do artigo 562 do Novo Código de Processo Civil, requer que se digne Vossa Excelência de 
considerar suficiente (art. 563 do Novo CPC), com a consequente expedição de mandado de reintegração de 
posse; Ainda subsidiariamente, caso Vossa Excelência não conceda liminarmente, requer a requerente a 
procedência da presente ação com a consequente expedição do mandado de reintegração da posse, 
condenando os requeridos ao pagamento das perdas e danos além do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
mensal, à título de aluguel mensal pelo período em que permanecer no imóvel; Ao final julgar procedente a 
presente ação, tornando definitiva a reintegração de posse, com a condenação dos requeridos no pagamento, à 
título de indenização o valor mensal de 20.000,00 (vinte mil reais) mensal correspondente ao aluguel, nos 
termos do artigo 582, do Código Civil, pelo período em que permanecer no imóvel; requer-se a citação dos 
requeridos para, querendo, contestar a ação no prazo conforme artigo 564 do Novo CPC, oferecendo a defesa 
que tiver sob pena de confissão e efeitos da revelia (art. 344 do Novo CPC), dispensando-se a designação de 
audiência de tentativa de conciliação, e/ou para comparecer à audiência de justificação, nos termos do artigo 
562, segunda parte, do Novo Código de Processo Civil, caso esta seja designada por Vossa Excelência; que 
sejam os requeridos condenados ao pagamento além das custas, honorários de advogado que Vossa 
Excelência houver por bem arbitrar e demais ônus de sucumbência; Protesta a requerente por provar o alegado 
através de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela produção de prova .documental, 
testemunhal, pericial e inspeção judicial, depoimento pessoal dos requeridos sob pena de confissão, caso não 
compareça, ou, comparecendo, se negue a depor (art. 385, § 12, do Novo CPC), inclusive em eventual 
audiência de justificação. Dá-se à causa o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Nestes Termos, Pede 
Deferimento. Porto Espiridião - MT, 28 de abril de 2017. CLEITON TUBINO SILVA OAB/MT 5239. DECISÃO: É 
o necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, ACOLHO a competência declinada no id. n. 58253953 - Pág. 
186, RECEBO o feito no estado em que se encontra, bem como CONVALIDO os atos processuais praticados 
até o presente momento. De mais a mais, assiste razão o douto Promotor de Justiça no id. n. 58854563, tendo 
em vista que a presente demanda versa sobre litígio coletivo e que muito embora tenham sido citados e  
intimados alguns réus, verifico que outros que constam identificados no polo passivo pela autora quando do 
ajuizamento da demanda, in casu JOSÉ SILVEIRA SILVA, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA BRITO, ELZA
MORENO SALVATERRA, não foram encontrados (id. n. 58253953 - Pág. 175/176), pelo que ORDENO a 
intimação da parte autora para se manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, até o 
presente momento não foi determinada a citação editalícia dos réus incertos/ ausentes/ não encontrados/ 
desconhecidos, razão pela qual DETERMINO: 1- EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus 
incertos/ não encontrados/desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias; 
Desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA como CURADORA ESPECIAL. 2 – Decorrido o prazo para a 
defesa, certifique o necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação; 3 – Dê ciência à Defensoria 
Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas 
economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC; 4 – INTIME-SE a parte 
autora desta decisão e para que tomem providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus 
prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios 
que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC; À Serventia, ORDENO que 
proceda a inclusão no polo passivo dos réus encontrados na área, de acordo com a certidão lavrada no id. n. 
58253953 - Pág. 175/176, isto é, Sr. PEDRO CAMPOS; PEDRO TOMICHA; PEDRO DAMIÃO LOPES SURUBI; 
ANA CONCEIÇÃO S. TURIBIUS; MARIA DE FÁTIMA DE JESUS OLIVEIRA; JOÃO FARIAS DO VALE, 
SANDRO LEMES DA SILVA, FLORA SOCORE RODRIGUES, MARILZA GRACIELA SURUBI, ODENIDES 
SANTOS CAMPOS SANTANA, TEREZINHA DE JESUS RAMOS SUE, MARCOS NEI S. TURIBIUS; MARIA
SOARES; ADNILTON SILVA SANTANA, VALDIR BARBOSA DA SILVA, SOCORRO BARBOSA DE SOUZA, 
YARA MARTINS PICADA FLORES, ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS, FABRÍCIO FLORES. Às providências. 
Cuiabá-MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS. 
Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 
deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que 
não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 
Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 
público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 
186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o 
requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, ANDRE CONCEICAO COUTINHO 
DE AQUINO, digitei. CUIABÁ, 30 de setembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Paola Regina Pouso Gracioli 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 
disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, 
nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DALEI 11.419/2006 . INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 
internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o 
aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e 
digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, 
deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 
cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que 
pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 
conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 
“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 
PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 
MORAES PROCESSO n. 1000425-58.2021.8.11.0077 Valor da causa: R$ 57.253,87 
ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->ARROLAMENTO COMUM (30) INVENTARIANTE: 
Rogério Limeira de Oliveira ADVOGADO: Murilo de Oliveira Filho - OAB/MT 15.744 
HERDEIROS: Rogério Limeira de Oliveira, Roselita Limeira Damasio, Rubens Limeira, 
Raimundo Limeira de Oliveira(Falecido), Natalina Machado Damazio de Oliveira, Márcia 
Cícera Machado de Oliveira, Marcos César Machado de Oliveira, Thiago Fernando Machado 
de Oliveira, José Roberto Limeira, José Carlos de Oliveira Limeira, Rozeli Limeira de Freitas, 
Raul Limeira (Falecido), Marcelo Pereira Limeira, Rosângela Pereira Limeira, Rosana 
Pereira Limeira. POLO PASSIVO: Nome: GERCINA ALVES DE OLIVEIRA CITANDA- 
HERDEIRAAUSENTE: ROSANA PEREIRA LIMEIRA, brasileira, CPF: 572.352.362 -72, RG 
38.258.509 -04 SSP/MT, atualmente em lugar incerto e não sabido (filha de Raul Limeira – 
Falecido) e o seu eventual cônjuge ou companheiro, herdeiros ou legatários. FINALIDADE: 
EFETUAR A CITAÇÃO DA HERDEIRA AUSENTE SRA. ROSANA PEREIRA LIMEIRA E 
DE SEU EVENTUAL CÔNJUGE OU COMPANHEIRO, HERDEIROS OU LEGATÁRIOS, 
acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como, para, no prazo de quinze (15) 
dias, contados do término do prazo deste edital, habilitar-se nos presentes autos, 
manifestando sobre as primeiras declarações apresentadas pelo inventariante, incumbindo-
lhe: arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação de 
inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (Artigo 627, I, II 
e III, CPC), conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo 
deste edital. RESUMO DA INICIAL: Os requerentes ingressaram com a presente ação de 
Arrolamento de Bens deixados por ocasião do falecimento de GERCINA ALVES DE 
OLIVEIRA, ocorrido em 17/08/2020, deixando a inventariar um único bem imóvel rural, 
situado na PA Gleba Formosa, neste município e Comarca de Vila Vela da Santíssima 
Trindade-MT, identificado como Lote nº 213, com área de 32,7165 hectares, devidamente 
registrado junto à matricula imobiliária nº 18.298, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pontes e Lacerda-MT, cuja avaliação é de R$ 227.317,00, o qual reservou-se a meação da 
falecida Sra. Gercina Alves de Oliveira. Foi requerido na inicial a nomeação do herdeiro filho 
Rogério Limeira de Oliveira para figurar nos autos como inventariante dos bens do espólio, 
pedido este deferido por este Juízo de Direito. Na qualidade de inventariante, o Sr. Rogério 
Limeira de Oliveira apresentou o plano de partilha aos herdeiros filhos e netos. Foi requerido 
em juízo a citação por edital da herdeira-neta ROSANA PEREIRA LIMEIRA, brasileira, 
inscrita no CPF sob nº 572.352.362-72 e RG nº 38.258.509-04 SSP/MT, para que, no prazo 
de 15 dias, contados a partir do término do prazo do presente edital, venha apresentar 
manifestação, contestação ou anuência ao plano de partilha apresentados nos autos em 
questão. DECISÃO (ID 53979899): “Vistos, etc. 1- Defiro a abertura do inventário, por 
arrolamento (art. 664 do CPC), do ESPÓLIO DE GERCINAALVES DE OLIVEIRA, vez que o 
valor dos bens do espólio é igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. 2- Nomeio 
ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA como inventariante, independentemente da assinatura 
de termo de compromisso. Lavre-se o termo de inventariante e intime-se para apresentar as 
primeiras declarações no prazo de 20 (vinte) dias, com atribuição de valor aos bens do 
espólio e o plano de partilha, se já não houver feito. 3- Sem prejuízo da diligência supra, 
citem-se os herdeiros e os legatários, intimando o órgão do Ministério Público, se houver 
herdeiro incapaz ou ausente, bem como a Fazenda Pública e o testamenteiro, se houver 
testamento (art. 626 do NCPC). Nesse ínterim, cite-se a herdeira Rosana Pereira Limeira por 
edital, com prazo de 30 dias, conforme requerido. Ademais, considerando o teor da sentença, 
já transitada em julgado, proferida nos autos do Inventário do falecido cônjuge da “de cujus” 
(nº 0001064-35.2017.811.0077), observo que a Fazenda Pública Estadual, devidamente 
intimada, informou que não há tributos a serem recolhidos quanto a transferência do único 
imóvel que compõem ambos os espólios, em razão do baixo valor da herança e; 
considerando ainda que o imóvel já se encontra prometido em compra e venda, conforme 
narrado na inicial, DEFIRO ALVARÁ JUDICIAL para autorizar a alienação do imóvel rural, 
situado na “Gleba PA Formosa”, no município e Comarca de Vila Bela da Santíssima 
Trindade, identificado como “LOTE Nº 213”, com área de 32,7165 has (trinta e dois hectares, 
setenta e um ares e sessenta e cinco centiares) de terras, registrado sob a matrícula nº 3.409, 
do Livro 02 de Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima 
Trindade e, INDEFIRO, entretanto, a partilha antecipada entre os herdeiros, devendo o valor 
referente a venda do imóvel ser integralmente depositado nos autos. Serve a presente 
decisão como Alvará Judicial para apresentação a particulares e órgãos públicos. 4- Em 
seguida, remetam-se os autos às Fazendas Públicas para manifestar sobre os valores e, se 
deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629 do NCPC) ou atribuir 
valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do NCPC), manifestando-se 
expressamente. 5- Havendo impugnação da estimativa de valores, conclusos para 
nomeação de avaliador (art. 664, §1º, do CPC). 6- Somente após concluídas todas as 
diligências supra, venham os autos conclusos para designação da audiência prevista no art. 
664, §2º, do CPC. 7- Intime-se e expeça-se o necessário. 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, Monik 
Assad de Lima, digitei. Vila Bela da Santíssima Trindade, 18 de fevereiro de 2022. Antoninho 
Marmo da Silva Junior Gestor Judiciário
Autorizado pelo Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - 
Processo Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS 
DO ARTIGO 9.º DALEI 11.4

Assinado eletronicamente por: MONIK ASSAD DE LIMA - 18/02/2022 12:55:45 
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2202241439
2258900000000000000

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

TELEFONE: (65) 3259-1204, CENTRO, VILA BELA DA
SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - COOMPLEMENTAR

CNPJ – Nº10.920.146/0001-09 –NIRE: 51400008655

O Presidente da Cooperativa de Prestação de Serviços Autônomos - 
COOMPLEMENTAR, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 61 
(sessenta e um associados), em condições de votar, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos 
abaixo: DATA - 22 de março de 2022 LOCAL- Espaço Lindy e Laura, 
localizado na Avenida Osasco, QD 03, Nº 08, Bairro: CPA I, Cuiabá/MT
(na sede da cooperativa, não comporta mais de 20 cooperados). 
HORÁRIO: - Às 16:30 (dezesseis e trinta horas) em 1ª (primeira) 
convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; 
ou às 17:30(dezessete e trinta horas) em 2ª (Segunda) convocação com a 
presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 
18:30 (dezoito e trinta horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a 
presença de no mínimo 10 (dez) cooperados 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, compreendendo: a)Relatório de Gestão; b)Balanço Patrimonial; 
c)Demonstração do resultado do exercício; d)Parecer do Conselho 
Fiscal. e)Plano de atividades da cooperativa para o exercício seguinte. II 
– Destinação do resultado do exercício; III – Eleição do Conselho Fiscal; 
IV – Outros assuntos; Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

Adão Gomes de Sousa

Presidente

1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS Expedido Por Determinação Do 
Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Paulo Sergio Carreira De Souza Processo N. 1026012-
98.2018.8.11.0041; Valor Da Causa: R$ 13.152,18; Espécie: [Alienação Fiduciária]; Tipo: 
Execução De Título Extrajudicial (159); POLO ATIVO: NOME: PRIMO ROSSI 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Endereço: Avenida Paulista, 2028, - De 
1512 A 2132 - Lado Par, Bela Vista, São Paulo - Sp - Cep: 01310-200 Polo Passivo: 
Juciney Leite - Cpf: 487.860.981-87 Finalidade: Citação Do Polo Passivo, 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 acima 
descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 
assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida, 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 parte 
exequente ingressou com Ação de Execução contra a parte executada, ante o 
inadimplemento do débito, visando o recebimento do valor acima descrito. Decisão: 
"Estado De Mato Grosso Poder Judiciário 1ª Vara Especializada Em Direito Bancário De 
Cuiabá Decisão Processo: 1026012-98.2018.8.11.0041. Exequente: Primo Rossi 
Administradora De Consorcio Ltda Executado: Juciney Leite K Vistos etc. Trata-se de 
Ação de Execução Extrajudicial. Indefiro o requerimento de ID. 68589679 visto que já foi 
realizada pesquisa de endereço (ID. 31831321). Outrossim, não obstante as inúmeras 
diligencias realizadas, todas restaram negativas, procedase a citação editalícia da Ré, nos 
termos do artigo 257, inciso II do CPC, com prazo de 20 dias, via DJE, o que deverá ser 
certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 
nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 
intimado pessoalmente para os devidos fins. Outrossim, intimo o Banco para apresentar o 
cálculo do débito atualizado, bem como indicar bens passiveis de penhora e/ou requerer o 
que entender de direito, tudo no prazo de 15 dias sob pena de extinção, salientando que as 
pesquisas junto aos sistemas Sisbajud (penhora de ativos financeiros), RENAJUD (bens 
móveis), ANOREG (bens imóveis) e Infojud– DRF necessitam de requerimento expresso 
da parte interessada. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022. Paulo Sérgio Carreira 
de Souza Juiz de Direito". Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de 
que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 
opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 
no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 
de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caio Samuel Do Nascimento Olimpio, digitei. 
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DOS PIONEIROS DE QUERÊNCIA

CNPJ – Nº: 19.158.694/0001-18 NIRE: 51400009694
O Presidente da COOPERATIVA DOS PIONEIROS DE QUERÊNCIA-COOPQUER, 
localizada na Av. Sul, nº 805, Quadra B Sala 02, Setor Industrial, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data 
são em número de 54 (Cinquenta e quatro) associados, em condições de votar, para 
se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se de acordo com os 
indicativos abaixo: DATA: 17 de março de 2022; LOCAL: Sede da Cooperativa - Av. 
Sul, nº 805, Quadra B Sala 02, Setor Industrial. HORÁRIO: Às 18:30 (dezoito e trinta 
horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com 
direito a voto; ou às 19:00 (dezenove horas) em 2ª (Segunda) convocação com a 
presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 19:30 
(dezenove e trinta horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no 
mínimo 10 (dez) cooperados 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, 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; e) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte: II – 
Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; III – Eleição e posse dos 
componentes do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal; IV – Adequação do 
quadro Societário; V – Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de 
presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; VI – 
Quaisquer assuntos de interesse social. 
Querência – MT 02 de março de 2022.

GERMAT-GERADORA DE ENERGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A , 
inscrita no CNPJ nº. 05.300.357/0001-09, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Meio Ambiente- SEMA-MT, a Renovação da LO (Licença de 
Operação) da CGH MESTRE de 2,0 MW e LINHA DE TRANSMISSÃO, de 
34,5 Kv, partindo da Subestação da CGH Mestre até a SE BR 364.Localizada 
no Córrego Mestre, Fazenda Santa Cecilia, Serra de São Lourenço, no 
município de Santo Antônio de Leverger-MT Cep:78180-000 Coordenadas 
Geográficas W: 55:22:29,00” S: 15:58:56,00”.: 

GERMAT-GERADORA DE ENERGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A , 
inscrita no CNPJ nº. 05.300.357/0001-09, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Meio Ambiente- SEMA-MT, a Renovação da LO (Licença de 
Operação) da CGH SANTA CECILIA de 3,50 MW e LINHA DE 
TRANSMISSÃO, de 34,5 Kv de 2,5 Km partindo da Subestação da CGH 
Cecilia até a Subestação CGH Mestre. Localizada na Rod.MT 140 Fazenda 
Santa Cecilia, Zona Rural, no município de Santo Antônio de Leverger-MT
Cep:78180-000 Coordenadas Geográficas W: 55:22:31,36” S: 15:58:57,41”.: 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MORENA – COOPAMOR
NIRE: 51.400.009.503 - CNPJ. Nº 17.161.897/0001-38

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAGERAL ORDINÁRIAASER REALIZADA NO DIA20 DE MARÇO DE 2022.
Ficam o(a)s Senhor(e)(a)s Associado(a)s da COOPERATIVAAGROPECUÁRIAMORENA– 
COOPAMOR, registrada na JUCEMAT sob o NIRE. 51.400.009.503, inscrita no CNPJ sob n.º 
17.161.897/0001-38, com sede e foro na Estrada Fortaleza s/nº, Chácara 249, 251 e 252, Vila 
Cidade Morena, na Cidade Aripuanã/MT, CEP: 78325-000, através do presente Edital, 
devidamente CONVOCADO(A)S a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
que será realizada no dia 20 de março de 2022, a partir das 14 horas e 30 minutos, no 
Salão da Igreja Católica, Vila Cidade Morena, sito à Rua principal s/nº, município de Aripuanã 
- MT, CEP. 78.325-000, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: EM 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: I)- Prestação de contas da Administração, do Relatório 
de Gestão, do Balanço Patrimonial 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 e Posse de 2/3 dos membros efetivos e 
suplentes do Conselho Fiscal. IV)- Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de 
presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 1. A instalação 
da Assembleia Geral será às 14h30min., em Primeira Convocação, com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) do número dos associados em condições de votar; em Segunda 
Convocação às 15h30min., 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. 2. Para fins de deliberação, a COOPAMOR, conta neste ato, com (33) 
(trinta e três) cooperados regulares e em condições de deliberar, votar e serem votados. 3. A
Assembleia Geral ocorrerá no Salão da Igreja Católica, Vila Cidade Morena sito à Rua 
Principal s/nº, Município de Aripuanã-MT, CEP. 78325-000, tendo em vista que, no local da 
Sede Social da Cooperativa, faltam aos Cooperados, as condições confortáveis necessárias 
de acomodação para a realização de referida Assembleia Geral. Serão adotadas todas as 
medidas e protocolos de isolamento, segurança e prevenção contra a pandemia motivada 
pelo vírus covid-19. Cidade Morena, Aripuanã-MT, 22 de fevereiro de 2022. AILTON LIMAS
Presidente do Conselho de Administração

Rene Junqueira Barbour, CPF 568.620.671-68, torna público que 
requereu a a Licença Ambiental Simplificada (LAS) para a SEMA
instalação de uma ponte em aduela sobre o Córrego das Onças, localizada 
na Fazenda Jauquara (Coordenadas Geográficas: 15°13'56,9”S, 
57°08'04,7”W), na divisa dos municípios de Porto Estrela e Barra do 
Bugres.                                                                                       (03/03/2022)

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0005

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela 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 
Item, Contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM 
GERAL, em atendimento das unidades operacionais de Cuiabá do 
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 
22/03/2022 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. 
ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO - PREGOEIRO. CARLOS 
ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR REGIONAL DO SESC/
AR/MT. (03/03/2022)
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0010

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 na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E 
SEGURANÇA DO TRABALHO, E EXAMES COMPLEMENTARES 
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 15/03/2022 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. LUCIANA ORTIZ SILVA - 
PREGOEIRA. CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR 
REGIONAL DO SESC/AR/MT. (03/03/2022)
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COOPERALFA - COOPERATIVA DOS PEQUENOS MINERADO-
RES DE OURO E PEDRAS PRECIOSAS DE ALTA FLORESTA 
E OUTROS MUNICÍPIOS, CNPJ: 11.219.803/0001-58, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te- SEMA/MT, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) de 
ampliação, para atividade de EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO 
DE MINÉRIO AURÍFERO, no Sítio Nova Esperança, localizada no 
município de Carlinda/MT.

F. C. DOS SANTOS LTDA, estabelecido na Rua das Alfaze-
mas, nº 54, Jardim das Oliveiras, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 
32.990.468/0001-67, Torna Público que requereu junto a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso/MT, a Licença Ambien-
tal Simplificada - LAS, da Atividade de Transporte rodoviário de 
produtos perigosos.Maria Fernanda – Soluções Ambientais. Não foi 
determinado EIA/RIMA.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA - FAZENDA Itaipu, inscrita no 
CNPJ10.425.282/0063-25 torna público que requereu à Secretaria 
de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a solicitaçãoda Li-
cença de Operaçãopara atividadede extração de areia, cascalho, e 
pedregulho, localizada na Rodovia BR 364 Km 260,Vicinal a direita 
+ 55 Km - Zona Rural s/nº,CEP: 78.435-000, municípiode Ipiranga 
do Norte - MT.

VIDRAÇARIA E METALURGICALOHMANN EIRELI- EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº29.280.729/0001-40, RuaVicente Gonçalves Dos Santos, 
788, setor Industrial, Quadra IC Lote 15, em Querência-MT. Torna publico 
que requer junto ao CODEMA –MT a Renovação da Licença de Operação 
(LO), para a atividade deFabricação de esquadrias de metal (fabricação de 
artigos de funilarias e de artigos de metais para uso domestico e pessoal, 
comercio varejista de vidros, ferragens e ferramentas, instalação hidráuli-
ca, sanitárias e de gás e serviço de corte e dobra de metais).

PIRAJÁ LUIZ BASSO, CPF 163.168.600-30, torna público 
que requereu junto a Superintendência de Infraestrutura, 
Mineração e Serviços (SUIMIS) da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente do Mato Grosso - Sema/MT, a Licença 
de Operação para extração de cascalho na zona rural do 
município de Nova Mutum/MT. 

VNS Limpeza e Conservação Ltda, CNPJ 
43.736.450/0001-50, torna público que requereu 
junto a SMMA-Barra do Garças-MT, Cadastro 
Ambiental para atividade de Comércio varejista 
de produtos saneantes domissanitários

G Leite Gonçalves ME, CNPJ 05.470.853/0001-
00, torna público que requereu junto a SMMA-
-Barra do Garças-MT, Licenças Prévia, de Insta-
lação e de Operação para atividade de serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores.

Cuiabá, sexta-feira, 4 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA UNIMED BARRA DO GARÇAS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - NIRE: 51400002215 - 
CNPJ 37.436.920/0001-67. 

A presidente da UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 
no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, convoca 
os associados, nesta data somam 86 (oitenta e seis) cooperados, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se-á de acordo com os indicativos abaixo: DATA: 
16 de março de 2022. LOCAL: Sede da Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho 
Médico, sito à Rua Xavante, nº459, Bairro Setor Sul II, CEP: 78.600-908, Barra do Garças-
MT. HORÁRIO: Às 18h00 (DEZOITO HORAS) em 1ª (primeira) convocação com a presença 
de no mínimo 2/3 dos cooperados, ou às19h00 (Dezenove Horas) em 2ª (segunda) 
convocação com no mínimo a metade mais um dos cooperados ou às 20h00 (Vinte Horas) 
em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo dez cooperados. 
ORDEM DO DIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2021, compreendendo: a) Relatório 
de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativos de sobras ou perdas decorrentes de 
insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; d) Parecer do 
Conselho Fiscal; e) Parecer Auditoria Independente; f) Plano de atividades da Cooperativa 
para o exercício seguinte; 2.  Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas no 
exercício 2021; 3. Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração; 4. 
Eleição e posse dos componentes da Comissão Técnica e Ética; 5. Eleição e posse dos 
componentes do Conselho Fiscal; 6. Ratificação de pedidos de ingressos, exclusão e 
eliminação no quadro de cooperados. Obs.: 1 – Para efeitos de quórum informamos que 
são 86 (oitenta e seis) o número de cooperados com direito a voto. Barra do Garças-MT, 
04 de março de 2022.
  Darcyane de Assis Cavalcante Faria. Diretora Presidente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital EDITAL Processo: 0036507-29.2015.8.11.0041 Espécie: FALÊNCIA DE 
EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108) Polo ativo: JOSE SABINO DA SILVA - EPP Pessoas a serem intimadas: CREDORES/INTERESSADOS 
Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da decretação da falência da empresa JOSÉ SABINO DA SILVA - EPP, CNPJ 05.556.056/0001-40, denominada TRANSABINO TRANSPORTES E 
LOGÍSTICA, bem assim conferir publicidade à relação nominal de credores apresentada pelo Administrador Judicial. Relação de credores: LISTA DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL COM NÚMERO DO 
CRÉDITO, NOME DO CREDOR, CLASSIFICAÇÃO E VALOR: CLASSE GARANTIA REAL - 1, BANCO BRADESCO, GARANTIA REAL, R$ 84.600,00; 2, BANCO DO BRASIL S/A, GARANTIA REAL, R$ 177.151,93; 3, BANCO DO BRASIL S/A, 
GARANTIA REAL, R$ 67.002,02; 4, BANCO VOLVO, GARANTIA REAL, R$ 92.499,57; CLASSE QUIROGRAFÁRIO - 5, ADEL BAKER TAMINI, QUIROGRAFÁRIO, R$570.062,68; 6, ANGELA SANTOS E SILVA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 120.000,00; 7, 
AUTO POSTO GRAMADAO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 4.700,00; 8, AUTO POSTO IRMAOS BATISTA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 5.920,79; 9, AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.770,25; 10, AUTO POSTO TREVISAN, 
QUIROGRAFÁRIO, R$ 17.162,49; 11, BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 17.163,71; 12, BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 143.155,51; 13, BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 308.760,00; 14, BANCO BRADESCO, 
QUIROGRAFÁRIO, R$ 245.300,00; 15, BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 245.300,00; 16, BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 110.980,00; 17, BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 63.000,00; 18, BANCO BRADESCO, 
QUIROGRAFÁRIO, R$ 70.200,00; 19, BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 37.090,00; 20, BANCO BRADESCO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 149.000,00; 21, BANCO DO BRASIL S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 52.180,43; 22, BANCO DO BRASIL 
S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 50.126,80; 23, BANCO DO BRASIL S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 75.162,39; 24, BANCO DO BRASIL S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 35.909,96; 25, BANCO DO BRASIL S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 356.765,55; 26, BANCO 
ITAU SA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 69.369,34; 27, BANCO ITAU SA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 73.221,70; 28, BANCO ITAU SA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 117.601,33; 29, BANCO ITAU SA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 161.979,98; 30, BANCO ITAU SA, 
QUIROGRAFÁRIO, R$ 140.621,48; 31, BANCO ITAU SA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 149.473,40; 32, BANCO ITAU SA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 17.488,44; 33, BANCO ITAU SA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 339.245,59; 34, BANCO ITAU SA, QUIROGRAFÁRIO, 
R$ 278.764,97; 35, BANCO ITAU SA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 154.648,45; 36, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 157.182,86; 37, BANCO RODOBENS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 310.000,00; 38, BANCO SANTANDER 
S.A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 397.517,40; 39, BANCO VOLKSWAGEN, QUIROGRAFÁRIO, R$ 168.364,46; 40, BANCO VOLVO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 402.763,46; 41, BANCO VOLVO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 176.941,35; 42, CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL, QUIROGRAFÁRIO, R$ 200.000,00; 43, CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES , QUIROGRAFÁRIO, R$ 337.500,00; 44, CARRETRUCK REFORMAS E ADAPTACOES, QUIROGRAFÁRIO, R$ 45.000,00; 45, COMERCIAL 
NOGUEIRENSE DE COMBUSTIVEIS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 11.000,00; 46, EMBRAVEC EMPRESA BRASILEIRA DE INSPECAO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 550,00; 47, IRACEMA DA SILVA BENEVIDES, QUIROGRAFÁRIO, R$ 150.000,00; 48, ITTRAN 
INST TECNOLOGIA , QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.400,00; 49, J.I ENGEL , QUIROGRAFÁRIO, R$ 353,12; 50, NOMA DO BRASIL, QUIROGRAFÁRIO, R$ 68.890,26; 51, OI S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 601,73; 52, POSTO PRATAO LTDA, 
QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.703,96; 53, RICARDO DAMAZIO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 36.000,00; 54, RODOBENS CAMINHOES, QUIROGRAFÁRIO, R$ 19.800,00; 55, ROMES RODRIGUES MACHADO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 60.000,00; 56, RONDO 
GERENCIAMENTO DE RISCO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.200,00; 57, ROTA OESTE VEICULOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 2.098,04; 58, SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 350.000,00; 59, SENA RECUPERAÇÃO 
DE PNEUS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 12.000,00; 60, TELEFONICA BRASIL S/A, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.004,61; 61, TRANSPORTADORA NOVO FUTURO, QUIROGRAFÁRIO, R$ 75.000,00; 62, TRUCK WASHING LAVADORA DE CAMINHOES , 
QUIROGRAFÁRIO, R$ 4.600,00; 63, UNIAO TOTAL ENGENHARIA , QUIROGRAFÁRIO, R$ 600.000,00; 64, V PERECK E CIA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 633,34; 65, VEDANA COMERCIO DE PEÇAS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 55.000,00; 66, VISTOCAR 
PAULINIA INSPEÇAO DE VEIC, QUIROGRAFÁRIO, R$ 1.222,00; 67, VS COMERCIO DE PEÇAS, QUIROGRAFÁRIO, R$ 120,00; 68, YOSHITO ETO E ACESS LTDA, QUIROGRAFÁRIO, R$ 800,00; CLASSE ME/EPP - 69, MARCIO PEREZ MARTINS 
ME, ME/EPP, R$ 58.000,00; CLASSE TRABALHISTA - 70, AMILTON SANTOS DE LIMA, TRABALHISTA, R$ 13.000,00; 71, EDNEI RODRIGUES CUNHA, TRABALHISTA, R$ 6.026,97; 72, FLAVIANO MARTINS FIGUEIREDO, TRABALHISTA, R$ 
12.898,09; 73, FRANCIELE APARECIDA GURGEL, TRABALHISTA, R$ 2.281,31; 74, GLAIDSON GOMES DA CUNHA, TRABALHISTA, R$ 21.219,95; 75, JAMERSON ENDRIL ARAUJO SANTOS, TRABALHISTA, R$ 4.000,00; 76, LEOMAR ROHDEN, 
TRABALHISTA, R$ 3.468,38; 77, MARIO BRAGA DE ARAUJO, TRABALHISTA, R$ 4.468,50; 78, NILSON PEREIRA DE SOUZA, TRABALHISTA, R$ 2.703,20 - TOTAL: R$ 8.342.629,07. Despacho/decisão: “(...) Visto. JOSÉ SABINO DA SILVA - EPP, 
denominada TRANSABINO TRANSPORTES E LOGÍSTICA ingressou em meados de 2015, com pedido de Recuperação Judicial, com fundamento na Lei n.º 11.101/2005, cujo processamento, após a emenda da petição inicial, foi deferido por decisão 
proferida em 04/08/2015[1]. Após o trâmite regular do processo, foi proferida decisão em 05/12/2018[2], concedendo a recuperação judicial, rejeitados os embargos de declaração da devedora[3]. Noticiou a devedora a apreensão de dois caminhões que 
corresponde a 50% da sua frota, requerendo, então, o reconhecimento da essencialidade dos mesmos e a extensão do stayperiod, tendo sido autorizado em caráter excepcional a extensão por 60 (sessenta) dias corridos. [4] Em 19/12/2019[5], o 
administrador judicial comunicou que a recuperanda cessou o fornecimento da documentação e informações gerenciais e contábeis, dificultando o acompanhamento das atividades da empresa. Informou, ainda, na ocasião que, em visita realizada na 
sede da empresa, realizada no dia 11/12/2019, constatou que o local estava trancado e, que ao se aproximar das portas e janelas de vidro percebeu que o imóvel estava vazio, bem como que um funcionário de um comércio próximo afirmou que o imóvel 
foi entregue e todos os móveis retirados do local. Diante disso, foi determinado em 20/01/2020, a intimação da devedora, na pessoa de seu sócio para esclarecer os fatos noticiados pelo administrador judicial. [6] Em 02/06/2020, a devedora requereu a 
restituição dos veículos apreendidos, em virtude da essencialidade dos mesmos para o regular exercício de suas atividades.[7] Concomitante a isto, o credor BANCO DO BRASIL manifestou para informar o não pagamento das parcelas de seus créditos 
(Id. 43282411 – pág. 11) e, o administrador judicial relata no Id. 43282411 (pág. 13) que, conquanto tenha sido intimada para esclarecer os fatos anteriormente por ele apontados, apenas requereu a restituição dos bens apreendidos. Requereu, então, 
a intimação da devedora, via DJE para enviar a documentação indicada no Id. 43282411 (pág. 14). Por força de decisão proferida em 26/10/2020, foi determinada a intimação da devedora para esclarecer os fatos noticiados nos autos, sob pena de 
convolação em falência, além da expedição de mandado de constatação na sede da empresa (Id. 43282411 – Pág. 19). Em 02/12/2020, o escritório de advocacia que representava a devedora informou que não patrocina os interesses da devedora (Id. 
44863264). Expedido mandado de constatação a diligência restou negativa, inclusive com informações de que a devedora havia mudado para o Posto Trevisan, posteriormente fechado. (Id. 45894570). O Ministério Público, em parecer de Id. 47656500, 
requereu a intimação dos advogados da devedora para que comprovassem a ciência de sua constituinte, e do administrador judicial para manifestação sobre o atual paradeiro da devedora.  Os antigos patronos da devedora, informaram no Id. 51856162, 
que a correspondência encaminhada com o fim de dar ciência à recuperanda sobre a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios retornou com a informação “mudou-se”. Mesmo após terem informado a renúncia, os advogados da 
devedora requerem a designação de nova AGC para alteração do PRJ (Id. 61016578 – 20/07/2021). Pugnaram, ainda, pela autorização para venda dos ativos da devedora, na modalidade pregão. Na mesma data (20/07/2021), protocolaram nova petição 
informando a impossibilidade de notificar a devedora acerca da renúncia (Id. 61017290). A administração judicial manifestou no Id. 62605065, para informar desconhecer o atual paradeiro da devedora. Requereu a convolação da recuperação judicial em 
falência e a intimação do sócio da empresa para constituir novo advogado. Novamente com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela convolação da recuperação judicial em falência (Id. 68708513). É o relatório. Fundamento e decido. A experiência 
tem demonstrado que não raro é o ajuizamento de pedidos de recuperação judicial de empresas que já apresentam em adiantada crise econômico financeira, culminando num panorama de insolvabilidade irreversível no curso da recuperação judicial, 
de modo que o encerramento de suas atividades se apresenta como opção mais benéfica que a permanência destas no mercado, uma vez que já não atendem à função social e demais princípios atrelados à Lei de Recuperação de Empresas, sendo 
até mesmo prejudicial à sociedade. Os objetivos pretendidos pela Lei de Recuperação de Empresas encontram-se expressos em seu artigo 47, segundo o qual: “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” 
Nesse ponto, vale destacar que o instituto não é destinado a toda e qualquer sociedade empresária, mas voltado àquelas que são viáveis, atendendo-se assim ao interesse público e da coletividade, de modo que a estas empresas devem ser conferidas 
as benesses legais do instituto, como a atração da competência para deliberação sobre a expropriação do patrimônio, entre outras relativas à fase de recuperação concedida. Justamente o prazo de fiscalização judicial do cumprimento do plano reserva 
a finalidade de verificação da permanência do direito às benesses, desde que o devedor cumpra com rigor suas obrigações legais, como o pagamento do plano de soerguimento, prestação de informações fidedignas de sua atividade e contabilidade. 
Cediço que o nosso sistema jurídico pátrio, ao contemplar o instituto da recuperação judicial estabeleceu pressupostos taxativos elencados no artigo 51, da lei 11.101/05, para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, além 
dos requisitos elencados pelos arts. 47 e 48, do mesmo ordenamento, competindo ao magistrado, de acordo com seu livre convencimento, conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal ampliando a visão dos requisitos para além do aspecto formal 
da norma. Contudo, para tanto, imprescindível a existência de atividade empresarial a ser preservada, sob pena de desvirtuamento do instituto.  Inicialmente, consigno que o pedido da recuperanda para realização de nova assembleia geral de credores 
(Id. 61016578), não merece acolhimento, posto que, como destacado pelo parquet, este foi assinado por advogados que alegam não mais representar a devedora desde setembro de 2020, de sorte que não poderia, em nome desta, peticionar em julho 
de 2021. Pois bem. Como se vê dos autos, logo após a concessão da recuperação judicial em 05/12/2018, o administrador judicial informou que a devedora não vinha fornecendo a documentação contábil, obstando, assim, a fiscalização do exercício 
de suas atividades. Noticiou também ter realizado diligência na sede da empresa e o local estava vazio, o que foi corroborado pelo Sr. Oficial de Justiça, quando do cumprimento do mandado de constatação. Nem mesmo seus antigos advogados lograram 
êxito em cientificar a devedora acerca de renúncia aos poderes que lhes foram outorgados.  Noticiou o auxiliar do Juízo a “gravidade da informação consignada nos autos, por esta administração judicial, em mais de uma oportunidade e depois constatada 
por oficial de justiça, que verificou que a sede da empresa se encontra fechada. Com a ausência de documentos, informações e a sede fechada, entende-se que a empresa não se encontra mais em atividade”. (Id. 62605065). Como bem pontuado pelo 
ilustre Representante do Ministério Público “O caso em tela se amolda aos tipos previstos na Lei 11.101/2005, em especial quanto ao inadimplemento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial, na recusa do cumprimento de seus 
deveres e no abandono de seu estabelecimento e do próprio processo, que está praticamente há 02 anos tramitando e sofrendo as consequências da desídia da recuperanda”. Soma-se a isso manifestação do credor BANCO DO BRASIL, informando 
não ter recebido uma única parcela de seu crédito, de sorte que, todo cenário constante dos autos revela a necessidade de convolação da recuperação judicial em falência. No mesmo sentido é a manifestação ministerial, senão vejamos: “No caso dos 
autos, a manutenção desta empresa tem causado prejuízo aos credores e insegurança jurídica ao processo, fazendo com que os credores fiquem “à mercê” de uma empresa que demonstra claros indícios de insolvência”. Concluiu-se, pois, que os fatos 
relatados pelo administrador judicial demonstram que a devedora, além de não cumprir o que ficou ajustado no plano homologado, optou, por vias indiretas, reconhecer seu estado falimentar, fechando suas portas e abandonando o imóvel onde 
funcionava a sede da empresa, ao invés de vir a Juízo pedir sua autofalência. Em sendo o instituto da recuperação judicial direcionado unicamente para as empresas que sejam economicamente viáveis e que possam cumprir sua função social, o 
magistrado, frente a sinais de insolvabilidade, demonstração de descumprimento do plano (73, IV), abandono do processo sem constituição de patrono, abandono do estabelecimento (art. 94) e prática de crime falimentar (art. 171, 173 e 178), deve 
decretar a falência caso constate a inviabilidade da sociedade empresária. Importante destacar que o princípio da preservação da empresa foi observado durante todo o processamento da presente recuperação judicial, no entanto, se a fonte produtora 
não mais subsiste, por óbvio que desaparece, o fundamento da preservação da empresa, revelando-se imperiosa a decretação da falência. Luís Felipe Spinelli, em sua obra “Recuperação de Empresas e Falência” (pág. 361/362), aponta que uma das 
causas mais comuns de convolação da recuperação judicial tem sido a constatação de ausência de atividade empresarial no estabelecimento da recuperanda, exatamente como ocorreu no caso dos autos. Vejamos: “A recuperação judicial será convolada 
em falência por descumprimento de  qualquer obrigação assumida no plano de recuperação durante o prazo de dois anos contados da concessão do regime recuperatório (LREF, art. 72, IV), período de acompanhamento judicial da execução do plano. 
Duas das causas mais comuns de convolação da recuperação judicial em falência com base no descumprimento do plano de recuperação judicial tem sido a demonstração da inviabilidade econômica da empresa devida a prática de reiteradas violações 
ao plano, bem como a constatação de ausência de atividade empresarial no estabelecimento da recuperanda. (...) Igualmente, a recuperanda por ter sua falência decretada se praticar algum dos atos previstos no art. 94, III. É o que dispõe o parágrafo 
único do art. 73, que deixa claro que o devedor em recuperação judicial pode quebrar não somente nas hipóteses de convolação.” Com efeito o comando falencial no tempo é de suma importância à proteção do ativo, por conseguinte, dos direitos e 
interesses do colégio de credores, e se impõe frente ao esgotamento das diligências, que na integralidade revelaram encerramento da atividade empresarial sem prévia comunicação ao juízo, e descumprimento do plano de recuperação judcial, 
atribuições da devedora que se encontra em recuperação judicial concedida e no biênio de fiscalização. Assim, presentes as hipóteses que justificam a convolação da recuperação judicial em falência, declaro aberta nesta data a falência da empresa 
JOSÉ SABINO DA SILVA - EPP, denominada TRANSABINO TRANSPORTES E LOGÍSTICA, qualificada na petição inicial. DA PARTE DISPOSITIVA Por todo o exposto, ante o descumprimento do plano (73, IV), interrupção da atividade, com abandono 
do estabelecimento (art. 94), e abandono do processo sem constituição de patrono, CONVOLO EM FALÊNCIA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL  da empresa JOSÉ SABINO DA SILVA - EPP, CNPJ 05.556.056/0001-40, denominada  TRANSABINO 
TRANSPORTES E LOGÍSTICA, qualificada na petição inicial. Em consequência  DETERMINO: 1) A manutenção da ADMINISTRADORA JUDICIAL, ZAPAZ DE JURE SPE LTDA , inscrita no CNPJ sob o n.º 35.848.727/0001-08, situada na Av. Historiador 
Rubens de Mendonça, 2000, sala 104, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, Cuiabá (MT), CEP 78.050-000, telefones: (65) 3644-7697 / (65) 99217-6041, www.zapaz.com.br, e-mail:  atendimento2@zapaz.com.br, que deverá ser intimada pessoalmente, na 
pessoa de seu representante legal, Luiz Alexandre Cristaldo, para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), assinar o novo termo de compromisso, sob pena de substituição (artigos. 33 e 34, LRF). 1.1)  FIXO A REMUNERAÇÃO da Administradora Judicial, 
na falência, em 3% sobre o valor a ser arrecadado com a venda dos bens, com fundamento no art. 24 da LRF, sendo que 60% do valor fixado poderá ser levantado após a realização do ativo, ficando os 40% restantes reservados para liberação posterior, 
com a apresentação do relatório final (artigo 155, LRF). 2) A ADMINISTRADORA JUDICIAL DEVERÁ: 2.1) no prazo de 5 (cinco) dias corridos, requerer as providências que entender pertinentes para o bom andamento do feito, indicando, inclusive, os 
documentos faltantes, exigidos pelo art. 105, da LRF, na forma do art. 107, parágrafo único, do mesmo diploma; 2.2) proceder à imediata arrecadação dos bens, documentos e livros, mediante auto devidamente assinado (art. 110), bem como a avaliação 
dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140), que ficarão sob sua guarda e responsabilidade, podendo nomear depositário fiel (artigo 108, § 1º), devendo a fim de evitar 
risco para a execução da etapa de arrecadação, providenciar a lacração do local onde se encontram os bens a serem arrecadados (artigo 109); 2.3) promover todos os atos necessários à realização do ativo, e, havendo bens suficientes para prosseguir 
com o processo, deverá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado do termo de nomeação, apresentar, para apreciação do juiz, plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com a estimativa de tempo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a 
partir da juntada de cada auto de arrecadação, na forma do inciso III do caput do art. 22 desta Lei, na forma do inciso III, alínea j  do caput do art. 22 (art. 99, § 3º). 2.4) notificar os sócios da falida para cumprir o art. 104; no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, sob pena de desobediência; publicando-se, em seguida, o edital a que se refere o art. 99, parágrafo único da LRF; 2.5) manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas e com a opção de consulta às peças principais 
do processo (art. 22, I, “k”), com campo específico para o recebimento de pedidos de habilitações/divergências, ambos em âmbito administrativo (art. 22, II, “l”), e ainda providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às 
solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m”); 2.6) informar à Secretaria do Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o endereço eletrônico para recebimento das 
habilitações/divergências, de modo que conste no edital a que se refere o art. 99, parágrafo único; 3) FIXO O TERMO LEGAL da falência no 90º (nonagésimo) dia anterior ao dia da distribuição do pedido recuperação judicial (artigo 99, II). 4) DEVERÃO 
OS SÓCIOS DA DEVEDORA, ser intimados pessoalmente, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para prestar informações sobre a falida e cumprir as determinações contidas no art. 104. 5) Nos termos do disposto no artigo 99, inciso V, ORDENO A 
SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES contra a falida que ainda estiverem em andamento, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º, da mesma Lei. 6) Fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração 
de bens da falida, sem autorização judicial (art. 99, inciso VI). 6.1) Determino a indisponibilidade dos bens da falida, por meio dos canais ANOREG e CENIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens. 7) A SECRETARIA DO JUÍZO DEVERÁ: 7.1) 
Promover às retificações necessárias nos registros e na autuação do feito, para que passe a constar a falência do devedor; 7.2) EXPEDIR EDITAL ELETRÔNICO, nos termos do disposto no §1º do artigo 99, com a íntegra da decisão que decreta a 
falência e a relação de credores apresentada pela devedora, e na falta desta, a última lista de credores apresentada pela administração judicial; 7.3)  em cumprimento ao disposto no art. 99, IV, da LRF, fazer constar no Edital de Publicação desta sentença, 
que os credores terão o prazo de 15 dias corridos para as habilitações de crédito (artigo 7º, § 1º); 7.4) deverá constar, ainda, no referido edital que as habilitações/divergências deverão ser digitalizadas e encaminhadas diretamente à administração judicial 
no e-mail criado por ela especialmente para este fim (art. 22, “l”). Deverá constar ainda ADVERTÊNCIA aos credores, que as habilitações apresentadas nos autos principais NÃO SERÃO CONSIDERADAS ; 7.5) fica autorizada a expedição de Cartas 
Precatórias e mandados, visando à arrecadação dos ativos, para todas as Comarcas em que a Massa Falida possua bens, a medida em que forem informadas pela administração judicial, para cumprimento em caráter de URGÊNCIA E DE FORMA 
PRESENCIAL; 8) ORDENO QUE SE OFICIE ao Registro Público de Empresas ( JUCEMAT), solicitando que proceda à anotação da decretação da falência no registro dos devedores, para que conste a expressão “FALIDA”, e a data da decretação da 
falência, assim como a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 11.101/2005 (art. 99, inciso VIII). 8.1) ORDENO QUE SE OFICIE à SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, solicitando que procedam à anotação da decretação 
da falência no registro dos devedores, para que conste a expressão “FALIDA”, a data da decretação da falência, e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 11.101/2005 (art. 99, inciso VIII). DEVERÁ prestar informação nos autos no prazo de 15 
dias sobre os registros dos livros eletrônicos no SPED (sistema público de escrituração digital), por meio de arquivo digital, assim como informar eventual remessa de valores ao exterior, desde o termo legal. Os ofícios deverão ser instruídos com cópia 
da presente decisão. 9) DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 
em que a devedora tiver estabelecimento para que tomem conhecimento da decretação da falência (art. 99, XIII), observando o disposto no artigo 99, § 2º, I, II, e III. 10) Providencie a administração judicial a comunicação a todas as Fazendas, - 
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - UNIÃO FEDERAL; PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 
a respeito da existência desta falência, em continuação provisória das atividades, informando-lhe nome da falida, número do processo e data da quebra, bem como seus dados (AJ) e endereço eletrônico, para que as Fazendas Públicas encaminhem, 
nos termos do art. 7º- A, da Lei 11.101/2005, e no prazo de 30 dias, diretamente ao administrador judicial, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada de cálculos individualizados e pormenorizados, classificação e 
informação sobre a situação atual. 10.1) DETERMINO À SECRETARIA DO JUÍZO: 10.1.1)  Considerando o disposto no caput, do artigo 7º - A, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, PROCEDA À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE 
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO, para cada Fazenda Pública credora, cujos dados deverão ser informados pelo administrador judicial à Secretaria do Juízo[8]. 10.1.2) Formados os incidentes, DETERMINO A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos 
individualizados e pormenorizados, da classificação e das informações sobre a situação atual. 10.1.3)  Consigne-se que as FAZENDAS PÚBLICAS deverão juntar, nos autos de cada incidente, as Certidões da Dívida Ativa, instruídas com a relação 
completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, com os cálculos individualizados e pormenorizados, classificação e informações sobre a situação atual de cada uma delas. 10.1.4) A Secretaria do Juízo, ao promover as devidas intimações das 
FAZENDAS PÚBLICAS, observando-se as prerrogativas funcionais, deverá, ainda, instruir as intimações com cópia da presente decisão. 10.1.5) Sem prejuízo da instrução dos incidentes com as Certidões da Dívida Ativa, as FAZENDAS PÚBLICAS que 
já encaminharam aos autos principais CDA’s, deverão providenciar a juntada das mesmas nos respectivos incidentes. 11) COMUNIQUE SE, com cópia da presente decisão aos Egrégios Tribunais Regionais do Trabalho, solicitando, se possível, que dê 
ciência aos Meritíssimos Juízes do Trabalho, às Varas Cíveis desta Comarca e da Comarca da Capital, às Varas de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, CEJUSC e ao Ministério Público do Trabalho. 11.1) EXPEÇA-SE OFÍCIO aos Juízos titulares 
dos processos pilotos na Justiça do Trabalho para que procedam a transferência a este Juízo, de valores penhorados, bloqueados, produto de alienação de ativos e outros, para gestão por este Juízo Universal. 12) CONSIGNO que nos ofícios oriundos 
de outros Juízos, solicitando informações sobre o andamento do processo, deverá constar a data do ingresso do pedido, a data da decretação da falência, o nome e endereço da administradora judicial. 13) Ciência ao Ministério Público. P.I.C. (...)”. 
Advertências: Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação deste edital na IOMAT, para apresentar diretamente à administradora judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos supramencionados 
(art. 7º, § 1º da lei 11.101/05). Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi nomeada como administradora judicial ZAPAZ DE JURE SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 35.848.727/0001-08, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 
2000, sala 104, Ed. Centro Empresarial Cuiabá, Cuiabá (MT), CEP 78.050-000, telefones: (65) 3644-7697 / (65) 99217-6041, www.zapaz.com.br, e-mail: atendimento2@zapaz.com.br representante legal, Luiz Alexandre Cristaldo, franqueando-se, por 
intermédio da aludida administradora judicial, a consulta dos documentos atinentes à falida. 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 - analista judiciária, digitei. Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS Expedido Por Determinação Do 
Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Paulo Sergio Carreira De Souza Processo N. 1026012-
98.2018.8.11.0041; Valor Da Causa: R$ 13.152,18; Espécie: [Alienação Fiduciária]; Tipo: 
Execução De Título Extrajudicial (159); POLO ATIVO: NOME: PRIMO ROSSI 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Endereço: Avenida Paulista, 2028, - De 
1512 A 2132 - Lado Par, Bela Vista, São Paulo - Sp - Cep: 01310-200 Polo Passivo: 
Juciney Leite - Cpf: 487.860.981-87 Finalidade: Citação Do Polo Passivo, 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 acima 
descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 
assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
necessários forem para a satisfação da dívida, 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 parte 
exequente ingressou com Ação de Execução contra a parte executada, ante o 
inadimplemento do débito, visando o recebimento do valor acima descrito. Decisão: 
"Estado De Mato Grosso Poder Judiciário 1ª Vara Especializada Em Direito Bancário De 
Cuiabá Decisão Processo: 1026012-98.2018.8.11.0041. Exequente: Primo Rossi 
Administradora De Consorcio Ltda Executado: Juciney Leite K Vistos etc. Trata-se de 
Ação de Execução Extrajudicial. Indefiro o requerimento de ID. 68589679 visto que já foi 
realizada pesquisa de endereço (ID. 31831321). Outrossim, não obstante as inúmeras 
diligencias realizadas, todas restaram negativas, procedase a citação editalícia da Ré, nos 
termos do artigo 257, inciso II do CPC, com prazo de 20 dias, via DJE, o que deverá ser 
certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 
nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 
intimado pessoalmente para os devidos fins. Outrossim, intimo o Banco para apresentar o 
cálculo do débito atualizado, bem como indicar bens passiveis de penhora e/ou requerer o 
que entender de direito, tudo no prazo de 15 dias sob pena de extinção, salientando que as 
pesquisas junto aos sistemas Sisbajud (penhora de ativos financeiros), RENAJUD (bens 
móveis), ANOREG (bens imóveis) e Infojud– DRF necessitam de requerimento expresso 
da parte interessada. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022. Paulo Sérgio Carreira 
de Souza Juiz de Direito". Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de 
que, expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 
opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 
no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 
de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caio Samuel Do Nascimento Olimpio, digitei. 
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022. 

Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária da Associação Mato-Grossense de 
Ginecologia e Obstetrícia – SOMAGO O Presidente da Associação Mato-Grossense de Ginecologia e 
Obstetrícia – SOMAGO, no uso de suas atribuições, convoca todos os Associados para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na Sede da SOMAGO, situado na Rua Barão de Melgaço, 
2754 Ed. Work Tower sala 1204 Bairro Centro-Sul, na cidade de Cuiabá/MT, no dia , às 19:00h em 17/03/2022
primeira convocação e às 19:30h em segunda convocação, tendo como ordem do dia as seguintes 
deliberações:
- Apresentação do balanço, situação financeira e econômica da sociedade;
- Posse da Nova Diretoria;
-Assuntos Gerais.                                                                                                Cuiabá, 02 de março de 2022.
                                                                  Angelo Barrionuevo Gil Junior
                                                                       Presidente da SOMAGO                                                  (04/03/2022)

ALAN ZIBBETTI FRANCIO, CPF: 043.573.541-10, torna público que requereu junto
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso  - SEMA/MT, a PLANO
DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL - PMFS na Fazenda Vó Idali, localizada
no Município de Feliz Natal/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. 05/03/22

A Auto Peças e Mecânica Vitorino Ltda., CNPJ nº 13.731.410/0001-54,
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
Manutenção e reparação de veículos automotores, serviços de pintura,
lavagem, usinagem, torno e solda, localizada na Rua Projetada B, nº 420
SE, Bairro Hilario Dal’Alba Scariote - SAPEZAL/MT. 04/03/22

CARAMUJO ENERGÉTICA LTDA.
CNPJ/MF: 10.292.065/0001-01 - NIRE 51201082316

Extrato da Ata de Reunião de Quotistas Realizada em 07/02/2022
Instalação: Em 07/02/2022, 9 horas, na sede da América Geração
S.A., na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 33º Andar, Edifí-
cio Berrini One, Bairro Cidade Monções, SP/SP. Presenças: Totali-
dade dos sócios. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente:
Fernanda Aufiero; Secretário: Marcelo Di Donato. Deliberações: (i)
Aprovada  a redução do capital social  em R$ 800.000,00, por julgá-lo
excessivo, passando o capital social de R$ 25.670.000,00 para R$
24.870.000,00, mediante o cancelamento de 800.000 quotas. Os
quotistas receberão proporcionalmente à sua participação societária,
os seguintes valores, pagos em moeda corrente nacional: Lauf – Par-
ticipações e Administração de Bens Ltda. - R$ 631.440,00; América
Geração S.A. - R$ 120.000,00; LCC – Calabró Consultoria - R$
40.000,00; GLDD Empreendimentos Imobiliários Ltda. - R$ 8.560,00.
Total - R$ 800.000,00. Nada Mais, 07/02/2022.

Dourado Comercio de Areia Ltda ME, CNPJ  13.545.056/0001-73, torna 
público que requereu a  a Renovação de LOP-Licença de SEMA/MT,
Operação para Pesquisa Mineral com Guia de Utilização, localizado no 
leito do Rio Juruena, Zona rural de SAPEZAL-MT, Processo SEMA: 
/ (04/03/2022)654230/2012                                                                             

EL ELION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 
05.696.453/0001-18. ENDEREÇO:  AV RUBENS DE 
MENDONCA, 2555, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ- MT CEP: 
78.050-000, REQUEREU A SECRETARIA ESTADUAL DE 
MEIO AMBIENTE -SEMA-MT, O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE DE COMÉRCIO 
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS 
AUTOMOTORES COM LICENÇA VÁLIDA ATÉ 20/08/2022.

A MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA CNPJ 
61.156.501/0092-93 torna público que requereu a Secretaria do 
Estado de Meio Ambiente - SEMA – MT, a Licença ambiental 
simplificada para a atividade: Fabricação de adubos e 
fertilizantes, localizada na Rodovia Henrique Adolfo Ferronato 
Nº 459, caixa postal 472, Sorriso – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2022
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 09/2022, cujo objeto é a: 
Seleção de melhor proposta objetivando o registro de preço 
para aquisição futura e fracionada de combustível para uso no 
abastecimento dos veículos pertencentes a frota municipal, 
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 16/03/2022 às 08:30horas (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 12:00 ou 
através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital 
encontra-se a disposição dos interessados nos sites 
www.novaguarita.mt.gov.br e www.licitanet.com.br. Nova 
Guarita – MT, em 02 de Março de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO. PROCESSO Nº 023/2022
PR 013/2022.

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 Nº 013/2022, tendo como OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 
(UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA DO TIPO B, ZERO KM, COM A 
FINALIDADE DE ATENDER A SECRETARÍA MUNICIPAL 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 
16/03/2022 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.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA

GUERRA NA UCRÂNIA Com relação aos fertilizantes, assim como os agricultores, os 
pecuaristas estão preocupados com relação à entrega dos insumos

Custos de produção da pecuária de 
corte devem subir imediatamente
Da Reportagem

Os preços dos princi-
pais insumos e commo-
dities agropecuárias de-
verão registrar alta já nos 
primeiros dias de março, 
no Brasil, de acordo com 
especialistas. Devido ao 
recesso de  Carnaval, 
a Bolsa brasileira não 
operou no começo desta 
semana e os reflexos do 
conflito entre Rússia e 
Ucrânia deverão atingir 
mais fortemente o mer-
cado interno.

De acordo com Luiz 
Ernesto Emiliani, gestor 
de pool de compras e 
vendas da Nutripura, 
em Mato Grosso, petró-
leo, trigo, soja e milho 
já registram alta e a ten-
dência é que a escalada 
de preço continue nos 
próximos dias. “O milho 
se aproxima da casa dos 
R$ 100 e boi gordo ini-
ciou a semana em alta, 
fruto das incertezas do 
mercado. Apesar de índi-
ces variando de 1% a 5%, 
todo aumento de custo é 

significativo, sobretudo 
em um cenário de incer-
tezas”, afirma Emiliani. 

Com relação aos fer-
tilizantes, assim como 
os agricultores, os pe-
cuaristas que fizeram as 
compras para adubar ou 
reformar os pastos estão 
preocupados com relação 
à entrega dos insumos. 
“Grande parte dos pro-
dutores já comprou os 
insumos para fazer a re-
forma de pastagens este 
ano, devido à ‘janela de 
reforma’ e às atenções se 

voltam agora para entrega 
destes produtos para o 
segundo semestre, visto 
que Rússia e Belarus são 
os principais fornecedores 
de adubos nitrogenados”, 
explica o representante da 
Nutripura.

Sobre como os pro-
dutores devem atuar, 
Emiliani explica que é 
hora de cautela e fazer 
contas para garantir o re-
torno dos investimentos. 
“A primeira orientação é 
sempre diminuir risco, 
comprar insumos quan-

do possível e proteger 
com seguros ou outras 
ferramentas para garantir 
remuneração. Esperar o 
mercado nem sempre é a 
melhor opção e pode dei-
xar o produtor de fora”.

Analisando a relação 
Brasil-Rússia, sob o as-
pecto das exportações de 
carne bovina brasileiras, 
o diretor de pesquisa da 
Nutripura, Lainer Leite, 
acredita que haverá im-
pacto e que toda perda 
de mercado é importante. 
“No entanto, como o vo-

lume enviado à Rússia 
vinha caindo nos últimos 
anos, este efeito deverá 
ser menor. Em 2020, por 
exemplo, Mato Grosso 
exportou o equivalente 
a US$ 63,21 milhões, ou 
17,6 mil toneladas. Já em 
2021, este volume caiu 
para US$ 29,092 milhões, 
ou 6,7 mil toneladas, re-
dução de 53%. “O volu-
me enviado diretamente 
para Rússia diminuiu, 
mas uma guerra pode ter 
efeitos no mercado inter-
nacional como um todo”.
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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.
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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.
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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.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Energética Águas da Pedra S.A. 
(“Companhia” ou “EAPSA”) é uma sociedade anônima de capital 
fechado, com sede na cidade de Aripuanã - MT, e foi constituída em 3 
de abril de 2007 com a missão de construir e operar a Usina 
Hidrelétrica Dardanelos (“UHE Dardanelos”) com o seu sistema de 
transmissão. Possui como acionistas a Neoenergia S.A., com 51% de 
participação, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte, com 
24,5%, e a Companhia Hidrelétrica São Francisco - Chesf, com 24,5%. 
A Companhia é detentora do Contrato de Concessão nº 002/2007 do 
Ministério de Minas e Energia (MME) para a exploração da UHE 
Dardanelos, pelo prazo de 35 anos (Até maio de 2042). Em 12 de julho 
de 2021 foi sancionada pela Presidência da República a Lei nº 14.182, 
que em seu artigo nº 18 altera a Lei nº 13.203/15, que trata da 
repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. 
Estendendo o prazo de concessão em 2.148 dias, passando a ter 
vigência até 20 de novembro de 2048. A UHE Dardanelos foi 
construída no Município de Aripuanã, em Mato Grosso, no Rio 
Aripuanã, cuja operação é terceirizada para a empresa Neoenergia 
Operação e Manutenção S.A. A energia gerada pela Companhia é 
comercializada com o pool de 24 distribuidoras no Brasil, por meio de 
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado 
(CCEAR). Impactos COVID-19: a) Contexto geral: Em 11 de março 
de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de 
Coronavírus (COVID-19) como uma pandemia. A imensa maioria dos 
governos, nos cinco continentes, passou a adotar medidas restritivas 
para conter a disseminação do vírus, que têm potencial para afetar 
significativamente a economia global, tendo em vista a interrupção ou 
desaceleração da cadeia de suprimentos e o aumento significativo da 
incerteza econômica, considerando o aumento na volatilidade dos 
preços dos ativos, das taxas de câmbio e a queda das taxas de juros 
de longo prazo. As principais economias do Mundo e os principais 
blocos econômicos vêm estudando pacotes de estímulos econômicos 
expressivos para superar a potencial recessão econômica que estas 
medidas de mitigação da propagação do COVID -19 possam provocar. 
A Companhia analisará cuidadosamente qualquer nova diretriz de 
políticas governamentais em resposta à pandemia que vise fornecer 
alívio financeiro aos contribuintes. A Companhia entende que tais 
diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao 
equilíbrio econômico-financeiro das Concessões, em conformidade 
com o arcabouço legal, as cláusulas contidas nos respectivos 
Contratos firmados com o Poder Concedente e com as diretrizes 
divulgadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. b) 
Medidas de assistência governamental: Diante do cenário descrito 
anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro 
foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação 
Brasileira, com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos 
efeitos da pandemia, com destaque para as seguintes, que foram 
adotadas pela Companhia: (i) postergação do recolhimento do PIS e 
da COFINS, da Contribuição relativos às competências março e abril 
para os meses de agosto e outubro de 2020; (ii) prorrogação de prazos 
para a entrega de obrigações acessórias, como DCTF e EFD, dentre 
outras; (iii) isenção do Imposto para Operações Financeiras (IOF) para 
empréstimos e financiamentos pelo prazo de 90 dias; Além das 
medidas acima indicadas, a Companhia analisará cuidadosamente 
qualquer nova diretriz de políticas governamentais em resposta à 
pandemia que vise fornecer alívio financeiro aos contribuintes, tendo 
em conta medidas que possam incluir a redução ou postergação de 
valores a receber pela prestação de seus serviços. c) Medidas 
adotadas pela Companhia para auxílio à sociedade: Com o objetivo 
de contribuir com os esforços governamentais para mitigar os efeitos 
da pandemia na sociedade, a Companhia adotou o teletrabalho para 
seus colaboradores, cujas atividades sejam compatíveis com essa 
modalidade de trabalho para evitar deslocamentos e potencial risco de 
contágio. d) Impacto nas demonstrações financeiras: Em 31 de 
dezembro de 2021, considerando o estágio atual da disseminação do 
surto de COVID-19, a Companhia revisou seu planejamento 
estratégico e não foi identificado nenhum impacto relevante na 
operação da Companhia, todos os 24 clientes estão adimplentes com 
as obrigações e não houve alteração no quadro de colaboradores. 2. 
Aspectos regulatórios relacionados à concessão: Está tramitando 
na Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para deliberação, a 
autorização para que a Companhia proceda com a transferência não 
onerosa de parte de seus ativos compostos por linha de transmissão 
do trecho Dardanelos-Juína e subestação de transformação para a 
concessionária de transmissão Empresa Brasileira de Transmissão de 
Energia S.A. - EBTE. Até a emissão destas demonstrações financeiras, 
esse processo ainda não havia sido finalizado com o órgão regulador. 
A modalidade da transferência é não onerosa; assim, não altera o 
resultado financeiro da Companhia, tampouco são previstas perdas, 
considerando que será mantido o valor investido no ativo como custo 
do empreendimento. 3. Base de preparação: 3.1 Declaração de 
conformidade: Estas demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A 
Companhia também se utiliza das orientações contidas no Manual de 
Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro e das normas definidas pela 
ANEEL, quando estas não são conflitantes com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. A autorização para emissão destas demonstrações 
financeiras da Companhia foi efetuada pela Administração em 26 de 
janeiro de 2022. Após sua emissão, somente os acionistas têm o poder 
de alterar as demonstrações financeiras. Todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela 
Administração. 3.2 Uso de estimativas e julgamentos: A preparação 
das demonstrações financeiras exige que a Administração da 
Companhia faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas 
estimativas e premissas incluem o cálculo das depreciações sobre o 
ativo imobilizado e das amortizações sobre o ativo intangível (Notas 
Explicativas nºs 11 e 12) e das provisões para demandas judiciais 
(Nota explicativa nº 18). Os valores definitivos das transações 
envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da 
sua realização ou da sua liquidação. A Administração revisa essas 
estimativas periodicamente. 4. Moeda funcional e moeda da 
apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas 
em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos 
foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 5. Principais políticas contábeis: As 
práticas e os critérios contábeis adotados no preparo destas 
demonstrações financeiras estão consistentes a todos os exercícios 
apresentados nestas demonstrações financeiras. 5.1 Receita 
operacional: A Companhia obtém receita oriunda principalmente da 
geração de energia e sua respectiva comercialização por meio de 
contratos com distribuidoras de energia elétrica e venda de energia na 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A receita é 
mensurada com base na contraprestação definida pela ANEEL 
formalizada em contrato com o cliente, multiplicada pelo consumo 
físico medido. A Companhia reconhece a receita quando transfere o 
controle do produto ao cliente, fato que ocorre no momento em que a 
energia é suprida. 5.2 Instrumentos financeiros: Os instrumentos 
financeiros da Companhia incluem, principalmente: Reconhecimento 
e mensuração inicial: O contas a receber de clientes e títulos de 
dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro ou passivo 
financeiro é inicialmente mensurado ao preço da transação. 
Classificação inicial: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é 
classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao Valor Justo por 
meio Outros Resultados Abrangentes (VJORA) - Instrumento de dívida 
ou patrimonial; ou Valor Justo por meio do Resultado (VJR). Os ativos 
financeiros não são reclassificados subsequentemente ao 
reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de 
negócios para a gestão de ativos financeiros e, neste caso, todos os 
ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do 
período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. 
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se não for 
designado como mensurado ao VJR e atender a ambas as condições 
a seguir: • Ser mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo 
seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais. 
• Apresentar termos contratuais que gerem, em datas específicas, 
fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e 
juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é 
mensurado ao VJORA se não for designado como mensurado ao VJR 
e atender a ambas as condições a seguir: • Ser mantido dentro de um 
modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de 
fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros. • 
Apresentar termos contratuais que gerem, em datas específicas, fluxos 
de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto. Atualmente todos os instrumentos financeiros da 
Companhia estão classificados como custo amortizado (vide Nota 
Explicativa n° 27). Avaliação do modelo de negócio: A Companhia 
realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que o 
ativo financeiro é mantido na carteira porque isto reflete melhor a 
maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas 
à Administração. As informações consideradas incluem: • As políticas e 
objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas 
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da 
Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros 
contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a 
correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de 
passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização 

de fluxos de caixa por meio da venda de ativos. • Como o desempenho 
da carteira é avaliado e reportado à Administração. • Os riscos que 
afetam o  desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro 
mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles 
riscos são gerenciados. Ativos financeiros - Avaliação sobre se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamento de principal e 
de  juros: Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o 
valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os “juros” são 
definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e 
pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um 
determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos 
de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos 
administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia 
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de 
juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um 
termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos 
de caixa contratuais, de forma que ele não atenderia a essa condição. 
Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: • Eventos 
contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa. 
• Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas 
variáveis. • Pré-pagamento e prorrogação do prazo. • Termos que 
limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos 
(por exemplo, baseados na performance de um ativo). Passivos 
financeiros - Classificação, mensuração subsequente e ganhos e 
perdas: Os passivos financeiros foram classificados como 
mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é 
classificado como mensurado ao VJR se for classificado como mantido 
para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no 
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são 
mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é 
reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas 
cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento também é reconhecido no resultado. 
Desreconhecimento de um instrumento financeiro: Ativos 
financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 
Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na 
qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere 
nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o 
ativo financeiro. Passivos financeiros: A Companhia desreconhece um 
passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo 
financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do 
passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um 
novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é 
reconhecido a valor justo. Caixa e equivalentes de caixa: A 
Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira 
de conversibilidade imediata em um montante conhecido e estando 
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, 
um investimento, normalmente, qualifica-se como equivalentes de 
caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses 
ou menos, a contar da data da aplicação. Ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado: Esses ativos são 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por 
impairment. A receita de juros e o impairment são reconhecidos no 
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é 
reconhecido no resultado. Mais detalhes sobre a classificação dos 
instrumentos financeiros estão na Nota Explicativa n° 27. 5.3 Receitas 
e despesas financeiras: As receitas e despesas financeiras da 
Companhia compreendem: • Receita de juros; • Despesa de juros; • 
Variação monetária. A receita e a despesa de juros são reconhecidas 
no resultado pelo método dos juros efetivos. 5.4 Imobilizado: (i) 
Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui 
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação 
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor 
recuperável (impairment). Quando partes significativas de um item do 
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 
separados (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos 
e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no 
resultado. (ii) Custos subsequentes: Custos subsequentes são 
capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos 
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. 
(iii) Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar o custo de 
itens do ativo imobilizado, utilizando o método linear baseado na vida 
útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. A 
Companhia reconhece a depreciação de seus ativos imobilizados com 
base nas taxas anuais estabelecidas pela ANEEL, por meio da 
Resolução nº 674, em vigor desde 11 de agosto de 2015 ou taxa 
calculada, levando em consideração o final da concessão, das duas a 
menor, pois não haverá indenização dos ativos que fizerem parte do 
projeto inicial. 5.5 Intangível: Ativos intangíveis com vidas úteis 
definidas, adquiridos separadamente, são registrados ao custo, 
deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor 
recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente 
com base na vida útil estimada dos ativos. Os montantes relacionados 
ao UBP foram determinados com base no valor presente do fluxo de 
pagamentos desse direito de exploração do potencial hidráulico. A 
amortização foi iniciada quando da entrada em operação da Usina. Os 
softwares corporativos são capitalizados com base nos custos 
incorridos para aquisição e para torná-los prontos para serem 
utilizados, amortizados durante sua vida útil estimável. Os gastos 
associados à manutenção de softwares são reconhecidos como 
despesa, conforme incorridos. 5.6 Redução ao valor recuperável de 
ativos não financeiros: A Administração revisa o valor líquido dos 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam 
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais 
evidências forem identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor 
recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável, quando aplicável. O valor 
recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa 
é definido como o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. 
5.7 Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal 
dos negócios, sendo classificadas no passivo circulante se o 
pagamento for devido no período de até 12 meses (quando aplicável). 
Elas são, inicialmente, reconhecidas ao valor da fatura correspondente 
e trazidas a valor presente, quando for o caso. 5.8 Demais ativos e 
passivos circulantes e não circulantes: São apresentados ao valor 
de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
e as variações monetárias auferidas. Quando requerido, os elementos 
de ativos e passivos decorrentes de operações de longo prazo são 
ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver 
efeito relevante. 5.9 Imposto de renda e contribuição social: O 
imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e 
diferido são calculados com base na alíquota de 15%, acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para 
imposto de renda, e na alíquota de 9% sobre o lucro tributável para 
contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação 
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 
30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e 
contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição 
social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à 
combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no 
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas 
de imposto de renda e contribuição social correntes: A despesa de 
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o 
lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos 
a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos 
impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço 
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor 
esperado dos impostos a ser pagos ou recebidos que reflete as 
incertezas relacionadas à sua apuração, se houver. Ele é mensurado 
com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os 
ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se 
certos critérios forem atendidos. 5.10 Benefícios a empregados de 
curto prazo: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados 
são reconhecidas como despesas de pessoal, conforme o serviço 
correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
do pagamento esperado, caso a Companhia tenha uma obrigação 
presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de 
serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser 
estimada de maneira confiável. 5.11 Capital social: O capital social da 
Companhia é composto por ações ordinárias que dão aos acionistas 
direitos com relação aos ativos líquidos residuais da Companhia, de 
acordo com suas respectivas participações societárias. Os detentores 
dessas ações têm o direito de receber dividendos conforme definido no 
Estatuto da Companhia. 5.12 Outorga da concessão: Corresponde 
aos valores estabelecidos no contrato de concessão relacionado ao 
direito de exploração do potencial de energia hidráulica, cujo contrato é 
assinado na modalidade de UBP. A concessão outorgada para geração 
de energia tem prazo de vigência de 35 anos e o contrato de 
concessão prevê a possibilidade de prorrogação da vigência, a critério 
exclusivo do Poder Concedente, mediante requerimento da 
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Carta do Presidente
Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao público em geral as Demonstrações Financeiras da Energética Águas da Pedra S.A. - EAPSA, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, compreendendo: balanço patrimonial, demonstrações do resultado,  
das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa, complementados pelas Notas Explicativas.
Cabe ressaltar que as Demonstrações Financeiras, acima referidas, foram submetidas à apreciação dos Conselhos Fiscal e de Administração da EAPSA, cujas manifestações foram no sentido de que as Demonstrações Financeiras estão em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação de V.Sas. Em 2021, a Companhia registrou receita líquida de R$ 285.804.065,97 (duzentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos 
e quatro mil, sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e lucro líquido de R$ 187.783.802,14 (cento e oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e dois reais e quatorze centavos), onde a mesma propõe a distribuição de dividendos no montante de R$ 147.547.397,57 (cento e quarenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), 
entre mínimo obrigatório e adicionais. A EAPSA reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do País, ao tempo que agradece a todos os seus Acionistas, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal, colaboradores, clientes, fornecedores e aos Governos Municipal, Estadual e Federal, pela contribuição para o alcance dos objetivos propostos. Felipe dos Santos Moreira - Diretor Presidente.

Relatório da Administração
HISTÓRICO - A Eapsa é concessionária, com interveniência da 
Neoenergia S.A., Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. e 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S.A., da UHE Dardanelos, 
objeto do Contrato de Concessão nº 002/2007 - MME - UHE 
Dardanelos e seu Primeiro Termo Aditivo, celebrado em 09 de outubro 
de 2017, conforme Resolução Autorizativa nº 6.086 da ANEEL, de 18 
de outubro de 2016. A UHE Dardanelos, localizada no Rio Aripuanã, no 
estado de Mato Grosso/MT, se encontra em operação comercial desde 
agosto de 2011 e outorga de concessão até 19 de novembro de 2048, 
é constituída por cinco unidades geradoras com capacidade nominal 
total de 261 MW, das quais: quatro são unidades de 58 MW e outra 
unidade de 29 MW, e possui energia assegurada de 154,9 MW médios. 
E em agosto deste ano completou 10 anos de operação comercial. Em 
setembro de 2021 a EAPSA firmou Termo de Aceitação de prazo de 
extensão de outorga e de desistência e renúncia ao direito de discutir a 
isenção ou a mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao 
Mecanismo de Realocação de Energia - MRE, que prorrogou a outorga 
até a data mencionada anteriormente e aumentou expressivamente os 
ganhos para a Companhia, com variação de aproximadamente 50% 
sobre o lucro apurado no exercício findo. Em 2021 a UHE registrou 
disponibilidade anual média de 96,56% acima da disponibilidade de 
referência definida pelo ONS de 92,79% e um acumulado dos últimos 
60 meses de 95,55%. A energia gerada bruta foi de 95,65 MWh 
médios. Ainda a EAPSA manteve a certificação da ISO 9001 para o 
escopo “Administração do Empreendimento para os Clientes da 
Energética Águas da Pedra SA (EAPSA) nos processos: Administrativo, 
Governança, Suprimentos, Financeiro, Contabilidade e Fiscal”, 
conforme auditoria externa realizada em 2021. E a NEOENERGIA 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, responsável pela operação e 
manutenção do empreendimento, manteve também sua certificação 
nas Normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2004 e ISO 45001:2018, no 
escopo da contratação da companhia. Neste ano a EAPSA concluiu 
alguns projetos relevantes que agregaram valor ao negócio, tais como: 
• REESTRUTURAÇÃO DO LOG BOOM - Estrutura de retenção de 
folhas, troncos e galhos que impedem que os mesmos vão para as 
turbinas e com isso trazendo mais confiabilidade na operação da UHE. 
• MANUTENÇÃO CORRETIVA NA LINHA DE TRANSMISSÃO ENTRE 
A SE DARDANELOS x SE JUÍNA - Manutenção realizada com o 
objetivo de garantir o escoamento da energia gerada e trazendo mais 
confiabilidade ao sistema. • AQUISIÇÃO DE NOVOS TROCADORES 
DE CALOR DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS GERADORES 
- A UHE está em operação comercial há mais de 10 anos, sendo que 
esta aquisição traz mais confiabilidade na geração de energia elétrica 
da UHE. Ainda, reafirmando seu compromisso com a sociedade e Meio 

Ambiente, a EAPSA discutiu projetos para implantação do ESG 
(Environmental, Social and Governance) e I-REC (International REC 
Standard), além da manutenção dos Programas Ambientais previstos 
nas Licenças de Operação. FORNECIMENTO DE ENERGIA: A 
energia gerada pela UHE Dardanelos é comercializada com um pool 
de 24 distribuidoras, por meio de Contratos de Comercialização de 
Energia no Ambiente Regulado - CCEAR. DESEMPENHO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO: A EAPSA, em 31/12/2021, apurou lucro 
líquido de R$ 187.783.802,14 (cento e oitenta e sete milhões, 
setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e dois reais e quatorze 
centavos).
Abaixo os principais indicadores econômico-financeiros:
Indicadores empresariais 2021 2020 Variação %
Indicadores Econômicos
Receita operacional bruta 326.568 303.688 8%
Receita operacional líquida 285.804 265.599 8%
EBITDA 280.972 188.509 49%
Resultado do serviço 250.668 158.630 58%
Resultado financeiro -10.776 -14.984 -28%
Lucro líquido 187.784 120.588 56%
Indicadores Financeiros
Ativo Total 893.225 798.469 12%
Dívida bruta total 298.435 287.851 4%
Patrimônio líquido 594.790 510.618 16%
Divida de curto prazo/divida total (%) 0,39 0,33 16%
Patrimônio líquido/Ativo total (%) 0,67 0,64 4%
A Companhia está propondo a distribuição do lucro líquido da seguinte 
forma: constituição de reserva legal no valor de R$ 9.389.190,11 (nove 
milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e noventa reais e onze 
centavos); constituição de reserva de incentivos fisc ais (SUDAM) no 
valor de R$ 30.847.214,46 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e sete 
mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos); distribuição 
de dividendo mínimo obrigatório no valor de R$ 44.598.653,01 
(quarenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos 
e cinquenta e três reais e um centavo); e distribuição de dividendos 
adicionais no valor de R$ 102.948.744,56 (cento e dois milhões, 
novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais 
e cinquenta e seis centavos), com pagamento até 31/12/2022. 
ENDIVIDAMENTO: A EAPSA possui financiamento contratado com o 
BNDES, com saldo em 31.12.2021 no valor de R$ 176.929.614,95 
(cento e setenta e seis milhões, novecentos e vinte e nove mil, 
seiscentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), que está 
sendo amortizado em 61 parcelas mensais e sucessivas. O pagamento 
da primeira parcela iniciou em fevereiro de 2011 e a  última parcela 

vencerá em janeiro de 2027. Os encargos do empréstimo são 
baseados na TJLP mais spread de 1,81% a.a. DISTRIBUIÇÃO DE 
DIVIDENDOS: Em 2021, a companhia distribuiu aos acionistas o 
montante de R$ 87.652.058,90, relativos aos dividendos apurados em 
2020. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA: O Capital Social da Companhia é 
de R$ 263.000.000,00 (duzentos e sessenta e três milhões de reais), 
com participação acionária de 51,0% NEOENERGIA S.A., 24,5% 
CHESF S.A. e 24,5% ELETRONORTE S.A.. GOVERNANÇA 
CORPORATIVA: As práticas de Governança Corporativa da EAPSA 
visam assegurar a transparência e a equidade nos negócios, bem 
como o respeito aos direitos das partes interessadas. O modelo busca 
a unificação de processos, práticas e políticas com as de seus 
acionistas. A estrutura de governança é composta por Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. O Acordo de 
Acionistas orienta a atuação dos conselheiros e estabelece cláusula 
para abstenção de voto sobre temas que possam representar conflito 
de interesses. Conselho de Administração: É integrado por quatro 
representantes dos acionistas eleitos por Assembleia Geral e seus 
respectivos suplentes, com mandato de três anos, permitida a 
reeleição. Na Assembleia Geral Ordinária - AGO a ser realizada até 30 
de abril deste ano será feita a eleição dos membros para o próximo 
mandato, com vigência até a AGO de 2025. A composição se dá por 
quatro indicados pela NEOENERGIA, sendo dois titulares e seus 
respectivos suplentes, dois pela CHESF, sendo um titular e um 
suplente, e dois também pela ELETRONORTE, sendo um titular e um 
suplente. As atribuições do Conselho incluem a orientação geral dos 
negócios, nomeação de auditores independentes e a eleição e 
destituição dos diretores. Os membros se reúnem ordinariamente para 
avaliar os desempenhos econômico, ambiental e social da Companhia 
e extraordinariamente quando convocados pelo presidente ou pela 
maioria dos membros. Conselho Fiscal: Com função independente, é 
composto por três membros titulares e igual número de suplentes. Os 
membros são eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para mandato 
de um ano. O Conselho Fiscal reúne-se trimestralmente ou através de 
reuniões extraordinárias sempre que convocado. Diretoria Executiva: 
É responsável pela gestão dos negócios, sendo composta atualmente 
por Presidência, Administrativa-Financeira e Técnica, com dois 
membros. Seus integrantes são nomeados pelo Conselho de 
Administração para mandatos de três anos, passíveis de renovação, 
sendo o atual vigente até 23/05/2022. Comitê: A EAPSA possui 
atualmente um Comitê de Comercialização de Energia, que é 
responsável por análises e recomendações às decisões do Conselho 
de Administração que visem melhores resultados à Companhia.  
É composto por três membros, nomeados pelo Conselho de 

 Administração. RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL: 
Programas ambientais: A Licença de Operação da UHE Dardanelos, 
com vigência até 25/01/2023, prevê em seu escopo a realização dos 
Programas de Monitoramentos Ambientais e o cumprimento do Plano 
Básico Ambiental (PBA) do Componente Indígena, os quais vêm sendo 
atendidos em sua integralidade, entre os quais destacamos: • 
PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA, 
MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E AVIFAUNA - As atividades de 
monitoramento da fauna realizadas na área de influência direta e no 
entorno seguem seu curso normal. Os estudos demonstram um 
resultado altamente satisfatório, constatando que o empreendimento 
não impactou a fauna nas áreas de Influência Direta (AID) e Indireta 
(AII). • PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE MACRÓFITAS - As 
campanhas de monitoramento das macrófitas, na área de influência 
direta do empreendimento, continuam sendo realizadas conforme 
previsto no processo de licenciamento. • PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DA QUALIDADE DE ÁGUA - 
As campanhas de monitoramento das análises das águas (parâmetros 
físico-químicos e biológicos) do rio Aripuanã  e córrego Frei Canuto 
vêm sendo realizada em onze pontos de coleta, tal como estabelecido 
no Programa. Os resultados são satisfatórios. • PROGRAMAS DE 
MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E HIDROSSEDIMENTOLÓGICO 
- Em continuidade às campanhas de monitoramento da vazão do Rio 
Aripuanã com o acompanhamento dos níveis d’água, descargas 
líquidas e do transporte de sedimentos, continuam sendo realizadas, 
inclusive com coleta de dados hidrométricos das estações telemétricas. 
• PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PREVENÇÃO DOS 
PROCESSOS EROSIVOS - As campanhas de monitoramento das 
erosões na área de influência direta do empreendimento vêm sendo 
executadas em estrita aderência ao estabelecido no Programa. • 
PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES DE DOENÇAS 
ENDÊMICAS- Continuidade do monitoramento de vetores de doenças 
endêmicas nos possíveis pontos de incidência de doenças. Com 
resultados indicando menor incidência de doenças tropicais. 
• PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
(PRAD)- Continuidade do PRAD, com a realização de práticas de 
monitoramento e condução dos plantios, através da implementação de 
tratos culturais nas áreas dos plantios de mudas. Os resultados são 
satisfatórios e cerca de 80% das áreas degradas já estão recuperadas. 
• PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - O 
programa vem sendo realizado em cumprimento à legislação 
ambiental em vigor e atendendo também às normas e padrões da 
Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O Programa 
tem alcançado seus objetivos e a condicionante ambiental vem sendo 

cumprida. • PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL - O Programa vem 
sendo realizado em atendimento à condicionante ambiental da LO e 
seus resultados são satisfatórios. • PLANO BÁSICO AMBIENTAL DO 
COMPONENTE INDÍGENA (ETNIA ARARA DO RIO BRANCO E 
CINTA LARGA) - As atividades do Programa vêm sendo executadas 
em atendimento ao seu cronograma. Os objetivos e metas do 
programa estão sendo alcançados e as comunidades indígenas têm 
tido participação ativa, sob a fiscalização e monitoramento da FUNAI. 
Cerca de 97,5% das ações previstas já foram realizadas a contento. 
ESG - Environmental, Social and Governance. A Responsabilidade 
Social Corporativa (RSC) é uma prioridade para a EAPSA que é 
realmente comprometida com as comunidades onde está presente. 
Em plena crise climática, agravada pela pandemia da COVID-19, sua 
contribuição será fundamental para conseguir uma recuperação verde 
que promova um crescimento econômico sustentável, acelerando a 
transição rumo a sociedades descarbonizadas. Nesse sentido, a 
EAPSA entende que os critérios ESG, que incluem indicadores 
relacionados ao meio ambiente, à sociedade e à governança 
corporativa, são essenciais no momento de fazer investimentos mais 
responsáveis com o planeta. A EAPSA elaborou Diagnóstico e plano de 
ações relacionados aos critérios do ESG e já no início do ano corrente 
começa as desenvolver ações, sendo algumas delas a implantação de 
políticas relacionadas ao Meio Ambiente e aos Direitos Humanos. 
I-REC - International REC Standard que significa “Certificado 
Internacional de Energia Renovável” serve para comprovar que a 
energia elétrica consumida é proveniente de uma fonte de energia 
renovável, assinalando o compromisso do consumidor em diminuir o 
impacto ambiental, propiciado por fontes não renováveis de energia. 
Foi feito estudo de caso para verificar a participação da Companhia 
como registrante (podem emitir os certificados) e/ou participante 
(podem comercializar os certificados emitidos por registrantes). A 
conclusão foi de que a EAPSA poderá aderir ao I-REC como 
Registrante e deverá desta forma, contratar através de leilão eletrônico 
empresa que atue como “Participante” para comercialização dos 
certificados emitidos. Portanto, a Diretoria da Energética Águas da 
Pedra S/A, recomendou ao Conselho de Administração que fosse 
aderido o I-REC e também a venda de Certificados oriundos da 
Geração de Energia Elétrica da Usina Hidrelétrica de Dardanelos (UHE 
Dardanelos). A Companhia verificará uma equipe de estudos e para 
apurar os custos e empresas que atuem na venda de seus certificados. 
AUDITORES INDEPENDENTES: Nos termos da Instrução CVM nº 
381, a Companhia firmou contrato com a KPMG AUDITORES 
INDEPENDENTES para a prestação dos serviços de auditoria das 
suas demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 

31/12/2021, bem como a  revisão dos informativos contábeis. Desde 
então, a KPMG não prestou serviços não-relacionados à auditoria 
independente que superassem 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato. A política de atuação da Companhia quanto à contratação de 
serviços não-relacionados à auditoria junto à empresa de auditoria, se 
fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor 
independente. INTEGRIDADE E ÉTICA: Desde 2015 a EAPSA adota 
boas práticas, reforçando sua postura ética e de integridade, inclusive 
com a inclusão de dispositivos que, claramente, mostram a posição de 
repúdio da empresa em relação à corrupção, às práticas 
discriminatórias, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, atendendo 
ao disposto no Código de Ética aprovado em 16/12/2015, revisão 03 de 
19/08/2021. O Código de Ética é aderente à Missão, Visão e aos 
Valores de seus acionistas. Visando atingir todos os envolvidos na 
atividade da Companhia, incluindo seus fornecedores de materiais e 
serviços. A Companhia ainda possui Políticas Anticorrupção, de 
Conflito de Interesses, de Prevenção de Delitos, todas revisadas em 
2021, visando enviar mensagem clara e consistente a todos os seus 
executivos e colaboradores, bem como todos terceiros relacionados a 
eles, que adota uma postura de tolerância zero em relação à corrupção 
e à fraude, de qualquer espécie e em qualquer das suas formas de 
realização. E também que a corrupção e a fraude retardam o 
desenvolvimento econômico, enfraquecem a democracia e prejudicam 
a justiça social e o Estado de Direito, causando sérios danos à 
economia e à sociedade e, em muitos casos, facilita as operações do 
crime organizado. COVID - 19: A Companhia, que teve sua atividade 
classificada como essencial, adotou e deu apoio aos colaboradores 
para que as medidas e protocolos eficientes para resguardar a saúde e 
integridade de todos fossem seguidos, garantindo o excelente 
resultado que vem entregando, anualmente, aos acionistas. A 
eficiência das ações se comprova pelo baixo número de contaminados 
e nenhum registro de óbito entre os colaboradores e prestadores de 
serviço alocados nas dependências da Companhia e com o bom 
resultado que será entregue aos acionistas. A Administração da 
EAPSA reconhece e manifesta sua satisfação pelo empenho de todos 
os envolvidos no combate a disseminação dos vírus. CONCLUSÃO: A 
Administração da EAPSA manifesta sua satisfação pelo êxito de seus 
esforços e, nesse sentido, vem a público agradecer o apoio 
incondicional recebido dos acionistas da Companhia, os esforços de 
seus colaboradores, bem como o empenho de seus Diretores e 
Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, que se dedicaram 
para o sucesso do empreendimento. Apresentaremos a seguir as 
Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021, 
seguido do parecer dos auditores independentes:

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Notas 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 147,323 95,548
Contas a receber 8 38,839 38,177
Adiantamentos 1,295 1,112
Despesas antecipadas 10 1,187 1,141
Outros ativos 3,312 4,728

Total do ativo circulante 191,956 140,706

Não circulante
Títulos e valores mobiliários 7 15,692 15,152
Despesas antecipadas 10 9,836 10,338
Outros ativos 40 491

Total do realizável a longo prazo 25,568 25,981

Imobilizado 11 593,912 619,620
Intangível 12 81,730 12,079
Direito de uso 59 82

675,701 631,781

Total do ativo não circulante 701,269 657,762
Total do ativo 893,225 798,468

Passivo Notas 2021 2020
Circulante
Fornecedores 13 6,011 6,859
Empréstimos e financiamentos 15 35,240 35,279
Obrigações sociais e trabalhistas 646 657
Imposto de renda e contribuição social
 correntes 23.1 12,538 8,343
Impostos e contribuições a recolher 23.1 2,001 1,654
Dividendos propostos 17 44,599 28,640
Encargos setoriais 14 3,037 2,691
Taxas regulamentares 14 9,370 9,861
Outorga da concessão 16 2,159 1,950
Outros passivos 264 200
Total do passivo circulante 115,865 96,134
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 15 141,689 176,389
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos 23 23,797 –
Outorga da concessão 16 16,837 14,485
Provisões para demandas judiciais 18 118 669
Outros passivos 129 173
Total do passivo não circulante 182,570 191,716
Total do passivo 298,435 287,850
Patrimônio líquido 19
Capital social 263,000 263,000
Reservas de lucros 331,790 247,618
Total do patrimônio líquido 594,790 510,618
Total do passivo e patrimônio líquido 893,225 798,468

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias condensadas.

Demonstrações de resultados Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 20 285,804 265,599
Custo dos serviços prestados 21 (31,855) (105,534)
Resultado bruto 253,949 160,065
Despesas gerais e administrativas (3,281) (1,435)
Resultado operacional antes do
 resultado financeiro 250,668 158,630
Receita financeira 6,084 3,026
Despesa financeira (16,860) (18,010)
Resultado financeiro líquido 22 (10,776) (14,984)
Resultado antes dos impostos 239,892 143,646
Imposto de renda e contribuição social
 corrente 23.2 (28,311) (23,058)
Imposto de renda e contribuição social
 diferido 23.3 (23,797) –

(52,108) (17,348)
Resultado líquido do período 187,784 120,588
Quantidade de ações
 (em lotes de mil ações) 263,000 263,000
Lucro por ação (em Reais) 0.71 0.46

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras intermediárias condensadas.

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

2021 2020
Resultado do período 187,784 120,588
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes do período 187,784 120,588

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras intermediárias condensadas.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Reservas de lucros

Capital 
social 

realizado
Reserva 

legal

Reserva de 
incentivos 

fiscais Sudam

Reserva especial 
de dividendo 

não distribuído
Lucros 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 263,000 33,813 121,857 56,204 – 474,874
Resultado do exercício – – – – 120,587 120,587
Destinações:
Constituições de reservas – 6,029 26,906 59,012 (91,947) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (28,640) (28,640)
Dividendos adicionais pagos de exercícios anteriores – – – (56,203) – (56,203)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 263,000 39,842 148,763 59,013 – 510,618
Resultado do exercício – – – – 187,784 187,784
Destinações:
Constituições de reservas – 9,389 30,847 102,949 (143,185) –
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 17.1) – – – – (44,599) (44,599)
Dividendos adicionais pagos de exercícios anteriores – – – (59,013) – (59,013)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 263,000 49,231 179,610 102,949 – 594,790

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias condensadas.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Valores expressos em milhares de Reais)
Notas 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades
 operacionais
 Resultado líquido do período 187,784 120,588
Ajustes:
 Depreciação 11 28,865 29,292
 Amortização 12 1,394 545
 Direito de uso 45 42
 Juros, variações monetárias sobre
  empréstimos e financiamentos 15 12,573 15,085
 Outras atualizações monetárias 3,778 2,741
 Constituição de provisões e
  atualização de contingências 18.1 (551) 87
 Repactuação do risco
  hidrológico - GSF 12 (69,991) –
Despesa com imposto de renda e
 contribuição social 23.2 52,108 23,058

216,005 191,438
Variações nos ativos e passivos:
 Contas a receber (662) (1,911)
 Outros ativos 2,244 (745)
 Fornecedores e encargos setoriais 0 (502) 3,042
 Obrigações sociais e trabalhistas (11) 252
 Obrigações tributárias (702) (452)
 Outorga da concessão 15 (2,104) (2,012)
 Outros passivos (717) 60

213,551 189,672
 Imposto de renda e contribuição
  social pagos (23,067) (21,063)
 Juros pagos 19 (12,611) (15,235)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 177,873 153,374
Fluxos de caixa das atividades de
 investimentos
 Aquisições de bens do ativo
  imobilizado 11 (3,157) (5,560)
 Aquisições de bens do ativo intangível 12 (49) (25)
 Títulos e valores mobiliários (540) 1,901
Fluxo de caixa (utilizado nas) das
 atividades de investimentos (3,746) (3,684)
Fluxos de caixa das atividades de
 financiamentos
 Pagamento de dividendos (87,652) (83,449)
 Amortização do principal de
  empréstimos e financiamentos 15 (34,700) (34,700)
Caixa líquido utilizado nas
 atividades de financiamentos (122,352) (118,149)
Aumento de caixa e equivalentes
 de caixa 51,775 31,541
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do período 6 95,548 64,007
Caixa e equivalentes de caixa no
 final do período 6 147,323 95,548
Aumento de caixa e equivalentes
 de caixa 51,775 31,541

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras intermediárias condensadas.

concessionária. O registro inicial do passivo deu-se em contraparte ao 
ativo intangível e corresponde aos valores de obrigações futuras 
oriundas do uso do bem público trazidas a valor presente, sendo 
amortizados pelos pagamentos contratados. O início do pagamento 
pelo UBP deu-se a partir da operação comercial da primeira unidade 
gerada (UHE). 5.13 Novas normas e interpretações ainda não 
efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para períodos 
iniciados após 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas 
normas na preparação destas demonstrações financeiras. a) Contratos 
Onerosos - custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/
IAS 37) - As alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou 
após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que 
as alterações forem aplicadas pela primeira vez. b) Imposto diferido 
relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação 
(alterações ao CPC 32/IAS 12). As seguintes normas não trouxeram 
impactos para as demonstrações financeiras: Concessões de aluguel 
relacionadas à COVID-19 após 30 de junho de 2021 (alteração ao CPC 
06/IFRS 16), Revisão anual das normas IFRS 2018-2020, Imobilizado: 
Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16), 
Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3), 
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações 
ao CPC 26/IAS 1), IFRS 17 Contratos de Seguros, Divulgação de 
Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26/IAS 1 e IFRS Practice 
Statement 2), Definição de Estimativas Contábeis (Alterações ao CPC 
23/IAS 8). 
6. Caixa e equivalentes de caixa

2021 2020
Caixa e depósitos bancários à vista 1 3
Aplicações financeiras de liquidez imediata 147.322 95.545

147.323 95.548
A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação 
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido e 
estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por 
conseguinte, um investimento, normalmente, qualifica-se como 
equivalentes de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por 
exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aplicação. As 
aplicações financeiras estão representadas, substancialmente, por 
operações compromissadas lastreadas em Títulos do Tesouro 
Nacional, por meio de fundos de investimento administrados por 
instituições que operam no mercado financeiro nacional, tendo como 
característica alta liquidez, baixo risco de crédito e remuneração média 
acumulada de 4,3% a.a. em 31 de dezembro de 2021 (2,7% a.a. em 31 
de dezembro de 2020. A exposição da Companhia a riscos de crédito e 
de taxa de juros e a uma análise de sensibilidade para ativos e 
passivos financeiros é divulgada na Nota Explicativa nº 25.
7. Títulos e valores mobiliários (não circulante)

2021 2020
BB Polo 28 15.692 15.152

15.692 15.152
Não possuem condições de resgate antecipado e referem-se a 
aplicações financeiras, requeridas em contrato de empréstimo com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) — 
Nota Explicativa nº 15 - Empréstimos e financiamentos —, com a 
finalidade de garantia real. Remuneração pela variação do CDI à taxa 
média de 98,1% a.a. em 31 de dezembro de 2021 (97,3 % a.a. em 31 
de dezembro de 2020) sem vencimento predeterminado. A exposição 
da Companhia a riscos de crédito e de taxa de juros e a uma análise de 
sensibilidade para ativos e passivos financeiros é divulgada na Nota 
explicativa nº 25. 8 Contas a receber: As contas a receber no mercado 
interno referem-se a 24 contratos (CCEAR) entre a Companhia e as 
distribuidoras de energia elétrica e são registradas mensalmente.

Saldos 
vincendos 2021 2020

Contas a receber de mercado interno: 
 - Terceiro 28.828 28.828 27.568
- Partes relacionadas
 (Nota explicativa n° 9) 8.571 8.571 7.955

37.399 37.399 35.523
Câmara de Comercialização de
 Energia Elétrica (CCEE) 1.440 1.440 2.654

38.839 38.839 38.177
A Companhia realizou avaliação dos saldos a receber e, de acordo 
com sua política de riscos de crédito, não há perda a ser reconhecida.
9. Partes relacionadas
9.1 Saldo a receber com partes relacionadas (Nota explicativa nº 8)

Valores a receber
2021 2020

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
 - COELBA 2.833 2.633
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE 2.702 2.559
Companhia Energética do Rio Grande do Norte
 - COSERN 1.011 960
Elektro Redes S.A. 2.025 1.803

8.571 7.955
9.2 Resultado com partes relacionadas

Venda de energia Compra de energia
2021 2020 2021 2020

Companhia de Eletricidade
 do Estado da Bahia
  - COELBA 24.319 23.191 – –
Companhia Energética de
 Pernambuco - CELPE 21.784 20.781 – –
Companhia Energética
 do Rio Grande do
  Norte - COSERN 8.027 7.652 – –

Venda de energia Compra de energia
2021 2020 2021 2020

Elektro Redes S.A. 16.389 15.697 – –
NC Energia – – 540 426

70.519 67.321 540 426
Custo O & M (a)

2021 2020
Neoenergia Operação e Manutenção S.A. (a) 8.854 8.471

8.854 8.471
(a) A operação da UHE Dardanelos foi terceirizada para a Neoenergia 
Operação e Manutenção S.A.
9.3 Remuneração dos administradores

2021 2020
Salários e outros benefícios de curto prazo 1.475 1.589
10 Despesas antecipadas
O saldo de despesa antecipada refere-se, substancialmente, à 
repactuação do risco hidrológico que a Companhia reconheceu como 
despesa paga antecipadamente, o qual vem sendo apropriado ao 
resultado do período com valores amortizados mensalmente até o final 
da concessão.

2021 2020
Prêmio de seguros 687 641
Repactuação do risco hidrológico 10.336 10.838

11.023 11.479
Circulante 1.187 1.141
Não circulante 9.836 10.338
11. Imobilizado
a. Composição

2021 2020

Descrição

Taxa de  
depreciação  

- a.a. % Custo
Depreciação 

acumulada
V a l o r 
líquido

Valor 
Líquido

Em serviço:
Terrenos 4,17 2.984 (466) 2.518 2.638
Reservatórios,
 barragens e
  adutoras 2,6 341.161 (97.016) 244.145 255.883
Edificações,
 obras civis e
  benfeitorias 4,75 107.011 (30.287) 76.724 80.512
Máquinas e
 equipamentos 3,46 384.800 (125.633) 259.167 272.372
Veículos 14,29 52 (38) 14 21
Móveis e
 utensílios 6,25 136 (88) 48 55

836.144 (253.528) 582.616 611.481
Em curso:
Terrenos 157 – 157 –
Máquinas e
 equipamentos 9.630 – 9.630 7.774
Edificações,
 obras civis e
  benfeitorias 1.461 – 1.461 348
Móveis e utensílios 21 – 21 17
Reservatórios, barragens
 e adutoras 27 – 27 –

11.296 – 11.296 8.139
847.440 (253.528) 593.912 619.620

No advento do termo final de contrato de concessão, todos os bens e 
instalações vinculadas à UHE passarão a integrar o patrimônio da 
União, não havendo indenização ao fim da concessão.
A movimentação do saldo do imobilizado está demonstrada a seguir:

Em serviço Em curso
Custo Depreciação acumulada Valor líquido Custo Valor líquido Total

Saldos em 1° de janeiro de 2020 834.074 (195.370) 638.704 4.648 4.648 643.352
Adições do exercício 2.069 – 2.069 3.491 3.491 5.560
Depreciação do exercício – (29.292) (29.292) – – (29.292)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 836.143 (224.662) 611.481 8.139 8.139 619.620
Adições do período – – – 3.157 3.157 3.157
Depreciação do período – (28.865) (28.865) – – (28.865)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 836.143 (253.527) 582.616 11.296 11.296 593.912
12 Intangível

2021 2020
Descrição Taxa de amortização - a.a. % Custo Amortização acumulada Valor líquido Valor líquido
Em serviço
Intangível - UBP (a) 3,2 11.759 (3.628) 8.132 7.450
Intangível - GSF 3,2 4.775 (1.082) 3.693 3.892
Intangível - Repactuação GSF (b) 3,7 69.991 (856) 70.139 –
Intangível - Faixa de servidão 419 (65) 354 370
Intangível - Software 20 202 (202) – –

87.146 (5.833) 81.313 11.712
Em curso
Intangível - Software 417 – 417 367

87.563 (5.833) 81.730 12.079
(a) Refere-se ao Uso do Bem Público previsto na cláusula sexta do Contrato de Concessão nº 002/2007, celebrado entre o MME e a Companhia, 
assinado em 3 de julho de 2007.
(b) Em 12 de julho de 2021 foi sancionada pela Presidência da República a Lei nº 14.182, que em seu artigo nº 18 altera a Lei nº 13.203/15, que 
trata da repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. Essa alteração permite que mesmo as hidrelétricas que já repactuaram 
o GSF em 2015 tenham o direito à uma nova repactuação para período anterior. Consequentemente, o período de extensão do prazo de 
concessão precisará ser alterado, com o reconhecimento de uma nova adição ao intangível em contrapartida ao resultado. O valor registrado 
referente à repactuação do risco hidrológico foi de R$ 69.991, e foi aprovado pela Aneel 14 de setembro de 2021.
A movimentação do saldo do intangível está demonstrada a seguir:

Em serviço Em curso

Custo
Amortização 

acumulada
Valor 

líquido Custo
Valor 

líquido Total
Saldos em 1° de janeiro de 2020 16.152 (3.895) 12.257 342 342 12.599
Adições do exercício – – – 25 25 25
Amortização do exercício – (545) (545) – – (545)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 16.152 (4.440) 11.712 367 367 12.079
Adições do período 70.995 – 70.995 49 49 71.044
Amortização do período – (1.393) (1.393) – – (1.393)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 87.147 (5.833) 81.314 416 416 81.730
13. Fornecedores

2021 2020
Compra de energia - CCEE 742 3.961
Materiais e serviços 3.037 2.115
Compra de energia - Outros fornecedores 2.232 783

6.011 6.859
14. Encargos setoriais e taxas regulamentares

2021 2020
Encargos setoriais
Encargo de Uso do Sistema de Transmissão (EUST) 3.037 2.691

3.037 2.691
Taxas regulamentares
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos
 Hídricos (CFURH) 1.082 219
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 7.919 9.369
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
 (FNDCT) 205 182
Ministério Minas e Energia (MME) 102 91
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) 62 –

9.370 9.861
15 Empréstimos e financiamentos
A operação perante o BNDES foi contratada para financiar a 
construção da UHE Dardanelos, em moeda nacional, com encargos 
calculados à razão da TJLP mais 1,81% ao ano. Como garantia da 
operação, foi definido em contrato que seriam o penhor de direitos 
emergentes da concessão, penhor de ações, penhor de direitos 
creditórios e fiança por parte da Neoenergia.
Moeda nacional Taxa anual

de juros Total
Saldos em 1° de janeiro de 2020 246.518
Encargos do exercício TJLP+1,81% 15.085
Amortizações do exercício (34.700)
Pagamentos de juros do exercício (15.235)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 211.668
Encargos do período TJLP+1,81% 12.572
Amortizações do período - principal (34.700)
Pagamentos de juros do período (12.611)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 176.929

2021 2020
Circulante 35.240 35.279
Não circulante 141.689 176.389

176.929 211.668
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo a pagar tem o seguinte 
cronograma de vencimento:

2021 2020
2022 35.240 35.279
2023 34.699 34.699
2024 34.699 34.699
2025 em diante 72.291 106.991

176.929 211.668
a. Cláusulas contratuais restritivas (covenants): Para o 
financiamento do BNDES, a Companhia possui cláusula contratual de 
covenants, que determina a manutenção na conta de reserva no valor 
mínimo equivalente a três vezes o valor da última prestação vencida do 
serviço da dívida, incluindo pagamentos de principal, juros e demais 
acessórios do contrato de financiamento, mais o valor equivalente à 
soma dos últimos três pagamentos mensais das despesas de 
operação e manutenção da beneficiária. A Companhia em 31 de 
dezembro de 2021 atendeu à exigência contratual.
16 Outorga da concessão
Tem origem nas obrigações de pagamento da utilização do bem 
público advindas do contrato de concessão perante o Poder 
Concedente. Em 31 de dezembro de 2021 restam 323 parcelas 
mensais com valor atualizado de R$ 82, cujo vencimento final é a 
mesma data do encerramento do contrato de concessão, no caso, 
novembro de 2048. Estas estão reconhecidas ao custo nominal trazido 
a valor presente pela taxa equivalente ao custo médio ponderado de 
capital do projeto (0,98% a.m.). A Companhia iniciou os pagamentos 
quando entrou em operação. O saldo da dívida está segregado entre 
curto e longo prazos, como segue:

2021 2020
Circulante 2.159 1.950
Não circulante 16.837 14.485
Total 18.996 16.435
17 Dividendos
17.1 Dividendos mínimos obrigatórios
O estatuto em respeito à Lei nº 6.404/76, art. 202, estabelece no seu 
capítulo IV, art. 36, o percentual de 25% de dividendos obrigatórios a 
distribuir, a cada exercício. Os valores em 31 de dezembro de 2021, 
para cada um dos acionistas, estão demonstrados conforme a seguir:
Lucro líquido do exercício de 2021 187.784
Reserva legal - 5% do lucro (9.389)

178.395
Dividendos mínimos obrigatórios 44.599
Neoenergia S.A. 22.745
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.- Eletronorte 10.927
Companhia Hidrelétrica São Francisco S.A. - Chesf 10.927

44.599

31/12/2019 Atualizações Constituições Baixas Reversões 31/12/2020
Cível 492 79 – – – 571
Trabalhista 90 8 – – – 98
Total 582 87 – – – 669

31/12/2020 Atualizações Constituições Baixas (a) Reversões 31/12/2021
Cível 571 1 11 (571) – 12
Trabalhista 98 8 – – – 106
Total 669 9 11 (571) – 118

(a) Em 14 de junho de 2021 houve a baixa do processo nº 0001928-
26.2013.8.11.0041, o valor de R$ 571, relativo a obrigação de fazer 
cobrança ajuizada pela EAPSA em face da Condor - Construções, 
Conservação e Limpeza LTDA., devido à má execução dos serviços de 
construção do Hospital Municipal do Município de Aripuanã. As 
provisões para riscos cíveis são de caráter indenizatório, de natureza 
financeira e por reclamatórias impetradas por proprietários de áreas 
inundadas pelos reservatórios de usinas hidrelétricas. A Companhia é 
ré em inúmeras reclamações trabalhistas envolvendo diversos 
assuntos. A maior parte envolve horas extras, adicional de 
periculosidade e responsabilidade subsidiária. 18.2 Contingências 
avaliadas com risco de perda possível: A Companhia possui 
contingências passivas de naturezas tributária, cível e trabalhista, cuja 
expectativa de perda avaliada pela Administração e sustentada no 
julgamento de consultores jurídicos está classificada como possível e, 
portanto, nenhuma provisão foi constituída, conforme demonstrado  
a seguir:

31/12/2021 31/12/2020

Regulatórios 173 151
Ambiental 49.777 40.733
Tributária 13.589 –
Cível 6.567 6.440
Total 70.106 47.324
Apresentamos a seguir os processos de maior relevância:
(a) As empresas de geração e comercialização do Grupo Neoenergia, 
por meio das associações em que participam, ajuizaram ações judiciais 
para suspensão dos efeitos da Resolução CNPE nº 03/2013, que 
instituiu, entre outras disposições, uma nova forma de rateio dos custos 
de despacho térmico adicional para garantia de suprimento energético, 
passando a ser rateado entre todos os agentes do mercado de energia 
elétrica. Esses custos incorporam os chamados Encargos de Serviço 
do Sistema (ESS). Entre os meses de maio e junho de 2013, foram 
concedidas liminares no âmbito das ações ordinárias ajuizadas pelas 
associações representantes dos agentes de geração e 
comercialização, tornando sem efeito o disposto nos arts. 2º e 3º da 
Resolução CNPE nº 03/2013, impedindo o rateio dos custos 
supracitados pelos agentes representados nas respectivas 
associações. Em síntese, as teses defendidas nas ações judiciais 
abrangem a inversão do ônus da utilização do sistema, que conduz o 
produtor e/ou comercializador a arcar com tais custos em desacordo 
com as leis e normativos aplicáveis ao Setor Elétrico, bem como a 
ofensa ao princípio da reserva legal, e usurpação de competência do 
Congresso Nacional para criação de subsídio sem a edição de lei e 
sem a previsão de compensação econômico-financeira. Os processos 
regulatórios totalizam uma contingência atualizada em decorrência da 
suspensão por meio de mandado de segurança, cujo saldo atualizado 
corresponde a R$ 173 (R$ 151 em 31 de dezembro 2020). (b) 
Processos de natureza ambiental relacionado a ação civil pública 
(ACP) com Pedido de Liminar ajuizada pelo Município de Aripuanã em 
face da Energética Águas da Pedra decorrente das alegações da 
prefeitura de Aripuanã do descumprimento dos Recursos dos 
Programas Ambientais que impactaram com a ausência dos benefícios 
previstos e não cumpridos. Tal programa foi apresentado para 
obtenção da Licença de Instalação e seu orçamento previa aplicação 
de R$ 20.986 voltados às medidas mitigadoras e compensatórias de 
controle e monitoramento ambiental, relativas às interferências sobre o 
meio ambiente e a população, o qual o saldo atualizado corresponde a 
R$ 49.777 (R$ 40.733 em 31 de dezembro de 2020). (c) A EAPSA 
recebeu, no dia 9 de janeiro de 2017, o Ofício nº 145/2016/CFE/SUF/
SEMA-MT, contendo o Auto de Inspeção nº 0051-E (fiscalização 
realizada na UHE Dardanelos em 14 de setembro de 2016), o Auto de 
Infração nº 0083-E e a Notificação nº 0039-E. No referido Auto de 
Infração, o órgão ambiental imputou-nos uma multa no valor de R$ 
3.800 , em razão das seguintes ocorrências: i. Não respeitar as vazões 
estipuladas para a geração de energia conforme determinam a 
condicionante de validade da LI; ii. Gerar energia em períodos não 
permitidos (92 dias a vazão ficou abaixo do mínimo estipulado); iii. Não 
atender o acordado com relação às infraestruturas relacionadas ao 
Aeroporto de Aripuanã (cercamento). Em 31 de dezembro de 2021, o 
saldo atualizado de contingências cível é de R$ 20.156 (R$ 6.440 em 
31 de dezembro de 2020). (d) Trata-se de Execução Fiscal proposta 
pelo Estado de Mato Grosso para exigir o adimplemento da 
Contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB 
Energia incidente nas operações de saídas internas e/ou interestaduais 
de energia elétrica referente aos exercícios 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 e janeiro até julho de 2020, totalizando o valor histórico de R$ 
13.272.092,50 (treze milhões, duzentos e setenta e dois mil, noventa e 
dois reais e cinquenta centavos).. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo 
atualizado de contingências tributaria é de R$ 13.589.
19 Patrimônio líquido
19.1 Capital social

Ações ordinárias
Classe

Acionistas única %
Neoenergia S.A. 134.130.000 51,0
Companhia Energética São Francisco S.A.
 - Chesf 64.435.000 24,5
Centrais Elétrica do Norte do Brasil S.A. 
 - Eletronorte 64.435.000 24,5

263.000.000 100,0
19.2 Reserva legal: A reserva legal é calculada com base em 5% de 
seu lucro líquido conforme previsto na legislação em vigor, limitada a 
20% do capital social. 19.3 Reserva de incentivos fiscais: Em 30 de 
abril de 2013, a Companhia obteve Laudo Constitutivo nº 008/2013 da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), com 
anuência da Delegacia da Receita Federal do Brasil - Cuiabá/MT em 
23 de outubro de 2013, autorizando a redução de 75% do IRPJ, com 
base no cálculo do Lucro da Exploração, pelo prazo de dez anos, a 
partir de 2013. O montante de R$ 30.847, lançado no resultado do 
período findo em 31 de dezembro de 2021, foi destinado à reserva, 
totalizando um valor acumulado de R$ 179.610.
20 Receita operacional líquida

2021 2020
Vendas mercado interno
Terceiros 256.049 236.367
Partes relacionadas - Nota Explicativa nº 9 70.519 67.321

326.568 303.688
Dedução da receita (a) (40.764) (38.089)

285.804 265.599
(a) O saldo refere-se a:

2021 2020
(-) Contribuição para o Financiamento da
 Seguridade Social (COFINS) (25.431) (23.462)
(-) Programa de Integração Social (PIS) (5.521) (5.094)
(-) Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) (2.858) (2.656)
(-) Taxa de fiscalização Aneel (856) (798)
(-) Compensação Financeira pela Utilização
 de Recursos Hídricos (CFURH) (6.098) (6.079)

(40.764) (38.089)
21 Custos dos serviços prestados

2021 2020
Energia elétrica comprada para revenda (29.186) (37.327)
EUST - Encargos de transmissão (34.396) (31.912)
Depreciação e amortização (30.291) (29.864)
Contrato O&M (8.394) (8.471)
Outros (7.942) (6.310)
Prêmio de seguro (1.752) (1.458)
Taxa CCEE (117) (117)
Taxa ONS (33) (58)
Repactuação do risco hidrológico - GSF (a) 69.991 –
Créditos de tributos recuperáveis 10.265 9.983

(31.855) (105.534)
(a) Em 12 de julho de 2021 foi sancionada pela Presidência da 
 República a Lei nº 14.182, que em seu artigo nº 18 altera a Lei nº 
13.203/15, que trata da repactuação do risco hidrológico de geração de 
energia elétrica. Essa alteração permite que mesmo as  hidrelétricas 
que já repactuaram o GSF em 2015 tenham o direito à uma nova 
repactuação para período anterior. Consequentemente, o período de 
extensão do prazo de concessão precisará ser alterado, com o 
reconhecimento de uma nova adição ao intangível em contrapartida ao 
resultado. O valor registrado referente à repactuação do risco 
hidrológico foi de R$ 69.991, e foi aprovado pela Aneel 14 de setembro 
de 2021.
22 Resultado financeiro

2021 2020
Receitas:
Rendimentos sobre aplicação 6.040 2.971
Outras receitas financeiras 44 55

6.084 3.026
Despesas:
Encargos sobre empréstimos (12.580) (15.095)
Atualização monetária (3.778) (2.741)
Outras (502) (174)

(16.860) (18.010)
(10.776) (14.984)

23 Impostos e contribuições
23.1 Impostos e contribuições a recolher: A composição do saldo é 
demonstrada a seguir:

2021 2020
Impostos de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 804 11
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 11.734 8.332

12.538 8.343
Programa de Integração Social (PIS) 310 267
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
 Social (COFINS) 1.440 1.230
Outros 251 157

2.001 1.654
14.539 9.997

23.2 Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social foram apurados com base 
no lucro real às alíquotas de 25% para imposto de renda e 9% da 
contribuição social sobre o resultado do período, conforme 
demonstrados abaixo:

2021 2020
Resultado antes do imposto de renda e da
 contribuição social 239.892 143.646
Alíquota nominal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social às
 alíquotas da legislação (81.854) (48.840)
Adições - Incentivo Sudam (i) 30.847 26.907
Exclusão - Repactuação do risco hidrológico 23.797 –
Adição - Amortização Repactuação do
 risco hidrológico (291) –
Outros (1.101) (1.125)
Imposto de renda e contribuição social
 no resultado (28.311) (23.058)
Alíquota efetiva 16% 16%
(i) Vide Nota Explicativa n° 19.3.

23.3 Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social 
diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram 
apurados com base nas diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras 
e os correspondentes valores usados para fins de tributação às 
alíquotas de 25% para imposto de renda e 9% da contribuição social 
sobre o resultado do período, conforme demonstrados abaixo:

2021 2020
Repactuação do risco hidrológico - GSF 69.991 –
Alíquota nominal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas
 da legislação 23.797 –
Imposto de renda e contribuição social diferido (23.797) –
Alíquota efetiva 34% –
24 Seguros

Importância
Riscos Válido até segurada Prêmio
Responsabilidade civil geral -
 Operações 31/05/2022 100.000 26
Riscos nomeados e
 operacionais 31/05/2022 1.543.890 1.661

1.643.890 1.687
A Administração adota a política de contratar seguros para cobertura 
de riscos operacionais e responsabilidade civil geral. A política de 
seguros “All Risks” oferece proteção para todos os ativos significativos, 
ou para os ativos de responsabilidade da Companhia ou propriedade 
de terceiros, bem como possíveis paralisações ou diminuição das 
atividades por ocorrência de sinistro. A Companhia também possui 
seguro para terceiros, no caso de sinistro ocorrido no curso de suas 
atividades e cobertura de transporte nacional e internacional.
25 Instrumentos financeiros
a. Classificação por categoria de instrumentos financeiros: Para a 
mensuração e determinação do valor justo, a Companhia utiliza vários 
métodos, incluindo abordagens de mercado, de resultado e de custo 
amortizado, de forma a estimar o valor que os participantes do 
mercado utilizariam para precificar o ativo ou passivo. Devido ao ciclo 
de realização dos ativos e passivos em curto prazo, o valor justo dos 
saldos de caixa e equivalentes caixa, investimentos financeiros, contas 
a receber de clientes e contas a pagar a fornecedores estão próximos 
aos seus valores contábeis. Os ativos e passivos financeiros 
registrados a valor justo deverão ser classificados e divulgados de 
acordo com os níveis a seguir: • Nível 1 - Preços cotados sem ajustes 
em mercados ativos para instrumentos idênticos aos do grupo. • Nível 
2 - Preços cotados (podendo ser ajustados ou não) para ativos ou 
passivos similares em mercados ativos, outras entradas não 
observáveis no nível 1, direta ou indiretamente, nos termos do ativo ou 
passivo. • Nível 3 - Ativos e passivos cujos preços não existem ou que 
esses preços ou técnicas de avaliação são amparados por um 
mercado pequeno ou inexistente, não observável ou líquido. Nesse 
nível, a estimativa do valor justo torna-se altamente subjetiva. O quadro 
a seguir apresenta o valor contábil dos ativos e passivos financeiros, e 
não inclui informações sobre o valor justo, pois o valor contábil é uma 
aproximação razoável do valor justo.
Instrumentos financeiros Classificação 2021 2020
Ativos financeiros
 (Circulante/Não circulante)
Caixa e depósitos bancários
 à vista Custo amortizado 147.323 95.548
Fundos de investimento Custo amortizado 15.692 15.152
Contas a receber de clientes
 e outros Custo amortizado 38.839 38.177
Adiantamentos Custo amortizado 1.295 1.112
Despesas antecipadas Custo amortizado 11.023 11.479
Outros ativos Custo amortizado 3.353 5.219
Total de ativos financeiros 217.525 166.687
Passivos financeiros
 (Circulante/Não circulante)

Fornecedores
Outros passivos 

financeiros 6.011 6.859

Encargos setoriais
Outros passivos 

financeiros 3.037 2.691
Empréstimos e
 financiamentos

Outros passivos 
financeiros 176.929 211.668

Obrigações sociais e
 trabalhistas

Outros passivos 
financeiros 646 657

Impostos a recolher
Outros passivos 

financeiros 14.539 9.997

Dividendos propostos
Outros passivos 

financeiros 44.802 28.640

Taxas regulamentares
Outros passivos 

financeiros 9.370 9.861

Outros passivos
Outros passivos 

financeiros 392 374
Total de passivos
 financeiros 255.726 270.747
b. Gerenciamento dos riscos financeiros: A Companhia possui 
exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos 
financeiros: • Risco de crédito; • Risco de taxa de juros. Risco de 
crédito: Os instrumentos financeiros que sujeitam à Companhia a 
riscos de crédito se referem às disponibilidades e às contas a receber. 
Todas as operações da Companhia são realizadas com bancos de 
reconhecida liquidez, o que minimiza seus riscos. As contas a receber 
são formadas por 24 clientes via contratos - CCEAR - com prazo de 
validade até o final da concessão. Esse contexto reduz o risco de perda 
financeira por motivo de inadimplência, uma vez que a liquidação dos 
contratos no mercado regulado é lastreada por um forte arcabouço 
regulatório que impõe rígidas sanções às distribuidoras inadimplentes. 
A Administração também se utiliza de conhecimento, informações e 
experiências de mercado para assumir determinadas posições de risco 
de crédito. Adicionalmente, a Companhia busca diversificar suas 
aplicações em várias contrapartes para garantir retorno de capital 
compatível ao risco, sem concentrar sua exposição a um ente 
específico. Até o momento a Companhia não incorreu em perdas de 
seus valores a receber em decorrência da COVID-19 para seus 
clientes regulados, assim como não identificou atrasos nos valores a 
receber, no entanto, estão sendo avaliados os impactos futuros com 
intuito de uma possível sensibilização do índice de perdas. Risco de 
taxa de juros: Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia 
vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros ou 
outros indexadores de dívidas, que aumentam despesas financeiras 
relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado ou 
diminuam a receita financeira relativa às aplicações da Companhia.  
A Companhia possui parte substancial de suas disponibilidades e do 
seu endividamento indexado, respectivamente, à variação do CDI e 
TJLP. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia não possuía 
nenhuma operação de instrumento financeiro derivativo envolvendo 
ativo ou passivo. A exposição desses ativos e passivos à variação das 
taxas de juros variável é monitorada ativamente pela Administração da 
Companhia. Abaixo, estão demonstrados a análise de sensibilidade e 
os diversos cenários que podem impactar os juros anuais sobre os 
saldos derivados das aplicações financeiras e dos empréstimos.

Cenários Projetados
Aplicação financeira Provável Possível -25% Remoto -50%
Valor do principal 163.014 163.014 163.014
Taxa: 98,12 CDI 4,75% 3,56% 2,38%
Valor de aplicação
 indexada 7.743 5.807 3.872
Impacto de aplicações
  financeiras 7.743 5.807 3.872
Empréstimos Provável Possível +25% Remoto +50%
Valor do principal 176.929 176.929 176.929
TJLP + 1,81% a.a. 7,50% 9,38% 11,25%
Juros 13.270 16.587 19.905
Impacto de
 empréstimos 13.270 16.587 19.905
Cronograma de amortização da dívida: A seguir, estão os 
vencimentos contratuais de passivos financeiros incluindo pagamentos 
de juros estimados:

Contábil
Fluxo 

contratual 2022 2023
Acima 

de 2023
Em 31 de
 dezembro de 2021
Empréstimos e
 financiamentos 176.929 211.226 46.926 44.323 119.977

176.929 211.226 46.926 44.323 119.977
26 Compromissos
26.1 Venda de energia: O compromisso futuro de venda de energia 
elétrica contratada está composto da seguinte forma:

Ano Volume MWH
Valor

nominal
2022 1.288 205.491
2023 1.288 205.491
2024 em diante 21.908 3.496.167

24.484 3.907.149
26.2 Fianças bancárias: A Companhia possui contrato de fiança 
bancária com a instituição financeira Banco Safra S.A., com a 
finalidade de garantir o fiel cumprimento das obrigações do contrato de 
uso do Sistema de Transmissão nº 036/2010 celebrado entre a 
Energética Águas da Pedra S.A. e o Operador Nacional do Sistema 
Elétrico.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos acionistas e aos administradores da Energética Águas da Pedra 
S.A. Aripuanã - MT
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Energética 
Águas da Pedra S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Energética Águas da Pedra 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: 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 dos auditores 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. Outras informações 
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório 
dos auditores: A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 

forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da Administração e da governança 
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. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades dos auditores 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 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 financeiras, 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 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, a razoabilidade das estimativas 
contábeis e as 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 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 as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança 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.

Brasília, 26 de janeiro de 2022
KPMG Auditores Independentes Fernando Rogério Liani
CRC SP-014428/O-6 F-DF Contador CRC 1SP229193 O-2

Manifestação do Conselho de Administração
O Conselho de Administração da ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A. tendo examinado, em reunião nesta data, as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social de 2021, compreendendo o balanço 
patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do valor adicionado e dos fluxos de caixa, complementados por notas explicativas, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria 
e pelo contador da Companhia e considerando, ainda, o relatório dos auditores independentes, KPMG, e o parecer do Conselho Fiscal, está de acordo com os referidos documentos e propõe sua aprovação pela 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Brasília, 31 de janeiro de 2022.
Marcelo José Cavalcanti Lopes Rodolfo Fernandes da Rocha

Presidente do Conselho Membro Titular - NEOENERGIA
João Henrique de Araújo Franklin Neto Orlando Henrique Costa de Oliveira

Membro Titular - CHESF Membro Titular - ELETRONORTE

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Energética Águas da Pedra S.A. - EAPSA, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163 da Lei nº 6404/76, e suas posteriores alterações, examinou as demonstrações financeiras referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo: balanço patrimonial, demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do valor adicionado e dos fluxos de caixa, 
complementados por notas explicativas. 
Com fundamento nas análises realizadas e no Parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas, este Conselho opina no sentido de que as Demonstrações Financeiras, acima referidas, estão em condições de 
serem submetidas à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas. 

Brasília, 31 de janeiro de 2022.

Cristina Ferreira Coimbra Michelle de Frias Braz Jenner Guimarães do Rego

17.2 Pagamento de dividendos mínimos obrigatórios: No exercício 
de 2021, foi realizado o pagamento do valor de R$ 28.640, referente 
aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2020. 17.3 
Dividendo adicional proposto: No exercício de 2021, foi realizado o 
pagamento do valor de R$ 59.013, referente aos dividendos adicionais 
propostos relacionados ao resultado de 2020.
18 Provisões para demandas judiciais
A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos 
decorrentes do curso normal de suas operações, que incluem 
processos de naturezas tributária, cível e trabalhista. A provisão 

registrada em relação a tais processos é determinada pela 
Administração da Companhia, com base na análise de seus 
consultores jurídicos, e reflete a melhor estimativa do desembolso 
exigido para liquidar as perdas esperadas. A Administração adota o 
procedimento de classificar os processos judiciais impetrados contra a 
Companhia em função da probabilidade de perda, baseado na opinião 
dos consultores jurídicos. 18.1 Valores de provisões para riscos: Os 
saldos e a movimentação das provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas são apresentados abaixo:
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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.
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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!

(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.
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Cuiabá, sábado, 5 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

 

 
E D I T A L 

ANA MARIA CALIX MORENO, Titular Interina do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição 
Imobiliária de Cuiabá, na forma da Lei. 
FAZ SABER que de acordo com o Decreto Lei n° 58/37, regulamentado pela Lei n° 3.079/38 e Lei n° 6.766/79, que 
dispõe sobre parcelamento de solo urbano e de conformidade com o que foi requerido pela RASTRO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.922.512/0001-10, com sede na Avenida 
General Valle, n° 321, Edifício Marechal Rondon, Sala n° 1305 e 1306, 13° Andar, Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, 
proprietária do LOTEAMENTO PARQUE NOVA ESPERANÇA I, registrado sob n° 04 da matrícula 11.394 às fls. 164 
do livro 2-AL, NOTIFICA na forma do artigo 32 e parágrafo 1° da referida Lei n° 6.766, a Compromitente Comprador 
abaixo relacionada, para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da última publicação deste, para que compareça 
na sede da referida empresa, no intuito de pagar as prestações de seu lote, sob pena de decorrido o prazo, ser 
CANCELADO o seu contrato, e que é: 

COMPROMITENTE COMPRADOR QUADRA LOTE 
MANOEL BENEDITO DA CALMA 33 29 

Dado e passado, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, aos onze (11) dias do mês de janeiro 
(01) de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, ANA MARIA CALIX MORENO, Titular Interina, a subscrevo e assino.    

AMANDA KATIELLY RIBEIRO DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta do Segundo Serviço Notarial e Registral 

1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá 

Rede Âncora MT Importadora, Exportado-
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ/MF nº 11.864.942/0001-34
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A REDE ÂNCORA MT IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PEÇAS S.A., pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma presencial, 
no dia 18 de março de 2022, no Hotel Slaviero Slim Cuiabá Aeroporto na Avenida João 
Ponce de Arruda, 860, Centro Norte, Várzea Grande/MT, CEP 78110-375 às 14:00 horas em 
primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda e última convocação, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Examinar, discutir e deliberar sobre a incorporação das 
ações da sociedade à empresa Rede Âncora - MT Participações S.A; 2) Outros assuntos de 
interesse da sociedade. Várzea Grande, 25 de fevereiro de 2022. SILVANO RAMALHO DE 
FIGUEIREDO - Diretor Administrativo.

JOSE CARLOS IUNES JUNIOR E OUTRO, Portador do CPF n° 388.233.221-
20, torna público que requereu junto à SEMA-Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente-MT, a Licença de Plano de Manejo Florestal Sustentavel referente a 
Fazenda Vale do Canamã, localizada no município de Aripuanã - MT.

EVILTON JOSE DE MACEDO, Portador do CPF n° 415.492.951-87, torna 
público que requereu junto à SEMA-Secretaria de Estado do Meio Ambiente-
MT, a Licença de Plano de Manejo Florestal Sustentavel referente a Fazenda 
Três Irmãos, localizada no município de Aripuanã - MT.

L E DE AGUIAR PONTES EIRELI ME , inscrita no CNPJ 20.140.457/0001-09, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente - 
SEMA/MT, Renovação de LO, no município de Confresa (MT).

ELLEN CASSIA BARBOSA DE SOUZA 23631390890 inscrita no CNPJ  , 
41.285.568/0001-83, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado 
de Meio ambiente - SEMA/MT, Licença por Adesão e Compromisso de 
empreendimento tipo Lava Jato, no município de Vila Rica (MT).

ABELHA TAXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA. “AERÓDROMO 
SANTA GENOVEVA”- CNPJ: 24.702.862/0001-24, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/
MT, o pedido da LP – Licença Prévia e LI – Licença de Instalação, 
para atividade de PAA – Posto de Abastecimento de Aeronaves, lo-
calizado na Rua Z, s/n, Distrito Industrial, no município de Cuiabá/
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA – CNPJ: 
04.165.520/0001-05, torna público que requereu a Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da Licença Ambiental 
Simplificada - LAS,  para atividade de Ponte Mista em aço/concreto 
com 46 metros de extensão,  localizado na ROD MT 170 S/N KM 60 
ANEXO 1,  Zona Rural no município de Lambarai d’Oeste/MT. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – NOSSO 
POSTO I -  CNPJ: 32.998.874/0001-76, torna público que requereu a Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da 
razão social para CIMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA- SENNA 
AUTO POSTO - CNPJ: 43.672.456/0001-00, para atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Fi-
linto Muller (Lot Jd Marajoara I),  no município de Várzea Grande/MT. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

CONDOMINIO RESIDENCIAL WISH, Inscrito no CNPJ sob o nº. 
25.266.738/0001-26 torna público que requereu à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES a Adequação 
Ambiental – Modalidade: Licença Prévia (LP), Licença de Instala-
ção (LI) e Licença de Operação (LO), para atividade Residencial 
Multifamiliar ”CONDOMINIO RESIDENCIAL WISH”, localizado Av. 
Das Flores, Nº 585, Bairro Jardim Cuiabá, 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 GUILHERME CARLOS KOTOVICZ 
PROCESSO n. 0040402-32.2014.8.11.0041 Valor da causa: R$ 
4.404,45 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDEN-
CIAL PAIAGUAS QUADRA 10 Endereço: , Jardim Universitario, 
CUIABÁ - MT - CEP: 78075-530 Nome: CANDIDO ROGERIO DA 
SILVA Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: PAULO 
ROBERTO MUNHOZ CORREIA Endereço: , - DE 367/368 A 1585/1586, 
Centro-Sul, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITA-
ÇÃO 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, apre-
sentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verda-
deiros 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 manda-
do. RESUMO DA INICIAL: CONDOMÍNIO RESIDENCIA PAIAGUÁS QUADRA 
10, inscrito junto ao CNPJ sob o n.º 00.365.879/0001-75, sito na Rua I, S/N, 
quadra 10, Bairro Residencial Paiaguás, CEP 78;075-530, Cuiabá/MT, por 
seus procuradores que esta subscrevem, vem respeitosamente à presença 
de Vossa Excelência propor ação de cobrança pelo procedimento sumário em 
face de PAULO ROBERTO MUNHOZ CORREIA, brasileiro, comerciário, por-
tador da carteira de identidade RG nª. 755.235 SSP/MT, inscrito no CPF sob o 
n.º 503.465.121-15, residente e domiciliado no Condomínio Residencial Paia-
guás quadra 10, bloco 04, apartamento 101, na Rua I, S/N, quadra 10, Bairro 
Residencial Paiaguás, CEP 78.075-530, Cuiabá/MT. O réu é proprietário do 
apartamento 102, bloco 04, do Condomínio Residencial Paiaguás, no entanto 
em atitude contrária ao bem comum não tem cumprido com suas obrigações 
condominiais, estando inadimplente em relação às taxas condominiais com 
vencimentos em 10/09/11, 10/11/11, 10/12/11, 10/01/12, 10/02/12, 10/06/13, 
10/11/13, 10/12/13, 10/01/14, 10/02/14, 10/03/14, 10/04/14, 10/05/14, 
10/06/14, 10/07/14, 10/08/14. Requer seja o réu condenado ao pagamento das 
cotas condominiais vencidas e vincendas enquanto durar a obrigação, acres-
cidas de correção monetária (IGP-M/INPC) e juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês a partir de cada vencimento, multa de 2% (dois por cento), além 
de condenálo(a)(s) aos ônus da sucumbência, com pagamento das custas e 
despesas processuais e de honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o 
valor da condenação. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022, Roberto Martins, OAB/
PR 56.752, Vinícius Fonseca Bolonheis, OAB/PR 60.475. DECISÃO: Diante 
das tentativas infrutíferas de localização da empresa ré, DEFIRO a citação 
por edital conforme requerido. O art. 257, inciso II do CPC 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. Entretanto, considerando que ainda não há regulamen-
tação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, 
ficando dispensadas as demais formalidades do inciso II, do art. 257, CPC, 
conforme resposta da Corregedoria Geral de Justiça à consulta n.º 20/2016 
- CIA 0068935-56.2016: “O DOF prestou informações, dando conta que ain-
da 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).” 
Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio a Defensoria Pública do Estado 
de Mato Grosso como curadora especial da ré (artigo 72, inciso II e parágrafo 
único, CPC). Cumpra-se com prioridade. Processo incluso na Meta 02/2021 do 
CNJ. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. E, para que chegue ao conheci-
mento 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, 16 de feverei-
ro de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
Provimento nº 56/2007-CGJ

ALAN ZIBBETTI FRANCIO, CPF: 043.573.541-10, torna público que requereu junto
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso  - SEMA/MT, a PLANO
DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL - PMFS na Fazenda Vó Idali, localizada
no Município de Feliz Natal/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. 05/03/22

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 8/2022 

 CIA    0055082-04.2021.8.11.0000
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. 8/2022 – CIA 
0055082-04.2021.8.11.0000, no dia 18 de março de 
2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  
"Registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para serviço de confecção e 
instalação de móveis planejados em todas as 
unidades do Poder Judiciário do Estado do Mato 
Grosso, 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, 3 de março de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

R M da Costa Nunes Eireli, CNPJ: 29.542.381/0001-12 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 de Obra Comercial, localizada na Av. Filinto Muller, lote
05, quadra 115, loteamento Jd Paula II  2ª Parte,  Bairro Canelas, município de
Várzea Grande/MT. 05/03/22

WELTON RICALDES DA SILVA, CPF nº 822.319.311-68, torna público que está
requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -
SMADES -  Coordenadoria  de  Licenciamento  Ambiental,  Licença  Prévia  para
Instalação de Edificação Comercial área a construir 232,55m². Localizado à Avenida
Pau  Brasil,  425,  bairro Jardim das  Palmeiras,  Cuiabá/MT.  Não foi  determinado
estudo de impacto ambiental. 05/03/22

Posto Estacao Comercio de Combustiveis LTDA ,  CNPJ 
07.358.228/0001-05, sito AV PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, nº 
455, QUADRA27 LOTE 06 E 07, BAIRRO: CENTRO-SUL VARZEA 
GRANDE-MT, torna público que requereu à  a Alteração de SEMA/MT
razão social Para o Nome DE REDE STOCK COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 45.403.743/0001-40, 
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.   (05/03/22)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 8/2022 

 CIA    0055082-04.2021.8.11.0000
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. 8/2022 – CIA 
0055082-04.2021.8.11.0000, no dia 18 de março de 
2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  
"Registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para serviço de confecção e 
instalação de móveis planejados em todas as 
unidades do Poder Judiciário do Estado do Mato 
Grosso, 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, 3 de março de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

WESLEY MARQUES SALMAZO, portador do CPF 
865.909.601-00 torna-se público que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da 
licença de operação Nº313036/2016, para atividade de 
avicultura, localizada na Fazenda São Jose, zona rural, no 
município de Nova Mutum – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO. PROCESSO Nº 023/2022
PR 013/2022.

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 Nº 013/2022, tendo como OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 
(UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA DO TIPO B, ZERO KM, COM A 
FINALIDADE DE ATENDER A SECRETARÍA MUNICIPAL 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 
16/03/2022 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.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA

JERRY VANI GUIZZO, portador do CPF 930.772.629-91 
torna-se público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da licença de 
operação Nº 321953/2020, para atividade de avicultura, 
localizada na Rod MT 249 KM 18, zona rural, no município 
de Nova Mutum – MT.

OLEVIO BRANCALIONE, portador do CPF 304.819.299-
91 torna-se público que requereu a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM a renovação da 
licença de operação Nº 309215/2014, para atividade de 
avicultura, Fazenda Brancalione , zona rural, no município 
de Nova Mutum – MT.

ADEMAR LUIZ  BOLDRINI ,  por tador  do CPF 
627.188.609-44 torna-se público que requereu a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM a 
renovação da licença de operação Nº 314031/2017, para 
atividade de avicultura, ROD MT 249+ 15 km a esquerda, 
Chácara Esperança II, zona rural, no município de Nova 
Mutum – MT.

A U T O  P O S T O  S A N T O  A F O N S O  LT D A ( C N P J : 
13.767.639/0001-49), ENDEREÇO: AV DOS BANDEIRANTES, 
N° S/N Complemento MT 24, BAIRRO CENTRO, SANTO 
AFONSO -MT, CEP: 78.425-000, REQUEREU A SECRETARIA 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE SEMA-MT, O PEDIDO DE 
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL PARA ATIVIDADE Comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores.

Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. (Amazônia 18). 
09.001.879/0022 – 95, torna público que requereu a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a 
Renovação de Licença de Operação, para atividade de 
revendedor de combustível, posto de combustível no município 
de Cuiabá / MT, Juntada no processo: 91635/2018.

Auto Posto Azaleias Ltda. 13.361.207/0001 – 33, torna público 
que requereu a Secretaria Estadual do Meio Ambiental de Mato 
Grosso (SEMA-MT) a Renovação de Licença de Operação, 
para atividade de revendedor de combustível, posto de 
combustível no município de Sinop / MT, Juntada no processo: 
196282/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA NOVO 
ORIUNDO DO CONVENIO FEDERAL SOB Nº 914043/2021 
EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DATA DE 
ABERTURA: 21/03/2022 www.bll.org.br. EDITAL COMPLETO 
NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO. http://guiratinga.mt.gov.br. 
licitacaoguiratinga@hotmail.com. (66) 3431-1441. Guiratinga 
04 de março de 2022.

GLAUBER RODRIGUES CARVALHO - Pregoeiro Oficial

ENDIVIDAMENTO O percentual de famílias com dívidas e/ou contas em atraso 
apresentou, em fevereiro, o maior patamar desde março de 2010

Número de famílias com contas 
atrasadas é o maior em 12 anos
Da Reportagem

O percentual de famílias com 
dívidas e/ou contas em atraso 
apresentou, em fevereiro, o maior 
patamar desde março de 2010, 
segundo a Pesquisa Nacional de 
Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), apurada 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC).

Alcançando 27% dos lares, 
o indicador de inadimplência 
registrou aumento de 0,6 ponto 
percentual em relação a janeiro 
e de 2,5 p.p. na comparação com 
fevereiro de 2021. Já a parcela que 
declarou não ter condições de 
pagar suas contas ou dívidas em 
atraso e, portanto, permanecerá 
inadimplente também acirrou na 
passagem mensal. Com aumento 
de 0,4 p.p., a proporção chegou a 
10,5%, mesmo percentual registra-
do em fevereiro do ano passado.

O percentual de famílias que 
relataram ter dívidas a vencer 
(cheque pré-datado, cartão de cré-
dito, cheque especial, carnê de loja, 
crédito consignado, empréstimo 
pessoal, prestação de carro e de 
casa) alcançou 76,6%, retomando 
o nível apurado em dezembro de 
2021. Há um ano, a proporção de 
endividados era de 66,7%, 9,9 p.p. 
abaixo do número atual.

Sobre o cenário, o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros, 

Da Reportagem

Em meio a possíveis desabaste-
cimentos de fertilizantes no Brasil, 
por conta da guerra entre Rússia 
e Ucrânia, o presidente da Asso-
ciação dos Produtores de Soja e 
Milho de Mato Grosso (Aprosoja/
MT), Fernando Cadore, destacou 
a necessidade de desburocratizar 
o sistema de licenciamento no 
Brasil. “Precisamos desburocra-
tizar o sistema de concessão e de 
licenciamento dessas jazidas de 
recursos minerais com potenciais 
para o uso de fertilizantes no 
país”, enfatizou.

O presidente da Aprosoja/MT 
destaca que a dependência bra-
sileira poderá ser sentida pelos 
consumidores nas gôndolas dos 
supermercados em pouco tempo, 
com altos preços e até desabaste-
cimentos. “O Congresso Federal 
precisa agir rápido, é momento de 
deixar as ideologias e se preocu-

avalia que a escalada dos juros, 
que encarece o crédito, dificulta a 
renegociação das dívidas. “O pa-
norama mostra que, na margem, o 
custo do crédito mais elevado e o 
próprio endividamento alto entre 
as pessoas que vivem no mesmo 
domicílio dificultam a contratação 
de novas dívidas e o pagamento 
dos compromissos na data de seus 
vencimentos”.

Os dados do Banco Central (Ba-
cen) mostram que as taxas de juros 
médias nas linhas de crédito com 
recursos livres às pessoas físicas 
aumentaram de 39,4%, em janeiro 
de 2021, para 46,3%, em janeiro de 
2022. Em contrapartida, as conces-
sões de crédito com recursos livres 
para pessoas físicas aumentaram 
13,1% em termos reais na com-
paração interanual, mas caíram 
2,7% em janeiro ante dezembro, na 
média diária.

MAIS DÍVIDAS NAS DUAS 
FAIXAS DE RENDA - Tanto o en-
dividamento quanto a inadimplên-
cia cresceram entre os dois grupos 
de renda pesquisados. Nas famílias 
com ganhos até salários mínimos, o 
percentual de endividados aumen-
tou 0,4 p.p., chegando a 77,8% após 
ter apresentado queda na primeira 
leitura do ano. Já na parcela com 
renda acima de dez salários míni-
mos, a proporção de endividados 
alcançou maior patamar histórico, 
72,2%, com incremento anual de 
10,1 pontos.

par com o futuro e a alimentação 
das pessoas, se o Brasil não agir 
rápido poderá acontecer escassez 
de alimentos, inflação e desempre-
go”, afirmou.

Cadore destacou também, 
que a dificuldade é que o Brasil 
depende das importações de in-
sumos, como fosfato, cloreto de 
potássio e ureia, por exemplo. 
“Fica o apelo às autoridades fe-
derais, em especial o Congresso 
Nacional, uma vez que o país já 
deveria ser auto-suficiente em fer-
tilizantes, mas ainda existe muita 
burocracia. O impacto desse custo 
poderá gerar inflação ou falta dos 
alimentos, uma vez que direta ou 
indiretamente esses grãos servem 
de proteína animal ou para o con-
sumo direto”.

De acordo com o presidente da 
Aprosoja/MT a Balança comercial 
brasileira depende dos setores da 
agricultura e pecuária nos últimos 
anos. “É um momento de apreen-

Entre os indicadores de inadim-
plência, o percentual de famílias 
com contas ou dívidas em atraso 
na faixa de até dez salários míni-
mos atingiu o maior nível da série 
histórica para meses de fevereiro, 
30,3%. Um ano antes, essa pro-
porção era de 27,4%. Na parcela 
com maiores ganhos, o número 
também aumentou, chegando a 
12,6%, o maior percentual desde 
abril de 2018.

O endividamento no cartão de 
crédito apresentou a primeira re-
dução entre os endividados desde 
fevereiro de 2021, mas segue como 
o principal tipo de dívida no País. 
Representando 86,5% do total de 
famílias endividadas, o indicador 
está 6,5 p.p. acima do percentual 
de fevereiro de 2021 e ainda 7,9 
p.p. maior do que em fevereiro 
de 2020, antes da crise sanitária.

Para a economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis Fer-
reira, o encarecimento do crédito 
no Brasil e a fragilidade apontada 
no mercado de trabalho devem 
seguir afetando a dinâmica do en-
dividamento e da inadimplência 
dos consumidores, especialmente 
em ano de maior incerteza pelo 
processo eleitoral. “Consideramos 
necessárias e relevantes as alterna-
tivas que suportem o pagamento 
dos compromissos financeiros 
assumidos e a renegociação das 
dívidas ou contas não pagas”, 
alerta.

são, precisamos aguardar os des-
dobramentos para não entrarmos 
em movimentos especulativos”, 
alertou.

Segundo a Associação Na-
cional para Difusão de Adubos 
(Anda), de janeiro a julho de 2021, 
dos 23,8 milhões de toneladas de 
fertilizantes entregues aos agri-
cultores, 20 milhões de toneladas 
foram de produtos importados e 
3,8 milhões de toneladas produzi-
das nacionalmente.

CONGRESSO EM BSB - Em 
fevereiro de 2020, foi apresenta-
do no Congresso o projeto de lei 
191/2020, regulamenta o parágra-
fo 1º do art. 176 e o parágrafo 3º 
do art. 231 da Constituição para 
estabelecer as condições específi-
cas para a realização da pesquisa 
e da lavra de recursos minerais 
e hidrocarbonetos e para o apro-
veitamento de recursos hídricos 
para geração de energia elétrica 
em terras indígenas.

AGRO

Aprosoja/MT pede a desburocratização do 
licenciamento de recursos minerais no Brasil
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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.
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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!

(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.
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Cuiabá, sábado, 5 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

 

 
E D I T A L 

ANA MARIA CALIX MORENO, Titular Interina do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição 
Imobiliária de Cuiabá, na forma da Lei. 
FAZ SABER que de acordo com o Decreto Lei n° 58/37, regulamentado pela Lei n° 3.079/38 e Lei n° 6.766/79, que 
dispõe sobre parcelamento de solo urbano e de conformidade com o que foi requerido pela RASTRO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.922.512/0001-10, com sede na Avenida 
General Valle, n° 321, Edifício Marechal Rondon, Sala n° 1305 e 1306, 13° Andar, Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, 
proprietária do LOTEAMENTO PARQUE NOVA ESPERANÇA I, registrado sob n° 04 da matrícula 11.394 às fls. 164 
do livro 2-AL, NOTIFICA na forma do artigo 32 e parágrafo 1° da referida Lei n° 6.766, a Compromitente Comprador 
abaixo relacionada, para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da última publicação deste, para que compareça 
na sede da referida empresa, no intuito de pagar as prestações de seu lote, sob pena de decorrido o prazo, ser 
CANCELADO o seu contrato, e que é: 

COMPROMITENTE COMPRADOR QUADRA LOTE 
MANOEL BENEDITO DA CALMA 33 29 

Dado e passado, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, aos onze (11) dias do mês de janeiro 
(01) de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, ANA MARIA CALIX MORENO, Titular Interina, a subscrevo e assino.    

AMANDA KATIELLY RIBEIRO DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta do Segundo Serviço Notarial e Registral 

1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá 

Rede Âncora MT Importadora, Exportado-
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ/MF nº 11.864.942/0001-34
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A REDE ÂNCORA MT IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PEÇAS S.A., pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma presencial, 
no dia 18 de março de 2022, no Hotel Slaviero Slim Cuiabá Aeroporto na Avenida João 
Ponce de Arruda, 860, Centro Norte, Várzea Grande/MT, CEP 78110-375 às 14:00 horas em 
primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda e última convocação, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Examinar, discutir e deliberar sobre a incorporação das 
ações da sociedade à empresa Rede Âncora - MT Participações S.A; 2) Outros assuntos de 
interesse da sociedade. Várzea Grande, 25 de fevereiro de 2022. SILVANO RAMALHO DE 
FIGUEIREDO - Diretor Administrativo.

JOSE CARLOS IUNES JUNIOR E OUTRO, Portador do CPF n° 388.233.221-
20, torna público que requereu junto à SEMA-Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente-MT, a Licença de Plano de Manejo Florestal Sustentavel referente a 
Fazenda Vale do Canamã, localizada no município de Aripuanã - MT.

EVILTON JOSE DE MACEDO, Portador do CPF n° 415.492.951-87, torna 
público que requereu junto à SEMA-Secretaria de Estado do Meio Ambiente-
MT, a Licença de Plano de Manejo Florestal Sustentavel referente a Fazenda 
Três Irmãos, localizada no município de Aripuanã - MT.

L E DE AGUIAR PONTES EIRELI ME , inscrita no CNPJ 20.140.457/0001-09, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente - 
SEMA/MT, Renovação de LO, no município de Confresa (MT).

ELLEN CASSIA BARBOSA DE SOUZA 23631390890 inscrita no CNPJ  , 
41.285.568/0001-83, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado 
de Meio ambiente - SEMA/MT, Licença por Adesão e Compromisso de 
empreendimento tipo Lava Jato, no município de Vila Rica (MT).

ABELHA TAXI AÉREO E MANUTENÇÃO LTDA. “AERÓDROMO 
SANTA GENOVEVA”- CNPJ: 24.702.862/0001-24, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/
MT, o pedido da LP – Licença Prévia e LI – Licença de Instalação, 
para atividade de PAA – Posto de Abastecimento de Aeronaves, lo-
calizado na Rua Z, s/n, Distrito Industrial, no município de Cuiabá/
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA – CNPJ: 
04.165.520/0001-05, torna público que requereu a Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da Licença Ambiental 
Simplificada - LAS,  para atividade de Ponte Mista em aço/concreto 
com 46 metros de extensão,  localizado na ROD MT 170 S/N KM 60 
ANEXO 1,  Zona Rural no município de Lambarai d’Oeste/MT. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – NOSSO 
POSTO I -  CNPJ: 32.998.874/0001-76, torna público que requereu a Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da 
razão social para CIMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA- SENNA 
AUTO POSTO - CNPJ: 43.672.456/0001-00, para atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Fi-
linto Muller (Lot Jd Marajoara I),  no município de Várzea Grande/MT. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

CONDOMINIO RESIDENCIAL WISH, Inscrito no CNPJ sob o nº. 
25.266.738/0001-26 torna público que requereu à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES a Adequação 
Ambiental – Modalidade: Licença Prévia (LP), Licença de Instala-
ção (LI) e Licença de Operação (LO), para atividade Residencial 
Multifamiliar ”CONDOMINIO RESIDENCIAL WISH”, localizado Av. 
Das Flores, Nº 585, Bairro Jardim Cuiabá, 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 GUILHERME CARLOS KOTOVICZ 
PROCESSO n. 0040402-32.2014.8.11.0041 Valor da causa: R$ 
4.404,45 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDEN-
CIAL PAIAGUAS QUADRA 10 Endereço: , Jardim Universitario, 
CUIABÁ - MT - CEP: 78075-530 Nome: CANDIDO ROGERIO DA 
SILVA Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: PAULO 
ROBERTO MUNHOZ CORREIA Endereço: , - DE 367/368 A 1585/1586, 
Centro-Sul, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITA-
ÇÃO 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, apre-
sentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verda-
deiros 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 manda-
do. RESUMO DA INICIAL: CONDOMÍNIO RESIDENCIA PAIAGUÁS QUADRA 
10, inscrito junto ao CNPJ sob o n.º 00.365.879/0001-75, sito na Rua I, S/N, 
quadra 10, Bairro Residencial Paiaguás, CEP 78;075-530, Cuiabá/MT, por 
seus procuradores que esta subscrevem, vem respeitosamente à presença 
de Vossa Excelência propor ação de cobrança pelo procedimento sumário em 
face de PAULO ROBERTO MUNHOZ CORREIA, brasileiro, comerciário, por-
tador da carteira de identidade RG nª. 755.235 SSP/MT, inscrito no CPF sob o 
n.º 503.465.121-15, residente e domiciliado no Condomínio Residencial Paia-
guás quadra 10, bloco 04, apartamento 101, na Rua I, S/N, quadra 10, Bairro 
Residencial Paiaguás, CEP 78.075-530, Cuiabá/MT. O réu é proprietário do 
apartamento 102, bloco 04, do Condomínio Residencial Paiaguás, no entanto 
em atitude contrária ao bem comum não tem cumprido com suas obrigações 
condominiais, estando inadimplente em relação às taxas condominiais com 
vencimentos em 10/09/11, 10/11/11, 10/12/11, 10/01/12, 10/02/12, 10/06/13, 
10/11/13, 10/12/13, 10/01/14, 10/02/14, 10/03/14, 10/04/14, 10/05/14, 
10/06/14, 10/07/14, 10/08/14. Requer seja o réu condenado ao pagamento das 
cotas condominiais vencidas e vincendas enquanto durar a obrigação, acres-
cidas de correção monetária (IGP-M/INPC) e juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês a partir de cada vencimento, multa de 2% (dois por cento), além 
de condenálo(a)(s) aos ônus da sucumbência, com pagamento das custas e 
despesas processuais e de honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o 
valor da condenação. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022, Roberto Martins, OAB/
PR 56.752, Vinícius Fonseca Bolonheis, OAB/PR 60.475. DECISÃO: Diante 
das tentativas infrutíferas de localização da empresa ré, DEFIRO a citação 
por edital conforme requerido. O art. 257, inciso II do CPC 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. Entretanto, considerando que ainda não há regulamen-
tação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, 
ficando dispensadas as demais formalidades do inciso II, do art. 257, CPC, 
conforme resposta da Corregedoria Geral de Justiça à consulta n.º 20/2016 
- CIA 0068935-56.2016: “O DOF prestou informações, dando conta que ain-
da 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).” 
Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio a Defensoria Pública do Estado 
de Mato Grosso como curadora especial da ré (artigo 72, inciso II e parágrafo 
único, CPC). Cumpra-se com prioridade. Processo incluso na Meta 02/2021 do 
CNJ. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. E, para que chegue ao conheci-
mento 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, 16 de feverei-
ro de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
Provimento nº 56/2007-CGJ

ALAN ZIBBETTI FRANCIO, CPF: 043.573.541-10, torna público que requereu junto
à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso  - SEMA/MT, a PLANO
DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL - PMFS na Fazenda Vó Idali, localizada
no Município de Feliz Natal/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. 05/03/22

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 8/2022 

 CIA    0055082-04.2021.8.11.0000
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. 8/2022 – CIA 
0055082-04.2021.8.11.0000, no dia 18 de março de 
2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  
"Registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para serviço de confecção e 
instalação de móveis planejados em todas as 
unidades do Poder Judiciário do Estado do Mato 
Grosso, 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, 3 de março de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

R M da Costa Nunes Eireli, CNPJ: 29.542.381/0001-12 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 de Obra Comercial, localizada na Av. Filinto Muller, lote
05, quadra 115, loteamento Jd Paula II  2ª Parte,  Bairro Canelas, município de
Várzea Grande/MT. 05/03/22

WELTON RICALDES DA SILVA, CPF nº 822.319.311-68, torna público que está
requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -
SMADES -  Coordenadoria  de  Licenciamento  Ambiental,  Licença  Prévia  para
Instalação de Edificação Comercial área a construir 232,55m². Localizado à Avenida
Pau  Brasil,  425,  bairro Jardim das  Palmeiras,  Cuiabá/MT.  Não foi  determinado
estudo de impacto ambiental. 05/03/22

Posto Estacao Comercio de Combustiveis LTDA ,  CNPJ 
07.358.228/0001-05, sito AV PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, nº 
455, QUADRA27 LOTE 06 E 07, BAIRRO: CENTRO-SUL VARZEA 
GRANDE-MT, torna público que requereu à  a Alteração de SEMA/MT
razão social Para o Nome DE REDE STOCK COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ 45.403.743/0001-40, 
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.   (05/03/22)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 8/2022 

 CIA    0055082-04.2021.8.11.0000
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. 8/2022 – CIA 
0055082-04.2021.8.11.0000, no dia 18 de março de 
2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  
"Registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para serviço de confecção e 
instalação de móveis planejados em todas as 
unidades do Poder Judiciário do Estado do Mato 
Grosso, 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, 3 de março de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

WESLEY MARQUES SALMAZO, portador do CPF 
865.909.601-00 torna-se público que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da 
licença de operação Nº313036/2016, para atividade de 
avicultura, localizada na Fazenda São Jose, zona rural, no 
município de Nova Mutum – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO. PROCESSO Nº 023/2022
PR 013/2022.

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 Nº 013/2022, tendo como OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 
(UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA DO TIPO B, ZERO KM, COM A 
FINALIDADE DE ATENDER A SECRETARÍA MUNICIPAL 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 
16/03/2022 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.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA

JERRY VANI GUIZZO, portador do CPF 930.772.629-91 
torna-se público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da licença de 
operação Nº 321953/2020, para atividade de avicultura, 
localizada na Rod MT 249 KM 18, zona rural, no município 
de Nova Mutum – MT.

OLEVIO BRANCALIONE, portador do CPF 304.819.299-
91 torna-se público que requereu a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM a renovação da 
licença de operação Nº 309215/2014, para atividade de 
avicultura, Fazenda Brancalione , zona rural, no município 
de Nova Mutum – MT.

ADEMAR LUIZ  BOLDRINI ,  por tador  do CPF 
627.188.609-44 torna-se público que requereu a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM a 
renovação da licença de operação Nº 314031/2017, para 
atividade de avicultura, ROD MT 249+ 15 km a esquerda, 
Chácara Esperança II, zona rural, no município de Nova 
Mutum – MT.

A U T O  P O S T O  S A N T O  A F O N S O  LT D A ( C N P J : 
13.767.639/0001-49), ENDEREÇO: AV DOS BANDEIRANTES, 
N° S/N Complemento MT 24, BAIRRO CENTRO, SANTO 
AFONSO -MT, CEP: 78.425-000, REQUEREU A SECRETARIA 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE SEMA-MT, O PEDIDO DE 
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL PARA ATIVIDADE Comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores.

Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. (Amazônia 18). 
09.001.879/0022 – 95, torna público que requereu a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiental de Mato Grosso (SEMA-MT) a 
Renovação de Licença de Operação, para atividade de 
revendedor de combustível, posto de combustível no município 
de Cuiabá / MT, Juntada no processo: 91635/2018.

Auto Posto Azaleias Ltda. 13.361.207/0001 – 33, torna público 
que requereu a Secretaria Estadual do Meio Ambiental de Mato 
Grosso (SEMA-MT) a Renovação de Licença de Operação, 
para atividade de revendedor de combustível, posto de 
combustível no município de Sinop / MT, Juntada no processo: 
196282/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA NOVO 
ORIUNDO DO CONVENIO FEDERAL SOB Nº 914043/2021 
EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DATA DE 
ABERTURA: 21/03/2022 www.bll.org.br. EDITAL COMPLETO 
NO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO. http://guiratinga.mt.gov.br. 
licitacaoguiratinga@hotmail.com. (66) 3431-1441. Guiratinga 
04 de março de 2022.

GLAUBER RODRIGUES CARVALHO - Pregoeiro Oficial

ENDIVIDAMENTO O percentual de famílias com dívidas e/ou contas em atraso 
apresentou, em fevereiro, o maior patamar desde março de 2010

Número de famílias com contas 
atrasadas é o maior em 12 anos
Da Reportagem

O percentual de famílias com 
dívidas e/ou contas em atraso 
apresentou, em fevereiro, o maior 
patamar desde março de 2010, 
segundo a Pesquisa Nacional de 
Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), apurada 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC).

Alcançando 27% dos lares, 
o indicador de inadimplência 
registrou aumento de 0,6 ponto 
percentual em relação a janeiro 
e de 2,5 p.p. na comparação com 
fevereiro de 2021. Já a parcela que 
declarou não ter condições de 
pagar suas contas ou dívidas em 
atraso e, portanto, permanecerá 
inadimplente também acirrou na 
passagem mensal. Com aumento 
de 0,4 p.p., a proporção chegou a 
10,5%, mesmo percentual registra-
do em fevereiro do ano passado.

O percentual de famílias que 
relataram ter dívidas a vencer 
(cheque pré-datado, cartão de cré-
dito, cheque especial, carnê de loja, 
crédito consignado, empréstimo 
pessoal, prestação de carro e de 
casa) alcançou 76,6%, retomando 
o nível apurado em dezembro de 
2021. Há um ano, a proporção de 
endividados era de 66,7%, 9,9 p.p. 
abaixo do número atual.

Sobre o cenário, o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros, 

Da Reportagem

Em meio a possíveis desabaste-
cimentos de fertilizantes no Brasil, 
por conta da guerra entre Rússia 
e Ucrânia, o presidente da Asso-
ciação dos Produtores de Soja e 
Milho de Mato Grosso (Aprosoja/
MT), Fernando Cadore, destacou 
a necessidade de desburocratizar 
o sistema de licenciamento no 
Brasil. “Precisamos desburocra-
tizar o sistema de concessão e de 
licenciamento dessas jazidas de 
recursos minerais com potenciais 
para o uso de fertilizantes no 
país”, enfatizou.

O presidente da Aprosoja/MT 
destaca que a dependência bra-
sileira poderá ser sentida pelos 
consumidores nas gôndolas dos 
supermercados em pouco tempo, 
com altos preços e até desabaste-
cimentos. “O Congresso Federal 
precisa agir rápido, é momento de 
deixar as ideologias e se preocu-

avalia que a escalada dos juros, 
que encarece o crédito, dificulta a 
renegociação das dívidas. “O pa-
norama mostra que, na margem, o 
custo do crédito mais elevado e o 
próprio endividamento alto entre 
as pessoas que vivem no mesmo 
domicílio dificultam a contratação 
de novas dívidas e o pagamento 
dos compromissos na data de seus 
vencimentos”.

Os dados do Banco Central (Ba-
cen) mostram que as taxas de juros 
médias nas linhas de crédito com 
recursos livres às pessoas físicas 
aumentaram de 39,4%, em janeiro 
de 2021, para 46,3%, em janeiro de 
2022. Em contrapartida, as conces-
sões de crédito com recursos livres 
para pessoas físicas aumentaram 
13,1% em termos reais na com-
paração interanual, mas caíram 
2,7% em janeiro ante dezembro, na 
média diária.

MAIS DÍVIDAS NAS DUAS 
FAIXAS DE RENDA - Tanto o en-
dividamento quanto a inadimplên-
cia cresceram entre os dois grupos 
de renda pesquisados. Nas famílias 
com ganhos até salários mínimos, o 
percentual de endividados aumen-
tou 0,4 p.p., chegando a 77,8% após 
ter apresentado queda na primeira 
leitura do ano. Já na parcela com 
renda acima de dez salários míni-
mos, a proporção de endividados 
alcançou maior patamar histórico, 
72,2%, com incremento anual de 
10,1 pontos.

par com o futuro e a alimentação 
das pessoas, se o Brasil não agir 
rápido poderá acontecer escassez 
de alimentos, inflação e desempre-
go”, afirmou.

Cadore destacou também, 
que a dificuldade é que o Brasil 
depende das importações de in-
sumos, como fosfato, cloreto de 
potássio e ureia, por exemplo. 
“Fica o apelo às autoridades fe-
derais, em especial o Congresso 
Nacional, uma vez que o país já 
deveria ser auto-suficiente em fer-
tilizantes, mas ainda existe muita 
burocracia. O impacto desse custo 
poderá gerar inflação ou falta dos 
alimentos, uma vez que direta ou 
indiretamente esses grãos servem 
de proteína animal ou para o con-
sumo direto”.

De acordo com o presidente da 
Aprosoja/MT a Balança comercial 
brasileira depende dos setores da 
agricultura e pecuária nos últimos 
anos. “É um momento de apreen-

Entre os indicadores de inadim-
plência, o percentual de famílias 
com contas ou dívidas em atraso 
na faixa de até dez salários míni-
mos atingiu o maior nível da série 
histórica para meses de fevereiro, 
30,3%. Um ano antes, essa pro-
porção era de 27,4%. Na parcela 
com maiores ganhos, o número 
também aumentou, chegando a 
12,6%, o maior percentual desde 
abril de 2018.

O endividamento no cartão de 
crédito apresentou a primeira re-
dução entre os endividados desde 
fevereiro de 2021, mas segue como 
o principal tipo de dívida no País. 
Representando 86,5% do total de 
famílias endividadas, o indicador 
está 6,5 p.p. acima do percentual 
de fevereiro de 2021 e ainda 7,9 
p.p. maior do que em fevereiro 
de 2020, antes da crise sanitária.

Para a economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis Fer-
reira, o encarecimento do crédito 
no Brasil e a fragilidade apontada 
no mercado de trabalho devem 
seguir afetando a dinâmica do en-
dividamento e da inadimplência 
dos consumidores, especialmente 
em ano de maior incerteza pelo 
processo eleitoral. “Consideramos 
necessárias e relevantes as alterna-
tivas que suportem o pagamento 
dos compromissos financeiros 
assumidos e a renegociação das 
dívidas ou contas não pagas”, 
alerta.

são, precisamos aguardar os des-
dobramentos para não entrarmos 
em movimentos especulativos”, 
alertou.

Segundo a Associação Na-
cional para Difusão de Adubos 
(Anda), de janeiro a julho de 2021, 
dos 23,8 milhões de toneladas de 
fertilizantes entregues aos agri-
cultores, 20 milhões de toneladas 
foram de produtos importados e 
3,8 milhões de toneladas produzi-
das nacionalmente.

CONGRESSO EM BSB - Em 
fevereiro de 2020, foi apresenta-
do no Congresso o projeto de lei 
191/2020, regulamenta o parágra-
fo 1º do art. 176 e o parágrafo 3º 
do art. 231 da Constituição para 
estabelecer as condições específi-
cas para a realização da pesquisa 
e da lavra de recursos minerais 
e hidrocarbonetos e para o apro-
veitamento de recursos hídricos 
para geração de energia elétrica 
em terras indígenas.

AGRO

Aprosoja/MT pede a desburocratização do 
licenciamento de recursos minerais no Brasil
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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.
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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!

(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.
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




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)

VIVIANI CALEGARI LOPES EIRELI, CNPJ nº 
28.744.714/0001-23 torna público que requereu à Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 
Sustentável (SEMMADRS) arenovação da licença de ope-
raçãopara atividade de Motéis localizado na Rua da Curva, 
Loteamento 23 de Setembro, 1524,em Várzea Grande/MT.

HELOISA ROTTA FRANCIO – CPF Nº 858.035.101-49, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente - SAMA, as Licenças Prévia e de 
Instalação para sua atividade de construção de edifícios, 
localizada na Avenida Emigrantes, Quadra 167-C, Lote 23, 
Gleba Sorriso, Sorriso/MT. Não foi determinado EIA.

MALU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – 
CNPJ Nº 43.466.160/0001-33, torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, as 
Licenças Prévia e de Instalação para sua atividade de constru-
ção de edifícios, localizada na Avenida Noêmia Tonello Dalmolin, 
Quadra 30, Lote 10AB, Loteamento Alphaville II, Sorriso/MT. Não 
foi determinado EIA.

A EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE 
LTDA, CNPJ nº09311669000179, torna publico que 
requer junto a SEMA o Plano de Manejo Florestal 
Sustentável com Plano Operacional Anual (PMFS/
POA), nos Lotes 01 e 02, localizados no município de 
Colniza – MT

ALGODOEIRA BR COTTON LTDA- EPP, CNPJ 
14.909.516/0001-68, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, a re-
novação da licença de operação para a atividade de prepa-
ração e flação de fibras de algodão, sito a Rod MT 242, Km 
24, Zona Rural, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). 

ACREFORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES 
LTDA, CNPJ 08.811.370/0001-10, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 
SEMA/MT a Licença de Operação (Ampliação) para a ativi-
dade de Fabricação de Óleos Vegetais em Bruto instalado 
na Rua B, n. 14, Distrito Industrial II José de Alencar G. da 
Silva, Município de Primavera do Leste/MT.

ANUNCIE 
AQUI

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

2139-8929

A MEZ 7 Energia LTDA, inscrita no CNPJ 43.394.153/0001-73, tor-
na público que requereu à SEMA – Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, a Licença Ambiental Simplificada dos bays de entrada 
das LTs 138kV Coxipó – Cuiabá Norte e CPA – Cuiabá Norte, nas 
respectivas Subestações de Energia Coxipó e CPA, localizados no 
município de Cuiabá/MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA DE CUIABÁ4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁEDITAL DE CITAÇÃOPRAZO DE 20 (VINTE) DIASEXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIORPROCESSO 
Nº: 1011685-85.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$21.321,44ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIALPOLO 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/SP, CEP 06.029-900.POLO PASSIVO: OSMAR DE LARA PINTO, brasileiro, 
casado, portador do CPF nº 142.864.401-68, residente edomiciliado à Rua São João, n° 8, Bairro Jardim das Palmeiras 
em Cuiabá/MT, CEP 78.080-187.FINALIDADE: Citação do executado, acima qualificado, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, dos termos daação 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 de R$21.321,44 (vinte e um 
mil, trezentose vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, 
ounomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe ser penhorados tantosbens 
quantos necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis noPortal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguemdescritas no corpo 
deste edital.RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor do executado da importância de R$21.264,60 (vinte e um 
mil,duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), representada pela Cédula de Crédito BancárioEmpréstimo 
Crédito Pessoal – Outras Garantias n° 628/6580736, celebrado em 07.07.2015, onde o exequenteemprestou ao 
executado à importância de R$17.000,00 (dezessete mil reais), para ser restituída em 36 parcelasno valor de R$ 842,23 
(oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), vencendo a primeira em07.08.2015, e a última em 09.07.2018, 
estando o crédito discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, emobediência ao artigo 798, I, alínea “b” e § único, 
do Novo Código de Processo Civil e artigo 28 § 2º inciso II daLei n° 10.931 de 02.08.2004. O pagamento da parcela de 
acordo com a cláusula 7ª do contrato é mediante débito naconta corrente nº 345 que o executado mantém junto à agência 
1.517 do Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foipossível realizar o débito da parcela vencida em data 07.06.2016 
face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo ovencimento antecipado de todo o débito.DECISÃO: Vistos etc. 1. 
Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende ocomando do artigo 829 do Código 
de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 domesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, 
munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiçaefetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 
sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bemcomo proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 
a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro doartigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o 
Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve darcumprimento 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 pagamentointegral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos 
à metade, consoante os termos do parágrafoúnico do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente 
para que deposite o comprovante depagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. 6. Defirosomente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 
decisão, servindo a cópia comomandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção 
n. 0007510-45.2010.2.00.0000 doConselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 24 de abril de 2017. Juiz Paulo de Toledo 
Ribeiro Junior Titular da Quarta VaraEspecializada de Direito BancárioE, 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, Marlene Silva Ventura, digitei.Cuiabá-MT, 4 de março de 2022.(Assinado Digitalmente)
Técnico(a) Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

08 e 09-03/22

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 DIREI-
TO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO Nº: 0005273-68.2011.8.11.0041 
VALOR DA CAUSA: R$27.325,19 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESA-
RIAL MT, CNPJ: 04.019.608/0001-19, endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 3.367, bairro 
Centro, Cuiabá-MT. POLO PASSIVO: FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES PESA-
DOS E AGRONEGÓCIOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
04.962.224/0001-35, com endereço à Rua General Valle, nº 558, bairro Bandeirantes, Cuiabá-MT, 
IVO DIAS DA SILVA, brasileiro, divorciado, profissional autônomo, portador do RG nº 01518321 
SJ/MT e do CPF nº 156.744.011-87, residente e domiciliado à Rua Cajarana, nº 17, bairro Jardim 
Gramado, Cuiabá e GIOVANY BRUNO DE PINHO SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador 
do RG nº 02260000 SSP/MT e do CPF nº 013.866.911-27, endereço: Rodovia Emanuel Pinhei-
ro, Km 3, bairro Barreiro Branco, Cuiabá-MT. 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$27.325,19, com 
atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear bens à penhora suficientes para as-
segurar o total do débito, sob pena de lhes 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: De conformidade com a inclusa Cédula de Crédito 
Bancário - Empréstimo com Alienação Fiduciária identificada sob nº 3941-9, emitida pela primeira 
executada, com aval e solidariedade dos demais executados, em 27/07/2009, a exequente, conce-
deu à primeira executada, um crédito no valor de 38.000,00 (trinta e oito mil reais), que foi creditado 
na c/c nº 61.149-2, de titularidade desta (primeira executada), existente na agência 4301 da mesma 
exequente, que os devedores se comprometeram ao resgate através de vinte e quatro parcelas 
mensais e consecutivas, no valor de R$2.207,64, cada uma, com vencimento da primeira parcela 
para o dia 27/08/2009. Em garantia complementar, autônoma e indivisível ao cumprimento das obri-
gações assumidas, a executada, emitente da Cédula de Crédito Bancário em tela, transferiu à exe-
quente, em “alienação fiduciária”, o domínio de um (01) veículo marca/modelo Fiat/Uno Mille Fire 
Flex, ano/modelo 2008/2008, 2 portas, chassis nº 9BD15802786118027, placa KAU2575, Renavan 
nº 965257185. Ocorre, que os Executados, não honraram a obrigação assumida, não efetivando o 
pagamento da dívida na forma como convencionado, com isso ensejando o vencimento antecipado 
da Cédula na forma de sua Cláusula 12ª, apresentou-se um débito no valor de R$27.325,19 (vinte e 
sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), apurado até 14/02/2011.  DECISÃO: 
1. Citem-se os Executados para pagarem a dívida em 3 (três) dias, consoante se depreende o 
comando do artigo 652 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no 
art. 745-A do Código de Processo Civil. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 
mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora do bem indicado na inicial, fls. 06, 
necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação dos bens 
penhorados, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 652 
do Código de Processo Civil. 3. Fixo desde já, honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), e que 
se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 
metade, consoante os termos do artigo 652-A e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. 
4. Defiro os favores do art. 172 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04/04/2011. Paulo de Toledo 
Ribeiro Júnior. Juiz de Direito. DECISÃO: Vistos em correição. 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 indi-
cou o presente processo para análise, para que fosse finalizado e arquivado com urgência, diante 
demora na tramitação, constando em lista de congestionamento. II – Primeiramente, verifico que o 
processo se encontra integralmente digitalizado, estando em conformidade o processo eletrônico 
com o processo físico. III – Enfatizo que devem as partes estar cientes de que os autos físicos 
ficarão à disposição das partes em Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para retirada de peças 
físicas e documentos que entendam necessários e após serão descartados, na forma descrita na 
Portaria. IV – Compulsando detidamente os autos e diante da decisão proferida pelo E. Tribunal 
de Justiça, em sede de análise de recurso de apelação, Id 37106657, de que a demora na citação 
dos executados se deu pela demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça, revejo 
meu entendimento, contido na decisão de Id 58002591 e determino o prosseguimento do feito. 
Cumpra-se com o determinado pelo E. Tribunal, procedendo a citação dos executados 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. Intime-se o exequente para retirar o competente edital e no prazo de 
15 (quinze) dias, comprovar nos autos a publicação do edital de citação no jornal. Determino ao 
exequente que siga promovendo o andamento do feito, sob pena de ser reconhecida sua inércia 
ocasionando a extinção do feito por abandono. Após, voltem-me os autos em conclusão. Intime-se. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 02 de dezembro de 
2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário 
Cuiabá-MT, 2 de fevereiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

08 e 09-03/22

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

EDITAL DE CANCELAMENTO
UNIMED ARAGUAIA

CNPJ n° 37.436.920./0001-67
CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretora Presidente da Diretoria Executiva da UNIMED BARRA 
DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, INFORMA aos seus cooperados 
o CANCELAMENTO da Assembleia Geral Ordinária agendada para o dia 
16 de março de 2022, em primeira convocação no dia 16.03.2022 às 18hs, 
na sede da Cooperativa, na rua Xavante 459 Centro Barra do Garças-MT, 
em razão da impossibilidade de comunicação com todos os cooperados da 
realização do ato, bem como pela inviabilidade de utilização do auditório da 
sede da cooperativa em razão de finalização de obra. 

Na oportunidade, informamos também que os atos já realizados pela 
douta Comissão Eleitoral para as eleições do Conselho de Administração 
2022/2025 e Conselho Fiscal 2022, qual seja o recebimento das chapas para 
implementação do processo eletivo 2022 se encontram mantidos. 

Com o cancelamento da Assembleia Geral Ordinária, fica sem efeito 
o Edital de Convocação publicado no jornal Diário de Cuiabá 04.03.2022 e 
nos meios de comunicação internos da Cooperativa. 

Barra do Garças-MT, 08 de março de 2022. 
Darcyane Assis Cavalcante Faria - Presidente Unimed Araguaia.

Leilão 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de MT - SESP/MT. Encerramento: 22/03/2022 
à partir das 15:00 hs (horário de Brasília/DF). Bens: 07 Vagas de Garagem Comercial. 
Visitações: Individuais mediante agendamento. Edital Completo, Condições de Venda e 
Fotos dos Bens acesse www.majudicial.com.br. Informações: (65) 4052-9434 Ramais 
8237 e 8239. Leiloeira: Poliana Mikejevs Calça Lorga - Matrícula Jucemat nº 18.

w
www.majudicial.com.br cuiaba.nucleo@sbjud.com.br

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA 
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ Nº 32.995.755/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI 
Sudoeste MT/PA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os delegados 
dos núcleos, que nesta data somam 141, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, 
a ser realizada no dia 22 de março de 2022, às 18h, horário de Brasília, em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 dos delegados; em segunda convocação às 19h, horário de Brasília, com a presença de metade 
dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às 20h, horário de Brasília, com a presença de no 
mínimo 10 delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, 
localizada na Rua Neftes de Carvalho, n.º 489 S, Bairro: Jardim Duas Pontes, em Tangará da Serra/MT, para 
todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando a Plataforma Assembleias 
Digitais Sicredi, conforme instruções detalhadas ao final, para deliberarem sobre a seguinte: 
ORDEM DO DIA: 

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma e consolidação do estatuto social para alteração do endereço da sede da Cooperativa (art. 1º, inciso 

I), composição do Conselho de Administração (art. 27), duração do exercício social (art. 42) e disposições 
transitórias (art. 54).

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo: 

a) relatório da gestão; 
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício; 
c) demonstrativo das sobras; 
d) parecer do Conselho Fiscal; 
e) parecer da auditoria. 

2. Destinação das sobras. 
3. Deliberação sobre o novo Regulamento do Programa Pertencer. 
4. Deliberação sobre o Regulamento do Fundo Social.
5. Deliberação sobre Retenção de Longo Prazo (RLP) e remuneração variável do Presidente.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social. 

Tangará da Serra/MT, 07 de março de 2022. 

Antonio Geraldo Wrobel 
Presidente. 

Observações: 
1. Instruções para participação e votação na Plataforma Assembleias Digitais Sicredi: os delegados 

deverão acessar a ferramenta através do site https://www.sicredi.com.br/assembleias, cadastrando-se e 
identificando-se com seu CPF e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com 
internet, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado 
permitirá aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito de manifestação e voto, de 
forma digital e em tempo real. Serão disponibilizados aos delegados as instruções detalhadas para 
cadastramento e acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou WhatsApp. 

2. A proposta do novo Regulamento do Programa Pertencer e do Regulamento do Fundo Social podem ser 
acessados no seguinte endereço eletrônico https://www.sicredi.com.br/assembleias. (08/03/22)

E D I T A L 
ANA MARIA CALIX MORENO, Titular Interina do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição 
Imobiliária de Cuiabá, na forma da Lei. 
FAZ SABER que de acordo com o Decreto Lei n° 58/37, regulamentado pela Lei n° 3.079/38 e Lei n° 6.766/79, que 
dispõe sobre parcelamento de solo urbano e de conformidade com o que foi requerido pela RASTRO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.922.512/0001-10, com sede na Avenida 
General Valle, n° 321, Edifício Marechal Rondon, Sala n° 1305 e 1306, 13° Andar, Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, 
proprietária do LOTEAMENTO PARQUE NOVA ESPERANÇA I, registrado sob n° 04 da matrícula 11.394 às fls. 164 
do livro 2-AL, NOTIFICA na forma do artigo 32 e parágrafo 1° da referida Lei n° 6.766, a Compromitente Comprador 
abaixo relacionada, para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da última publicação deste, para que compareça 
na sede da referida empresa, no intuito de pagar as prestações de seu lote, sob pena de decorrido o prazo, ser 
CANCELADO o seu contrato, e que é: 

COMPROMITENTE COMPRADOR QUADRA LOTE
MANOEL BENEDITO DA CALMA 33 29

Dado e passado, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, aos onze (11) dias do mês de janeiro 
(01) de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, ANA MARIA CALIX MORENO, Titular Interina, a subscrevo e assino.   

AMANDA KATIELLY RIBEIRO DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta do Segundo Serviço Notarial e Registral 

1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá 

Rede Âncora MT Importadora, Exportado-
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ/MF nº 11.864.942/0001-34
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A REDE ÂNCORA MT IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PEÇAS S.A., pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma presencial, 
no dia 18 de março de 2022, no Hotel Slaviero Slim Cuiabá Aeroporto na Avenida João 
Ponce de Arruda, 860, Centro Norte, Várzea Grande/MT, CEP 78110-375 às 14:00 horas em 
primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda e última convocação, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Examinar, discutir e deliberar sobre a incorporação das 
ações da sociedade à empresa Rede Âncora - MT Participações S.A; 2) Outros assuntos de 
interesse da sociedade. Várzea Grande, 25 de fevereiro de 2022. SILVANO RAMALHO DE 
FIGUEIREDO - Diretor Administrativo.

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

IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS MATOGROSSENSES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS MATOGROSSENSES, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ10.889.033/0001-98, com sede na Av. das 
Flores, Ed. SB Medical e Business Center, n. 945, 11º Andar, bairro Jardim Cuiabá em Cuiabá-
MT, conforme preleciona o art. 44, I do Código Civil, e 40, 41 e 42 do estatuto, na forma das 
disposições legais e previsões estatutárias, convoca TODOS OS MEMBROS DA
INSTITUIÇÃO a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de 
março de 2.022 (quinta-feira), às 18:00h em primeira convocação, e em segunda convocação 
30 minutos após, na sede social deste Instituto, situado na Av. Av. das Flores, Ed. SB Medical, 
e Business Center, 945, 11º Andar, bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá-MT, na cidade de 
Cuiabá– MT, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: I. APROVAÇÃO : a) De data 
para a realização de Assembleia Ordinária para eleições gerais visando a escolha da nova 
diretoria, do IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS MATOGROSSENSES.b) do edital de 
convocação de eleições para a próxima gestão do IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS 
MATOGROSSENSES; c) da constituição da Comissão Eleitoral para a condução das 
eleições da próxima gestão do IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS 
MATOGROSSENSES; d) Prorrogação do Mandato da atual diretoria até a data da posse da 
nova diretoria, com efeitos retroativos. Todos os presentes deverão estar munidos de 
documentos de identidade para comprovar sua condição de associado os quais deverão ser 
apresentados na data e hora da Assembleia Geral Extraordinária. e)Deliberação sobre 
anuidades.  Cuiabá– MT, 07 de março de 2022.

IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS MATOGROSSENSES
FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ

Diretor Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS VILLAGE DAS AMÉRICAS I E II
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Por este edital, ficam convocados os senhores associados da ASSOCIAÇÃO   
DOS CONDOMÍNIOS VILLAGE DAS AMÉRICAS I E II, situado na Av. Haiti, 
nº 805, Jardim das Américas, Cuiabá/MT para ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, à realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de Março do corrente 
ano, no Salão de Festas da Associação, localizado na Av. Haiti, n. 805, Jardim das 
Américas, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos) em primeira convocação, 
ou na falta de quórum necessário às 20:00 (vinte horas) em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, para discutir e deliberar a seguinte ordem do 
dia: 1 – DELIBERAÇÃO E ELEIÇÃO DA DIRETORIA; 2 - ASSUNTOS GERAIS.
Os condôminos que se fizerem representar por procuração, deverão apresentá-la 
no início dos trabalhos, deixando cópia da mesma com o secretário, para arquivo.
Cuiabá, 07 de Março de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios, Telégrafos e Serviços Postais de 
Mato Grosso – SINTECT/MT – convoca os/as trabalhadores/as representados por essa 
entidade a participarem de ASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 
10/03/2022 (quinta-feira), no CDD Várzea Grande, sito á Rua Miguel Leite, S/N (Próximo ao 
Supermercado Big Lar) a instalar-se em primeira convocação às 17h30min, com maioria dos 
associados, e em segunda convocação às 18h00min, com qualquer número de associados 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 – Informes Gerais; 2 – Carteiros 
colocados no serviço interno, sob ameaça de redução salarial, como por exemplo o AADC.; 3 
– Alteração unilateral do horário de trabalho, prejudicando os trabalhadores tanto na entrada 
quanto na saída.; 4 – Ampliação desproporcional das entregas, sobrecarga de trabalho, que 
causa estafa e adoecimento dos trabalhadores.; 5 – Jornada de trabalho aos sábados 
ampliada em mais duas horas.;6 – Aprovação ou não do estado de greve 7 – Aprovação ou 
não do estado de assembleia geral permanente 8-Outros assuntos de interesse da categoria. 
OBSERVAÇÃO: A assembleia será realizada em espaço aberto, garantindo o 
distanciamento social, haverá fornecimento de álcool a 70%, além de ser obrigatório o uso de 
máscara e de qualquer outra medida preventiva que assegure a saúde dos presentes. 
Cuiabá, 07/03/2022. Edmar dos Santos Leite – Presidente do SINTECT/MT.

AUTO POSTO FL LTDA
CNPJ nº 44.271.288/0001-04

Pedido de Alteração de Razão Social
Auto Posto FL Ltda,  inscrita no CNPJ sob nº 44.271.288/0001-04,
torna público que está requerendo a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente - SEMA a troca de razão social da Licença de Operação
(LO),  na  qual  seu  nº 321038/2020  com  validade  em  05/01/2024,
localizada  na  Avenida  Aleixo  Ramos  da  Conceição  (LOT.
Figueirinha),  s/n,  bairro  Distrito  da  Glória  no  município  de  Várzea
Grande/MT. 08/03/22

V. FURTADO & FURTADO LTDA(CNPJ: 08.223.714/0001-70),
ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL RONDON, N° 1240, 
BAIRRO CENTRO, NOBRES -MT, CEP: 78.460-000, 
REQUEREU ASECRETARIAESTADUALDE MEIO AMBIENTE 
SEMA-MT, O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE Comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores.

JUDIMAR LUIZ FILAPPI, portador do CPF 703.112.859-53
torna-se público que requereu a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente SEMA/MT a renovação da licença de operação Nº 
313453/2016, para atividade de avicultura, localizada na Rod 
BR 163 KM 561, Fazenda Filappi, zona rural, no município de 
Nova Mutum – MT.
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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.
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O jornal croata Jutarnji 
Lis afirma que a entidade 
máxima do futebol mundial 
deverá se pronunciar em até 
dez dias sobre a solicitação.

Atualmente, 16 brasi-
leiros atuam em território 
russo. No total, são 132 es-
trangeiros na primeira di-
visão, segundo o site oGol, 
especializado em registros 
de atletas.

Atendendo a um pedido 
dos próprios jogadores, o 
Krasnodar informou a sus-
pensão do contrato de todos 
os estrangeiros do clube. Em 
nota, o time infirmou que 
“os atletas vão treinar por 
conta própria enquanto seus 
contratos são válidos”. Entre 
eles estão os brasileiros Kaio, 
26, e Wanderson, 27.

“Não tem sido fácil, mas 
o clube entendeu o pleito dos 
jogadores e liberou alguns 

LUCIANO TRINDADE
Da Folhapress – São Paulo

Uma semana depois de a 
Rússia ter iniciado uma guerra 
contra a Ucrânia, o zagueiro 
Pablo, 30, tomou a decisão de 
deixar o país governado por 
Vladimir Putin.

Contratado pelo Loko-
motiv Moscou em janeiro de 
2021, o defensor, com passa-
gem pelo Corinthians e pelo 
futebol da França, passou a 
ver como um risco sua con-
tinuidade no país em meio 
a sanções que possam afetar 
diretamente a capacidade 
financeira dos clubes.

O jogador não descarta 
que, com o desenrolar do con-
flito armado, a própria Rússia 
passe a ser atacada por forças 
rivais. Por isso, ele entrou em 
acordo com o clube para res-
cindir seu contrato.

Pablo não está sozinho 
em seu movimento. Desde 
que Putin decidiu invadir a 
Ucrânia, no último dia 24, um 
clima de insegurança e incer-
tezas passou a afetar atletas 
que atuam no futebol russo, 
sobretudo os estrangeiros.

A guerra em solo ucra-
niano fez a Rússia ser alvo 
de várias sanções, incluindo 
econômicas e esportivas. A 
Fifa e a Uefa, por exemplo, 
anunciaram a suspensão da 
seleção nacional e dos clubes 
do país de todas as compe-
tições internacionais, como 
as Eliminatórias da Copa do 
Mundo e a Liga Europa. As 
punições são por tempo inde-
terminado.

A União Russa de Futebol 
(RFS) criticou as decisões das 
entidades e disse que elas 
não possuem bases legais. A 
federação prometeu entrar 
com uma ação na CAS (Corte 
Arbitral do Esporte). “A Fifa e 
a Uefa não consideraram ou-
tras opções possíveis, exceto a 
exclusão completa dos times 
russos”, afirmou a RFS.

Enquanto isso, federações 
de outros países começam 
a agir para tentar receber os 
jogadores estrangeiros que 
desejam deixar a Rússia por 
conta dessa situação. De acor-
do com o jornal The Guardian, 
a federação polonesa já enviou 
à Fifa uma carta na qual so-
licita a abertura da janela de 
transferência do futebol russo 
de forma emergencial.

GUERRA NA UCRÂNIA Brasileiros estão entre os atletas que 
vão deixando o país governado por Putin

Rússia vê debandada de jogadores 
estrangeiros após ataque à Ucrânia

atletas para um possível em-
préstimo. Nós conversamos 
bastante e entendemos que 
é o melhor caminho neste 
momento”, afirmou o meia 
Wanderson, que é natural 
de São Luís e deixou o Brasil 
sem ter atuado na base de um 
clube do país.

O atleta, que começou a 
carreira nas categorias me-
nores do Ajax, da Holanda, 
deseja agora atuar no futebol 
brasileiro. “Eu estou muito 
motivado para isso.”

Além deles, o paraguaio 
Júnior Alonso, ex-Atlético-
-MG, o norueguês Eric Boo-
theim, o equatoriano Chris-
tian Ramirez, o colombiano 
John Cordoba, o sueco Victor 
Klasson e o francês Remy Ca-
bella foram liberados.

O Krasnodar também con-
firmou que o técnico alemão 
Daniel Farke e sua comissão 

Da Folhapress - São Paulo
 
A contratação do portu-

guês Vítor Pereira pelo Co-
rinthians, confirmada nesta 
quarta-feira (23), trouxe mais 
um treinador estrangeiro ao 
futebol brasileiro. Agora, só 
em clubes que disputarão a 
Série A do Campeonato Bra-
sileiro neste ano, já são sete 
técnicos que vêm de outros 
países.

Além do novo comandante 
corintiano, há outros dois por-
tugueses, Abel Ferreira e Paulo 
Sousa, que treinam Palmeiras 
e Flamengo, respectivamente.

Depois de Portugal, a Ar-
gentina é quem tem maior pre-
sença entre os forasteiros, com 
Juan Pablo Vojvoda, no For-
taleza, e “Turco” Mohamed, 
no Atlético-MG. O paraguaio 
Gustavo Morínigo, do Cori-
tiba, e o uruguaio “Cacique” 
Medina, do Inter, completam 
a lista.

Com sete profissionais, a 
elite do futebol nacional reú-
ne mais estrangeiros do que 
algumas das grandes ligas 
europeias. 

FUTEBOL
Brasil reúne mais técnicos estrangeiros na elite que grandes ligas da Europa

Na Serie A italiana, por 
exemplo, apenas cinco téc-
nicos (de 20 clubes, ou seja, 
25%) são de outras nações: o 
sérvio Sinisa Mihajlovic, no 
Bologna; o alemão Alexander 
Blessin, no Genoa; o português 
José Mourinho, na Roma; e os 
croatas Igor Tudor, no Hellas 
Verona, e Ivan Juric, no Torino.

Outra liga de 20 clubes que 
conta com cinco forasteiros no 
comando é LaLiga: os argenti-
nos Diego Simeone, no Atlético 
de Madrid, e Eduardo Coudet, 
no Celta de Vigo; os italianos 
Alessio Lisci, no Levante, e 
Carlo Ancelotti, no Real Ma-
drid; além do chileno Manuel 
Pellegrini, no Real Betis.

Na França, a participação 
estrangeira na elite é ligeira-
mente maior. Dos 20 times que 
disputam a Ligue 1, seis (30%) 
apostam em nomes de fora. 
São eles os argentinos Jorge 
Sampaoli, no Olympique, e 
Mauricio Pochettino, no Paris 
Saint-Germain; o espanhol Ós-
car García, no Stade Reims; o 
holandês Peter Bosz, no Lyon; 
e o armênio Michel Der Zaka-
rian, no Stade Brestois.

A Bundesliga tem mais 
treinadores estrangeiros do 
que a Série A do Brasileiro e 
também é uma liga com me-
nos participantes. Por isso, 
chama a atenção a presença de 
oito treinadores que não são 
alemães, quase a metade dos 
18 clubes (44%) que disputam 
a primeira divisão do país.

Na Alemanha, há a pre-
sença de dois suíços, Gerar-
do Seoane e Urs Fischer, no 
Bayer Leverkusen e no Union 
Berlin, respectivamente; dois 
austríacos, Oliver Glasner, 
no Eintracht Frankfurt, e Adi 
Hütter, no Borussia Mönchen-
gladbach; um italiano, Dome-
nico Tedesco, no RB Leipzig; 

um turco, Tayfun Korkut, no 
Hertha Berlin; um dinamar-
quês, Bo Svensson, no Mainz; 
e o norte-americano Pellegrino 
Matarazzo, no Stuttgart. 

Principal liga de clubes do 
mundo e palco dos melhores 
treinadores do planeta, a Pre-
mier League é a liga nacional 
com maior influência estran-
geira entre as cinco melhores 
da Europa. São 13 os técnicos 
de fora que comandam equi-
pes na elite da Inglaterra (de 
20 times, o que corresponde 
a 65%).

Três alemães ocupam a 
área técnica de equipes da 
Premier: Jürgen Klopp, no 
Liverpool, Thomas Tuchel, no 

Chelsea, e Ralf Rangnick, no 
Manchester United. Depois 
há uma maior presença de 
espanhóis, com dois repre-
sentantes: Pep Guardiola, 
do Manchester City, e Mikel 
Arteta (ex-assistente de Guar-
diola), do Arsenal.

Completam a lista dos 
clubes ingleses o argentino 
Marcelo Bielsa, do Leeds; o 

dinamarquês Thomas Frank, 
do Brentford; o francês Patrick 
Vieira, do Crystal Palace; o 
norte-irlandês Brendan Rod-
gers, do Leicester; o austríaco 
Ralph Hasenhüttl, do Sou-
thampton; o italiano Antonio 
Conte, do Tottenham; o es-
cocês David Moyes, do West 
Ham; e o português Bruno 
Lage, do Wolverhampton.

técnica rescindiram os seus 
contratos com o clube, em 
comum acordo, antes mesmo 
de estrearem.

Na contramão do alemão, 
o técnico italiano Paolo Vano-
li, do Spartak, contratado em 
2021, afirmou que vai ficar no 
país “até o último momento, 
enquanto houver possibili-
dade”, pois ele acredita que 
“o futebol envia uma mensa-
gem ao mundo”.

Além do afastamento de 
torneios importantes, que 
são a principal vitrine para 
os jogadores conseguirem 
transferências para mercados 
mais importantes, a capa-
cidade financeira dos times 
russos também virou um 
motivo de preocupação.

As principais agremia-
ções do país são controladas 
por oligarcas bilionários, 
que, além de alvos de san-

ções econômicas ocidentais, 
estão vendo suas fortunas 
afetadas pela desvalorização 
do rublo, a moeda da Rússia. 
Dia após dia, a unidade fi-
nanceira do país controlado 
por Putin vem perdendo seu 
valor.

O bilionário Leonid Fe-
dun, por exemplo, dono do 
Spartak, o maior campeão 
russo, com dez títulos nacio-
nais, já perdeu quase 80% de 
seu dinheiro desde o início da 
guerra na Ucrânia.

O 22º homem mais rico 
da Rússia, que é também o 
vice-presidente da petrolífera 
LUKoil e tinha sua fortuna 
estimada em US$ 5,72 bilhões 
(R$ 28,7 milhões), disse ao 
canal Match TV que, mesmo 
com a perda, vai continuar a 
financiar o clube.

  CSKA, Zenit, Lokomotiv e 
Rubin, que completam a lista 

dos cinco maiores campeões 
do país, também estão entre 
as equipes controladas por 
oligarcas bilionários ligados 
a Putin ou por empresas 
estatais.

Para Jim Riorda, professor 
emérito da Universidade de 
Surrey, na Inglaterra, “alguns 
oligarcas bilionários veem no 
futebol uma espécie de véu, 
como uma forma de limpar 
suas imensas riquezas”. O 
pesquisador é autor do artigo 
“Pela Rússia, pelo dinheiro e 
pelo poder”, no qual analisa 
as ligações de Vladimir Putin 
com os bilionários russos que 
controlam equipes de futebol 
do país.

É justamente por essas 
ligações que o futuro dessas 
equipes no cenário interna-
cional está indefinido e a 
debandada dos atletas estran-
geiros parece inevitável.

Roman Abramovich bi

Rede Âncora MT Importadora, Exportado-
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ/MF nº 11.864.942/0001-34
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A REDE ÂNCORA MT IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PEÇAS S.A., pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma presencial, 
no dia 18 de março de 2022, no Hotel Slaviero Slim Cuiabá Aeroporto na Avenida João 
Ponce de Arruda, 860, Centro Norte, Várzea Grande/MT, CEP 78110-375 às 14:00 horas em 
primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda e última convocação, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Examinar, discutir e deliberar sobre a incorporação das 
ações da sociedade à empresa Rede Âncora - MT Participações S.A; 2) Outros assuntos de 
interesse da sociedade. Várzea Grande, 25 de fevereiro de 2022. SILVANO RAMALHO DE 
FIGUEIREDO - Diretor Administrativo.

Pregão Eletrônico SRP nº 3/2022
PREGÃO ELETRÔNICO – OBJETO: Pregão Eletrônico para o registro de 
preços, do tipo menor preço por ITEM, para futura e eventual aquisição de 
material de consumo (insumos para alimentação de animais e insumos 
agrícolas), visando atender as necessidades da Fazenda Experimental/
Faculdade de Agronomia e Zootecnia - FAAZ da Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso - FUFMT, conforme especificações constantes no 
edital e seus anexos.
Edital disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial: 07/03/2022.
Entrega das Propostas: a partir de 07/03/2022, às 08h30min no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das Propostas: 17/03/2022, às 09h30min (horário de Brasília) no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br).

BRUNA LACERDA ROCHA
Pregoeira/FUFMT

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

Zagueiro Pablo decide deixar o Lokomotiv Moscou, da Rússia
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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
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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.
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AVELINO GASPARIN, torna público que requereu da 
Secretária Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT a 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
a atividade de Irrigação – Agricultura – Pivô Central, 
para o empreendimento Fazenda São Francisco, 
localizada no município de Lucas do Rio Verde - MT.

FRURA7 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, sob 
CNPJ nº 31.601.964/0001-19, torna público que requereu à Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Susten-
tável (SEMMADRS) obtenção da licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI) para ampliação de um estacionamento, localizado 
na Rodovia dos Imigrantes, Lotes 06, Bairro São Matheus, Várzea 
Grande -MT.

PATRIK DE SOUZA ALVES 06159266144, CNPJ 44.656.286/0001-
33 torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, aLicença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a atividade de 
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em 
mármore, granito, ardósia e outras pedras, sito Rua Palmares, n° 
830, Bairro Industrial 1ª Etapa, Sorriso-MT. 

JOSE FRANCISCO RODRIGUES MENDES 02594508470 cujo o CNPJ 
nº  24.122.693/0001-53 torna público que requereu à Prefeitura Munici-
pal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável SMADESS a Renovação da Licen-
ça Ambiental – Modalidade: RLO, para atividade principal de serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, localizada na 
Avenida Archimedes Pereira Lima n°941 – Bairro Santo Antônio do Pedre-
gal no município de Cuiabá/MT. 

A empresa L FRANK SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS, CPF: 
832.855.201-91, tornapublica que requereu junto ao Departamento 
de Licenciamento e Fiscalização Ambiental (DELFAM), as seguin-
tes licenças ambientais,  licença previa (LP), licença de instalação 
(LI) e licença de operação (LO), para ATIVIDADE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AU-
TOMOTORES.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral 
de Querência - MT - SINTRAMM, em conformidade com as suas atribuições estatuárias 
convoca os associados em dias com suas obrigações sindicais dos municípios que 
compõem sua base territorial de Bom Jesus do Araguaia, Porto Alegre do Norte, Querência 
e São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, para participarem da assembléia geral 
extraordinária a realizar-se em 13.03.2022 às 08:00 horas e uma hora após, com a 
presença de quaisquer números de associados presentes, a Avenida Mato Grosso, 95, 
Setor E, (Sede do Sindicato), Querência, MT, para a deliberação da seguinte ordem do dia: 
01) Remanejamento ou indicação de novos membros para a Diretoria da Entidade Sindical; 
02) Assuntos Gerais. Querência, MT, 08.03.2022 - Carlos Araújo - Presidente.   

COOPERATIVA DE TRABALHO DE MOVIMENTACAO DE MERCADORIAS E 
SERVICOS – COOPERMOVS 
CNPJ: 27.732.598/0001-60

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Movimentação de Mercadorias e Serviços – 
COOPERMOVS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
senhores associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará 
na sua sede social, à Avenida Porto Alegre, nº 1468, Sala 02, Bairro Morada Do Sol, 
município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.890-000, às 18:00 hs. (Dezoito) 
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 
19:00 hs. (Dezenove) horas, com a presença de metade mais um dos associados, em 
segunda convocação; ou às 20:00 hs. (Vinte) horas, com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados, em terceira convocação, no dia 17 de março de 2022, para deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA: 
I – Divisão de Perdas e Lucros; 
II – Eleição dos componentes do Conselho Administrativo; 
III – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
IV – Mudança de endereço; 
V – Outros assuntos de interesse social.

Sorriso/MT, 07 de março 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA DE CUIABÁ4ª VARA ESPECIALIZADA 
EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁEDITAL DE CITAÇÃOPRAZO DE 20 (VINTE) DIASEXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIORPROCESSO 
Nº: 1011685-85.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$21.321,44ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIALPOLO 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/SP, CEP 06.029-900.POLO PASSIVO: OSMAR DE LARA PINTO, brasileiro, 
casado, portador do CPF nº 142.864.401-68, residente edomiciliado à Rua São João, n° 8, Bairro Jardim das Palmeiras 
em Cuiabá/MT, CEP 78.080-187.FINALIDADE: Citação do executado, acima qualificado, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, dos termos daação 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 de R$21.321,44 (vinte e um 
mil, trezentose vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, 
ounomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe ser penhorados tantosbens 
quantos necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis noPortal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguemdescritas no corpo 
deste edital.RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor do executado da importância de R$21.264,60 (vinte e um 
mil,duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), representada pela Cédula de Crédito BancárioEmpréstimo 
Crédito Pessoal – Outras Garantias n° 628/6580736, celebrado em 07.07.2015, onde o exequenteemprestou ao 
executado à importância de R$17.000,00 (dezessete mil reais), para ser restituída em 36 parcelasno valor de R$ 842,23 
(oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), vencendo a primeira em07.08.2015, e a última em 09.07.2018, 
estando o crédito discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, emobediência ao artigo 798, I, alínea “b” e § único, 
do Novo Código de Processo Civil e artigo 28 § 2º inciso II daLei n° 10.931 de 02.08.2004. O pagamento da parcela de 
acordo com a cláusula 7ª do contrato é mediante débito naconta corrente nº 345 que o executado mantém junto à agência 
1.517 do Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foipossível realizar o débito da parcela vencida em data 07.06.2016 
face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo ovencimento antecipado de todo o débito.DECISÃO: Vistos etc. 1. 
Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende ocomando do artigo 829 do Código 
de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 domesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, 
munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiçaefetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 
sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bemcomo proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 
a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro doartigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o 
Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve darcumprimento 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 pagamentointegral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos 
à metade, consoante os termos do parágrafoúnico do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente 
para que deposite o comprovante depagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
cumprimento do mandado. 6. Defirosomente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 
decisão, servindo a cópia comomandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção 
n. 0007510-45.2010.2.00.0000 doConselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 24 de abril de 2017. Juiz Paulo de Toledo 
Ribeiro Junior Titular da Quarta VaraEspecializada de Direito BancárioE, 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, Marlene Silva Ventura, digitei.Cuiabá-MT, 4 de março de 2022.(Assinado Digitalmente)
Técnico(a) Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

08 e 09-03/22

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 DIREI-
TO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO Nº: 0005273-68.2011.8.11.0041 
VALOR DA CAUSA: R$27.325,19 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESA-
RIAL MT, CNPJ: 04.019.608/0001-19, endereço: Rua Barão de Melgaço, nº 3.367, bairro 
Centro, Cuiabá-MT. POLO PASSIVO: FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES PESA-
DOS E AGRONEGÓCIOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
04.962.224/0001-35, com endereço à Rua General Valle, nº 558, bairro Bandeirantes, Cuiabá-MT, 
IVO DIAS DA SILVA, brasileiro, divorciado, profissional autônomo, portador do RG nº 01518321 
SJ/MT e do CPF nº 156.744.011-87, residente e domiciliado à Rua Cajarana, nº 17, bairro Jardim 
Gramado, Cuiabá e GIOVANY BRUNO DE PINHO SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador 
do RG nº 02260000 SSP/MT e do CPF nº 013.866.911-27, endereço: Rodovia Emanuel Pinhei-
ro, Km 3, bairro Barreiro Branco, Cuiabá-MT. 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$27.325,19, com 
atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear bens à penhora suficientes para as-
segurar o total do débito, sob pena de lhes 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: De conformidade com a inclusa Cédula de Crédito 
Bancário - Empréstimo com Alienação Fiduciária identificada sob nº 3941-9, emitida pela primeira 
executada, com aval e solidariedade dos demais executados, em 27/07/2009, a exequente, conce-
deu à primeira executada, um crédito no valor de 38.000,00 (trinta e oito mil reais), que foi creditado 
na c/c nº 61.149-2, de titularidade desta (primeira executada), existente na agência 4301 da mesma 
exequente, que os devedores se comprometeram ao resgate através de vinte e quatro parcelas 
mensais e consecutivas, no valor de R$2.207,64, cada uma, com vencimento da primeira parcela 
para o dia 27/08/2009. Em garantia complementar, autônoma e indivisível ao cumprimento das obri-
gações assumidas, a executada, emitente da Cédula de Crédito Bancário em tela, transferiu à exe-
quente, em “alienação fiduciária”, o domínio de um (01) veículo marca/modelo Fiat/Uno Mille Fire 
Flex, ano/modelo 2008/2008, 2 portas, chassis nº 9BD15802786118027, placa KAU2575, Renavan 
nº 965257185. Ocorre, que os Executados, não honraram a obrigação assumida, não efetivando o 
pagamento da dívida na forma como convencionado, com isso ensejando o vencimento antecipado 
da Cédula na forma de sua Cláusula 12ª, apresentou-se um débito no valor de R$27.325,19 (vinte e 
sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), apurado até 14/02/2011.  DECISÃO: 
1. Citem-se os Executados para pagarem a dívida em 3 (três) dias, consoante se depreende o 
comando do artigo 652 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no 
art. 745-A do Código de Processo Civil. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 
mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora do bem indicado na inicial, fls. 06, 
necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação dos bens 
penhorados, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 652 
do Código de Processo Civil. 3. Fixo desde já, honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), e que 
se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 
metade, consoante os termos do artigo 652-A e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. 
4. Defiro os favores do art. 172 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04/04/2011. Paulo de Toledo 
Ribeiro Júnior. Juiz de Direito. DECISÃO: Vistos em correição. 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 indi-
cou o presente processo para análise, para que fosse finalizado e arquivado com urgência, diante 
demora na tramitação, constando em lista de congestionamento. II – Primeiramente, verifico que o 
processo se encontra integralmente digitalizado, estando em conformidade o processo eletrônico 
com o processo físico. III – Enfatizo que devem as partes estar cientes de que os autos físicos 
ficarão à disposição das partes em Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para retirada de peças 
físicas e documentos que entendam necessários e após serão descartados, na forma descrita na 
Portaria. IV – Compulsando detidamente os autos e diante da decisão proferida pelo E. Tribunal 
de Justiça, em sede de análise de recurso de apelação, Id 37106657, de que a demora na citação 
dos executados se deu pela demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça, revejo 
meu entendimento, contido na decisão de Id 58002591 e determino o prosseguimento do feito. 
Cumpra-se com o determinado pelo E. Tribunal, procedendo a citação dos executados 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. Intime-se o exequente para retirar o competente edital e no prazo de 
15 (quinze) dias, comprovar nos autos a publicação do edital de citação no jornal. Determino ao 
exequente que siga promovendo o andamento do feito, sob pena de ser reconhecida sua inércia 
ocasionando a extinção do feito por abandono. Após, voltem-me os autos em conclusão. Intime-se. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 02 de dezembro de 
2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário 
Cuiabá-MT, 2 de fevereiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

08 e 09-03/22

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

E D I T A L 
ANA MARIA CALIX MORENO, Titular Interina do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição 
Imobiliária de Cuiabá, na forma da Lei. 
FAZ SABER que de acordo com o Decreto Lei n° 58/37, regulamentado pela Lei n° 3.079/38 e Lei n° 6.766/79, que 
dispõe sobre parcelamento de solo urbano e de conformidade com o que foi requerido pela RASTRO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.922.512/0001-10, com sede na Avenida 
General Valle, n° 321, Edifício Marechal Rondon, Sala n° 1305 e 1306, 13° Andar, Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, 
proprietária do LOTEAMENTO PARQUE NOVA ESPERANÇA I, registrado sob n° 04 da matrícula 11.394 às fls. 164 
do livro 2-AL, NOTIFICA na forma do artigo 32 e parágrafo 1° da referida Lei n° 6.766, a Compromitente Comprador 
abaixo relacionada, para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da última publicação deste, para que compareça 
na sede da referida empresa, no intuito de pagar as prestações de seu lote, sob pena de decorrido o prazo, ser 
CANCELADO o seu contrato, e que é: 

COMPROMITENTE COMPRADOR QUADRA LOTE
MANOEL BENEDITO DA CALMA 33 29

Dado e passado, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, aos onze (11) dias do mês de janeiro 
(01) de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, ANA MARIA CALIX MORENO, Titular Interina, a subscrevo e assino.   

AMANDA KATIELLY RIBEIRO DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta do Segundo Serviço Notarial e Registral 

1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá 

Rede Âncora MT Importadora, Exportado-
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ/MF nº 11.864.942/0001-34
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A REDE ÂNCORA MT IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PEÇAS S.A., pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma presencial, 
no dia 18 de março de 2022, no Hotel Slaviero Slim Cuiabá Aeroporto na Avenida João 
Ponce de Arruda, 860, Centro Norte, Várzea Grande/MT, CEP 78110-375 às 14:00 horas em 
primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda e última convocação, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Examinar, discutir e deliberar sobre a incorporação das 
ações da sociedade à empresa Rede Âncora - MT Participações S.A; 2) Outros assuntos de 
interesse da sociedade. Várzea Grande, 25 de fevereiro de 2022. SILVANO RAMALHO DE 
FIGUEIREDO - Diretor Administrativo.

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

IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS MATOGROSSENSES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS MATOGROSSENSES, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ10.889.033/0001-98, com sede na Av. das 
Flores, Ed. SB Medical e Business Center, n. 945, 11º Andar, bairro Jardim Cuiabá em Cuiabá-
MT, conforme preleciona o art. 44, I do Código Civil, e 40, 41 e 42 do estatuto, na forma das 
disposições legais e previsões estatutárias, convoca TODOS OS MEMBROS DA
INSTITUIÇÃO a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de 
março de 2.022 (quinta-feira), às 18:00h em primeira convocação, e em segunda convocação 
30 minutos após, na sede social deste Instituto, situado na Av. Av. das Flores, Ed. SB Medical, 
e Business Center, 945, 11º Andar, bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá-MT, na cidade de 
Cuiabá– MT, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: I. APROVAÇÃO : a) De data 
para a realização de Assembleia Ordinária para eleições gerais visando a escolha da nova 
diretoria, do IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS MATOGROSSENSES.b) do edital de 
convocação de eleições para a próxima gestão do IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS 
MATOGROSSENSES; c) da constituição da Comissão Eleitoral para a condução das 
eleições da próxima gestão do IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS 
MATOGROSSENSES; d) Prorrogação do Mandato da atual diretoria até a data da posse da 
nova diretoria, com efeitos retroativos. Todos os presentes deverão estar munidos de 
documentos de identidade para comprovar sua condição de associado os quais deverão ser 
apresentados na data e hora da Assembleia Geral Extraordinária. e)Deliberação sobre 
anuidades.  Cuiabá– MT, 07 de março de 2022.

IAMAT – INSTITUTO DOS ADVOGADOS MATOGROSSENSES
FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ

Diretor Presidente

MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA. 
CNPJ nº: 13.009.259/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
AMirante do Pary Participações Ltda., pelo administrador que esta subscreve, convoca 
os sócios por seus administradores, nomeados em Contrato Social, a saber: José 
Carlos Correa Ramos, CPF nº 888.245.438-04, e/ou Milena Correa Ramos, CPF nº 
788.132.479-15, pela C R Empreendimentos, e Paulo Roberto da Costa, CPF nº 
061.048.941-00, e/ou Antônio Carlos da Costa, CPF nº 263.521.501-44, em conjunto 
com Cezar Rubens Figueiredo, CPF nº 126.971.091-53, e/ou Orlando Carlos da Silva 
Junior, CPF nº 130.022.011-20, pela Pary GG Empreendimentos Ltda., para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 17 de março 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 na Av. Miguel Sutil, nº 
8.061, sala G-6, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, MT, CEP 78.043-375, 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 e 
respectiva hipoteca.
Contando com a vossa participação, subscrevemo-nos, 
Cuiabá, 07 de março de 2022.

Ginco Urbanismo Ltda. p.p.

COOPERQUER – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE QUERÊNCIA
Rua Lauro Pedro Barth, n° 30, Quadra 15 ,Setor A - Querência - MT.

CNPJ 11.201.581/0001 – 46
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2022 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperquer, no uso das atribuições que lhe conferem o capítulo VI, artigo 
39 do estatuto social, vem por meio deste convocar todos os seus associados (as) no gozo 
de seus direitos sociais, para participarem da assembléia Geral Ordinária, que se realizará 
de forma presencial no dia 24 de março de 2022,em primeira convocação as 07:30 h, com 
2/3 (dois terços) dos cooperados (as), em segunda convocação as 8:00 horas com metade 
mais um dos cooperados (as) e em terceira e última convocação as 08:30 h com no mínimo 
10 (dez) cooperados (as) presentes em condições de votar, tendo como local a sede do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Querência, cito a rua Lauro Pedro 
Barth, n° 30, setor A, Querência/MT, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1º - 
Prestação de contas do exercício de 2021 acompanhada do parecer do conselho fiscal 
compreendendo: Balanço Geral, demonstrativos das sobras apuradas ou das perdas e o 
plano de atividades para o exercício de 2022. 2º - Eleição e Posse dos Membros do 
Conselho Fiscal. 3° - Deliberar sobra a doação de barracas a feirantes da feira livre 
municipal. 4º - Assuntos Gerais e informes da cooperativa. Para efeito do calculo do quorum 
acima especificado para a instalação da referida assembléia é de 75 sócios (as) em 
condições de voto. Desde já contamos com a presença de todos. Querência – MT, 07 de 
Março de 2022. Atenciosamente:

Eleandro Mariani Ribeiro
Presidente da COOPERQUER

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20(VINTE) DIAS Expedido Por Determinação do Mm. Juiz de 
Direito Paulo e Toledo Ribeiro Junior Processo nº 1036535-09.2017.8.11.0041 Valor da Causa: 
R$185.524,20 Espécie: Monitória Polo Ativo: Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, inscrita 
no CNPJ/MF, sob o número 00.000.000/0001-91, endereço eletrônico: cenopserv . oficios@bb.com .br , 
sediada na Av. Ten. Cel. Duarte, nº 1298, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, CEP: 78.020-450. Polo Passivo: 
CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 26.574.756/0001-38, neste ato representada pelo Sr. Sebastião 
Gomes Ferreira, endereço eletrônico administrador @ casadolavradorcba.com.br, com sede na Av. 
Carmindo de Campos, nº 2185, Bairro Jardim Paulista, Cuiabá/MT, CEP: 78.065-310; SEBASTIAO 
GOMES FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, filho de Maria Ferreira da Costa, nascido em 
18/02/1961, portador da Carteira de Identidade n° 739128, expedida pelo SSP MT, inscrito no CPF sob o nº 
227.794.261-87, endereço eletrônico pwor@netsite.com.br, residente e domiciliado na Av. Doutor José 
Feliciano de Figueiredo, nº 200, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, CEP 78.025-360; SANDRA LUIZA
COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES, brasileira, casada, servidora pública estadual, filiação ignorada, 
nascida em 25/02/1963, portadora da Carteira e Identidade nº 471775, expedida pelo SSP MT, inscrita no 
CPF sob o nº 346.283.801-63, endereço eletrônico não identificado, residente e domiciliada na Av. Doutor 
José Feliciano de Figueiredo, nº 200, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, CEP 78.025-360. 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$185.524,20 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte 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 Banco Autor celebrou com a primeira Ré, em 
24/04/2013, Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Cartões nº 404.302.820. 
Referido contrato teve por finalidade abrir um crédito no valor de R$142.600,00 (cento e quarenta e dois 
mil e seiscentos reais). Como forma de pagamento, restou pactuado que a parte ré pagaria ao autor 24 
(vinte e quatro) prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira parcela vencível em 10/06/2013 e a 
última em 10/05/2015. Ocorre que a obrigação não foi cumprida pelos réus. Os demais integrantes do pólo 
passivo o fazem na condição de fiadores. Em razão do atraso no pagamento do débito, a dívida dos Réus 
atinge o montante de R$185.524,20 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte 
centavos). 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. 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. Cumprase. 
Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. 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 
convenia os, defiro o pedido de citação por edital, constante de Id 68890669. Citem-se os requeridos: 
CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 26.574.756/0001-38, 
SEBASTIAO GOMES FERREIRA - CPF: 227.794.261-87 e SANDRA LUIZA COUTINHO 
ALBUQUERQUE GOMES - CPF: 346.283.801-63, 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 ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo é contado do 
término do prazo deste edital, sendo que em caso de revelia ser-lhes-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, 10 de janeiro de 2022. 09/03/2022

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz de 
Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior Processo Nº 1038457-85.2017.8.11.0041 Valor Da Causa: 
R$23.871,47 Espécie: Busca E Apreensão Polo Ativo: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF sob nr. 52.568.821/0001-22, com sede 
na Av. Cidade de Deus, s/n - Vila Yara, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco–SP, CEP: 06029-900, e 
endereço eletrônico 4429. advogados @ bradesco . com . br . POLO PASSIVO: ANDRÉ MENDES 
SILVA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 621.367.073-45, domiciliado e residente na Rua Paz, 39, 
apto 401 bloco 39, Residencial Santa Inês, Cuiabá-MT, CEP: 78051-272, endereço eletrônico e-mail 
desconhecido. FINALIDADE: Citação do polo passivo André Mendes 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 
réu integra o grupo/cota de consórcio nº 8515/054, administrado pela autora. Por força da contemplação 
da cota consorcial, adquiriu o veículo da marca Hyundai, tipo veículos, modelo HB20 1.0M Comfor, 
chassi 9BHBG51CAFP465611, cor branca, ano 2015/2015, placa FYZ6050, Renavan 1062381162. 
Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu 
assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio 
resolúvel e a posse indireta do bem descrito e individualizado, tornando-se, assim, enquanto devedor 
em possuidor e depositário do bem. Ocorre, porém, que o réu tornou-se inadimplente, deixando de 
honrar com as contribuições ao grupo consorcial, deixando de efetuar o pagamento das prestações a 
partir de 10/10/2017, incorrendo em mora desde então, estando o débito em aberto atualizado no 
montante de R$23.871,47 (vinte e três mil e oitocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), 
sendo que o valor será reajustado de acordo com a legislação que rege o sistema consorcial (variação 
do preço do bem básico do plano). DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 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. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HYUNDAI/ 
HB20 1.0 CONFORT, Ano Fabricação/Modelo 2015/2015, Chassi 9BHBG51CAFP465611, RENAVAM 
1062381162, Placa FYZ-6050, Cor BRANCA, 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 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 requerente para que deposite o comprovante de 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 
mandado. 7. 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. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇAQUE NÃO PERMITAQUE 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, 27 de fevereiro de 
2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 
DECISÃO: Vistos etc. Diante da certidão negativa de Id 61294140 - págs. 1/2, defiro o pedido de Id 
64513103 - págs. 1/2. Cite-se o requerido Andre Mendes 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, 17 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, 27 de janeiro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS Expedido Por Determinação do Mm.(ª)Juiz(A) de Direito  
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima Processo n. 1001062-13.2021.8.11.0011 Valor 
Da Causa: R$ 12.205,32 Espécie: Execução de Título Extrajudicial (159) Polo ATIVO: NOME: PRIMO 
ROSSI ADMINISTRADORADE CONSORCIO LTDA Endereço: Rua Da Consolação, 372, - Até 1098 
- Lado Par, Republica, São Paulo - Sp - Cep: 01302-000 POLO PASSIVO: NOME: REGINALDO 
GOMES DA SILVa Endereço: Rua 28 De Outubro, 998, Jd. São Paulo, Mirassol D'oeste - MT - Cep: 
78280-000 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 
Execução de Título Extrajudicial, proposta por Primo Rossi Administradora de Consorcio Ltda em 
desfavor de Reginaldo Gomes da Silva, em virtude de débito que perfaz, à época da propositura da 
ação, o valor de R$ 12.205,32. Decisão: Vistos. Assim sendo, DEFIRO o petitório de ID 72879888, 
razão pela qual determino a citação do requerido por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 
do artigo 256, II do código de Processo Civil, com as advertências legais. Caso transcorrido o prazo in 
albis, NOMEIO desde já como curador especial a Defensoria Pública para nos termos do artigo 72, II, 
do CPC, defender os interesses do requerido, para quem deverá ser Aberta Vista dos autos para 
apresentação de defesa, no prazo legal. Após, à requerente para pugnar o que de direito em 15 
(quinze) dias. Cumpra-Se Expedindo o necessário. Às Providências. Mirassol D'Oeste-MT, 17 de 
dezembro de 2021. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 
Advertências À Parte: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado 
constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 
346, do CPC). 3. Acontestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 
será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 
Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja 
a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hanna Kagiza Pomar 
Nogueira, Digitei. Mirassol D'oeste, 2 de março de 2022.

09 E 10/03/2022

09 E 10/03/2022

WM Serviços Ambientais LTDA-C.N.P.J 10.532.271/0001-41 torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato 
Grosso, a Outorga de Direito de Derivação/Captação da Água 
Subterrânea para uso doméstico e industrial para as edificações e 
equipamentos de suporte para o desenvolvimento da atividade da 
empresa                                                                                     (09/03/2022)

PIRAGUASSU AGRO PECUARIA S/A CNPJ N.º 04.990.263/0001-46 CONVOCA-
ÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA São convocados os Srs. Acionistas da 
Piraguassu Agro Pecuária S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se às 09:00 horas do dia 28 de Março de 2.022, na sede social na cidade 
de Cuiabá-Mato Grosso, na Rua Pimenta Bueno, 460 Bairro Dom Aquino, com a 
finalidade de deliberarem  sobre  a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão 
e votação do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações 
financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021. (b) Destinação do re-
sultado do exercício findo. (c) Eleição da Diretoria para o Biênio 2022/2023. (d) 
Outros assuntos de interesse social. Cuiabá-MT, 09 de março de 2022. KAZUO 
YAMAOKA - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 007/2022
PROCESSO Nº 015/2022.

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR SRP- nº 007/2022, aberta no dia 25/02/2022 ás 
08:00 horário de Mato Grosso se sagraram vencedoras no 
c e r t a m e a s e m p r e s a s , N I L Z A P E R P É T U A
OLIVEIRA03601384116, CNPJ n. 45.187.130/0001-13, 
sagrou-se vencedora do item 01- AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, JOANIR 
OLIVEIRA AMARAL, CNPJ n. 14.365.145/0001-09, sagrou-se 
vencedora do item 02- ELETRICISTA COM ENCARGOS 
C O M P L E M E N TA R E S , A R L I N D O M A R D E S O U Z A
SILVA01399447106, CNPJ sob nº 44.803.771/0001-92, 
sagrou-se vencedora do item 03- AUXILIAR DE ELETRICISTA
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, GILSON ROSA DE 
SIQUEIRA01349076120, CNPJ sob nº 27.387.329/0001-03, 
sagrou-se vencedora do item 04- PINTOR, 05- OSMAR 
THEODORO DA SILVA46088679115, CNPJ sob nº 
17.404.478/0001-80, sagrou-se vencedora do item 05-
PEDREIRO, 06-CLÁUDIO GOMES DE BRITO03701368104, 
CNPJ sob nº 45.175.968/0001-97, sagrou-se vencedora do 
item 06- AJUDANTE DE PEDREIRO, 07- CLEBER CAMPOS 
KAZA03532621100, CNPJ sob nº 40.906.028/0001-07, sagrou-
se vencedora do item 07- SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES, 08- GILMAR PEREIRA DOS 
ANJOS66798779115, CNPJ sob nº 45.205.628/0001-61, 
sagrou-se vencedora do item 08- CARPINTEIRO DE FORMAS 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, 09- EDUARDO 
GONÇALVES DA CRUZ00880119179 , CNPJ sob 
40.949.272/0001-5, sagrou-se vencedora do item 09- 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS 
C O M P L E M E N TA R E S , 1 0 - E L E O N A I A S S U N Ç Ã O 
COSCRATO02358666106, CNPJ sob nº 24.372.480/0001-80, 
sag rou-se vencedora do i tem 10- AJUDANTE DE 
C A R P I N T E I R O , 1 1 - L U C I A N O G O M E S 
CAMPOS70362715157, CNPJ sob nº 44.370.309/0001-49, 
sagrou-se vencedora do item 11- MECÂNICO, 12- MULLER 
OLIVEIRA SILVA04181035182, CNPJ sob nº 45.374.524/0001-
80, sagrou-se vencedora do item 12- AUXILIAR MECÂNICO, 
13- EDNALDO ALVES BONFIM84066261191, CNPJ sob nº 
21.029.425/0001-01, sagrou-se vencedora do item 13- 
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES e 14-FRANCISCO 
PEREIRA DE SOUZA00526356197, CNPJ sob nº 
40.926.476/0001-72, sagrou-se vencedora do item 14- 
AUXILIAR ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES. Valor total da licitação R$ 
745.178,37.

Cláudia Márcia S. Rodrigues - Pregoeira

A M FIUZA & CIA LTDA (CNPJ: 36.332.340/0001-67),
ENDEREÇO: ROD BR 174, N° 1240, BAIRRO ZONA
RURAL, NOVA LACERDA -MT, CEP: 78.243-000, 
REQUEREU A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO 
AMBIENTE SEMA-MT, O PEDIDO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE Comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores.

COOPERPLUMA
COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO

ROD. BR 070, KM. 383 – DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 78.840-000 - CAMPO VERDE / MT

FONE: (66) 3419-1020
CNPJ: 22.773.366/0001-36 - NIRE: 51400009953

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

O Pres idente da Cooperp luma – Coopera t iva de 
Beneficiamento de Algodão, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 31, § 2º, alínea C, do Estatuto Social, convoca 
os(as) senhores(as) associados(as), que nesta data somam 46 
(quarenta e seis), em condições de votar, para se reunirem em 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada: Data: 22 
de março de 2022. Local: LORYS HOTEL – Av. Brasil, 1033 - 
Centro, Campo Verde - Mato Grosso, 78840-000. Horário: Às 
8:00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação, às 
9:00 (nove horas), com a presença da metade dos cooperados 
mais um, e, em terceira e última convocação, às 10:00 (dez 
horas), contando com a presença de no mínimo 10 (dez) 
cooperados com direito a voto. ORDEM DO DIA. a) Leitura, 
discussão e votação do relatório da Diretoria, balanço geral, 
demonstração da conta de “Lucros e Perdas” e respectivo 
parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021. b) Eleição dos membros efetivos e 
dos suplentes do Conselho fiscal. c) Outros assuntos de 
interesse da assembleia. Este edital será afixado na recepção e 
sala de reuniões de nossa sede, enviado aos cooperados e 
publicado em jornal de circulação da cidade. Campo Verde – 
MT, 08 de Março de 2022.

Fernando Cimadom - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista – MT, torna público, c/ 
base na Lei no 10.520/2002 e Decreto Municipal 011/2021 e 
056/2021, subsidiariamente a Lei no 8.666/93 e alterações 
posteriores, o aviso de Licitação, na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para 
“FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLINICO 
GERAL COM CURSO EM ULTRASSONOGRAFIA, 
REALIZAÇÃO DE PLANTÕES SOBREAVISO E SERVIÇOS 
NO PSF URBANO MARIA MANSO A DISPOSIÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BOA
VISTA/MT”. Abertura no dia 21 de Março de 2022, às 09:00 
horas, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, 
conforme especificações e condições constantes no Edital e 
seus anexos, à disposição dos interessados, na Prefeitura 
M u n i c i p a l d e A l t o B o a V i s t a / M T e n o s i t e 
www.altoboavista.mt.gov.br, qualquer informação pelo fone: 66 
98440 9467. Alto Boa Vista/MT, 08 de Março de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro/Port: 074/2022

Edital nº: 021/2022-MP/MT. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. 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.
A Gerência de Licitações torna público Errata ao Edital do Pregão 
Eletrônico nº 021/2022:
NO EDITAL, Onde se lê:
10.3. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do ITEM.
Leia-se:
10.3. O lance deverá ser ofertado pelo valor do ITEM.
Os demais itens do Edital em referência permanecem 
inalterados, mantém-se a licitação na mesma data e horário 
previamente divulgados (art. 21, §4º, da Lei 8.666/93).

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

Gerente de Licitações

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA
ERRATA AO EDITAL
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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
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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!

(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.
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A8 -  Cuiabá, quarta-feira, 9 de março de 2022 -  Esportes

ESPORTES

que a lei tem um vício de 
origem: ter sido feita para 
atender clubes que estavam 
endividados, o que em sua 
opinião, dificulta uma mu-
dança estrutural. Entretanto, 
diz que ficou surpreso com 
a grande procura de empre-
sas pelos clubes e defende 
mudanças:

“O Grêmio não tem in-
teresse em abrir mão do 
controle do seu futebol. Os 
clubes mais tradicionais di-

ATHOS MOURA
Da Agência Globo – Rio

Na quarta-feira, a lei da 
Sociedade Anônima do Fute-
bol (SAF) completa sete me-
ses desde que foi sancionada. 
O período foi marcado por 
euforia, críticas, movimenta-
ção no mercado financeiro e, 
sobretudo, expectativa e dú-
vidas dos torcedores. Passado 
esse primeiro momento e com 
Botafogo, Cruzeiro e Vasco 
com suas SAFs concluídas 
ou em andamento, por ora, 
não há outros grandes clubes 
em negociações avançadas. A 
reportagem conversou com 
presidentes das séries A e B 
para ouvir suas impressões.

Apesar das sugestões e crí-
ticas, os dirigentes preferem 
adotar cautela. Eles frisam 
que ainda há insegurança ju-
rídica e alguns ajustes a serem 
feitos na lei para que outros 
tipos de investimentos pos-
sam ser feitos. Marcelo Paz, 
presidente do Fortaleza, é um 
dos que prefere ter calma. Sua 
ideia não é abrir mão do fu-
tebol, mas não quer dizer que 
ele não queira investidores.

“Eu vejo a lei com bons 
olhos, mas quero esperar 
um pouco, ver como vai ser 
o dia a dia dos times que se 
transformaram em SAF e 
ver como vão ficar os clubes 
que estão organizados. Até 
agora não vi nenhum deles 
se transformar em SAF. O 
ideal para o Fortaleza seria a 
venda de ações minoritárias, 
mas também não vi nenhum 
clube fazer isso”.

Romildo Bolzan Jr., pre-
sidente do Grêmio, acredita 

FUTEBOL A maioria dos dirigentes de equipes das séries A e B do 
vê mudanças como positivas, mas prefere adotar cautela

Saiba o que os presidentes dos clubes 
das séries A e B pensam sobre a SAF

ficilmente vão ter condições 
de mudar a estrutura asso-
ciativa. Mas a legislação pode 
ser aprimorada porque houve 
um interesse muito grande do 
mercado nos clubes. Defendo 
um modelo de capitalização 
em cima de resultados com 
riscos para os dois lados”, 
concluiu.

Walter Dal Zotto Jr., do 
Juventude, também é caute-
loso. Ele afirma que não há 
urgência de o seu clube se 

BRUNO MARINHO
Da Agência Globo - Rio

Existe um personagem que 
precisará ser decifrado ao lon-
go da temporada da Fórmula 
1. As palavras de George Rus-
sell não condizem com suas 
primeiras voltas a bordo do 
W13, carro da Mercedes este 
ano, nos treinos realizados 
em Barcelona. O novo com-
panheiro de Lewis Hamilton 
afirma não estar preocupado 
em disputar o título e se tor-
nar uma espécie de intruso na 
rivalidade já histórica entre 
o inglês, heptacampeão, e o 
holandês Max Verstappen, 
vencedor em 2021. Mas seu 
desempenho sinaliza que 
pode ser o contrário.

Ainda que os tempos mar-
cados nas sessões de pré-tem-
porada estejam contaminados 
pelos testes encomendados 
pelos engenheiros, Russell 
deixou seu recado nos três 
dias em que foi para a pista. 
Nos dois primeiros, foi mais 
rápido que o companheiro. 
No último, foi superado por 
Hamilton, com uma diferença 
de apenas 0s095.

O desempenho de quando 
estreou pela Mercedes, em 
2020, ao substituir Lewis Ha-
milton, então com Covid-19, 
no Grande Prêmio do Bahrein, 
ainda está latente. A adap-
tação ao carro foi imediata, 
tanto que largou em segundo 
naquele fim de semana, atrás 
apenas de Valteri Bottas — de 
quem agora assume lugar na 
Mercedes —, por uma dife-
rença pequena, de 0s026. Só 
não venceu a corrida por erros 
cometidos pelos mecânicos 
durante a prova.

Ainda assim, ele evita se 
colocar como candidato ao 
título na temporada que co-

FÓRMULA 1

George Russell é enigma a ser decifrado no primeiro ano de Mercedes

meçará dia 20, no Bahrein. 
Nas entrevistas, costuma res-
peitar a hierarquia interna da 
Mercedes e o próprio status de 
ídolo de Hamilton — a foto em 
que aparece, ainda menino, 
pegando autógrafo do hepta-
campeão resume a admiração 
pelo agora companheiro de 
equipe.

“Para ser honesto, não 
estou pensando se vou brigar 
pelo título este ano ou não. É 
incrível como funciona a men-
talidade dos pilotos. Quando 
você coloca o capacete, não se 
preocupa se está largando no 
fim do grid ou então brigando 
pela primeira posição. Você 
apenas se preocupa em fazer 
seu trabalho. É nisso que eu 

estou pensando, no processo”, 
afirmou ao site da F1.

Sua habilidade para cres-
cer dentro da equipe será 
colocada à prova ao longo de 
2022. O papel de fiel escudeiro 
de Hamilton já foi exercido de 
alguma forma mesmo antes de 
trocar de carro. Ano passado, 
Russell foi o responsável por 
algumas das palavras mais 
duras a respeito do contro-
verso fim de corrida em Abu 
Dhabi, que terminou com a 
vitória de Max Verstappen. 
Sinalizou, ainda como piloto 
da Williams, solidariedade 
com a futura casa.

Já acertado com a Merce-
des na ocasião, Russell acabou 
sendo afetado indiretamente 

pela corrida que resultou no 
título mundial do holandês. 
Seria mais confortável correr 
ao lado de Lewis Hamilton 
com o inglês oito vezes cam-
peão mundial. É a única marca 
que falta, se tornar isolada-
mente o maior vencedor da 
história da Fórmula 1. Russell 
terá de brigar por espaço em 
um contexto em que a Merce-
des estará voltada para obter 
esse resultado que escapou 
em 2021.

Entre quinta-feira e sába-
do, George Russell e os demais 
pilotos terão uma segunda 
oportunidade para testarem 
seus carros antes da primeira 
etapa da temporada. Serão 
mais três dias, seis sessões, 

no Bahrein. O inglês acabará 
oferecendo mais sinais de até 
onde pode ir no seu primeiro 
ano a bordo de um carro de 
ponta. Com carreira vitoriosa 
no kart e nas categorias de 
acesso à Fórmula 1, o que in-
clui o título da Fórmula 2 em 

2018, Russell teve a paciência 
testada nos três anos com a 
Williams.

Além de resiliente, pilo-
tando carro na maior parte 
do tempo pouco competitivo, 
Russell se mostrou dominante 
na disputa que teve mais aces-
sível, com os companheiros 
de equipe. Correndo contra 
Robert Kubica e Nicolas La-
tifi, terminou em posição 
melhor em 70% das provas. 
Ainda que, numa hipótese 
pouco provável, a Mercedes 
não tenha projetado um carro 
capaz de seguir brigando pela 
hegemonia entre os constru-
tores — a equipe soma oito 
títulos seguidos —, George 
Russell, nesta temporada, terá 
certamente a competição mais 
difícil de sua vida dentro dos 
boxes.

“Tenho uma notícia boa 
e uma ruim para te dar”, 
afirmou o chefe da Mercedes, 
Toto Wolff, ao comunicar o 
piloto, seu protegido de longa 
data, de sua ida para a equipe, 
em diálogo que será exibido 
na nova temporada da série 
“Drive To Survive”, com es-
treia marcada para sexta-feira, 
na Netflix.

“A notícia ruim é que você 
vai seguir correndo contra 
Lewis Hamilton. A boa é que 
agora será a bordo de uma 
Mercedes”, disse Wolff.

transformar em SAF porque 
as contas estão controladas 
e, por isso, acredita que pode 
esperar. Ele também lembra 
que o valor dos clubes pode 
se valorizar caso, por exem-
plo, a liga de clubes saia do 
papel.

“A SAF é boa. No nosso 
caso, que temos poucas dí-
vidas, o valor pode ajudar a 
termos contratos mais dura-
douros com atletas, melho-
rarmos a estrutura da base 

e nossa infraestrutura. Mas 
é preciso uma avaliação cui-
dadosa porque é um negócio 
com certa perpetuidade. Mas 
a SAF precisa de um tempo 
para ver como diversas ques-
tões vão ser tratadas”, contou.

Andres Rueda, do Santos, 
é contrário à SAF no clube por 
achar que o importante é uma 
gestão competente. Além 
disso, defende que o controle 
majoritário seja do sócio.

“O Santos acha que ter 

investidor é importante, mas 
os sócios devem ser a maioria 
e ter o controle. Na SAF não 
se fala em investidor, mas 
comprador. Ele vai passar a 
ser dono. O investidor coloca 
dinheiro no clube e tira. O 
comprador leva o clube. Não 
é isso que queremos para o 
Santos. Os clubes têm que ser 
dos sócios”,  diz Rueda.

O América-MG tem a SAF 
aprovada pelo conselho e 
busca investidor, mas o pre-
sidente Alencar da Silveira 
endossa o discurso do Rue-
da e não quer abrir mão do 
controle do futebol. Porém, 
admite uma administração 
conjunta.

“Não queremos vender, 
queremos um parceiro para 
tocar o clube em conjunto. 
Todo mundo está achando 
que a SAF é a solução e nós 
temos dúvidas quanto à segu-
rança jurídica. Não sabemos, 
por exemplo, o que vai acon-
tecer com as ações trabalhis-
tas. O dinheiro pode ir todo 
para elas”, disse Alencar.

O vice do Cuiabá, Cris-
tiano Dresch, clube que já 
nasceu como empresa, diz 
que o movimento em trans-
formação de SAF é porque 
o futebol brasileiro, como 
produto, está desvalorizado. 
O Cuiabá, mesmo sendo uma 
empresa, se transformou em 
SAF.

“A SAF para quem já é 
empresa foi ótimo. O Cuiabá 
se transformou em SAF com 
capital fechado. Com isso 
temos direito a benefícios 
fiscais, como a redução de 
impostos. Todo o controle do 
futebol continua conosco”.

Cristiano Dresch, vice-presidente de futegol do Cuiabá

Rede Âncora MT Importadora, Exportado-
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A.

CNPJ/MF nº 11.864.942/0001-34
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A REDE ÂNCORA MT IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PEÇAS S.A., pelo seu Diretor Administrativo, convoca todos os Senhores Acionistas, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada de forma presencial, 
no dia 18 de março de 2022, no Hotel Slaviero Slim Cuiabá Aeroporto na Avenida João 
Ponce de Arruda, 860, Centro Norte, Várzea Grande/MT, CEP 78110-375 às 14:00 horas em 
primeira convocação ou às 14:30 horas em segunda e última convocação, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Examinar, discutir e deliberar sobre a incorporação das 
ações da sociedade à empresa Rede Âncora - MT Participações S.A; 2) Outros assuntos de 
interesse da sociedade. Várzea Grande, 25 de fevereiro de 2022. SILVANO RAMALHO DE 
FIGUEIREDO - Diretor Administrativo.

George Russell, piloto da Mercedes, está animado para iniciar a temporada da Fórmula 1 pela escuderia
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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.
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PEDRO MARTINS
Da Folhapress - Ribeirão Preto

Acordou, está pronto. Esse é o 
conceito por trás de pijamas como 
os que Tiago Abravanel não tirava 
do corpo no Big Brother Brasil, 
mesmo acordado e fora da cama, 
e das sandálias com grandes tiras 
acolchoadas que Linn da Quebra-
da vestiu para uma festa e virou 
meme nas redes sociais depois 
que Dani Calabresa usou bexigas 
para tentar recriar o sapato em seu 
esquete no reality.

Para quem não acompanha 
as passarelas ou os blogueiros 
fashionistas, pode até parecer que 
Abravanel e Linn só queriam eco-
nomizar uns minutinhos e estender 
a soneca ao invés de gastar tempo 
se vestindo, mas, na verdade, os 
pijamas e as sandálias-travesseiro, 
como aqueles sapatos são chama-
dos, estão em alta na indústria da 
moda.

É que, mesmo que quarentena 
já tenha se tornado uma palavra 
quase inexistente no nosso voca-
bulário, a cama está invadindo as 
ruas. São as mesmas peças que, 
nas fases mais agudas da pande-
mia, viraram uniforme para quem, 
preso dentro de casa, não queria 
se deixar levar pelo desleixo, mas 
tampouco abrir mão do conforto 
do home office.

“Por que não podemos usar 
nossa roupa mais confortável para 
sair? E por que temos que usar a 
mais desleixada para dormir?”, 
pergunta Vivian Abravanel, irmã e 
sócia de Tiago na T_Jama, a marca 
de pijamas criada pelo ator há três 
anos. “Na pandemia, as pessoas 
descobriram que podem aparecer 
com um pijama numa ‘call’ ou ir 
ao supermercado e ao restaurante 
sem precisar se trocar nem estar 
desconfortável”, acrescenta Lígia, 
a outra irmã e sócia.

Diferentemente de uma cami-
seta velha e rasgada ou de uma 
camisola com fendas e rendas hi-
persexualizadas, pijamas como os 
da T_Jama são feitos para transitar 
da cama para o escritório, o que já 
vinha em alta há alguns anos, com 
o “loungewear” e o “slip dress”, 
mas que ganhou ainda mais impul-
so durante a pandemia a partir da 
demanda por conforto.

As vendas da T_Jama cresce-
ram 40% desde janeiro, quando 
Abravanel entrou no BBB, mas o 
interesse do público vai além da 
influência do reality show. É o 
que aponta o relatório anual de 
tendências do Pinterest, a rede so-
cial favorita dos fashionistas para 
a descoberta de ideias.

Entre os 400 milhões de usu-
ários do aplicativo, camisolas e 
conjuntos de cetim e seda femi-
ninos tiveram oito vezes mais 
buscas no ano passado, enquanto 
a procura pelas versões masculinas 
dobraram.

Para além dos muros da casa 
mais vigiada do Brasil, o estilo caiu 
no gosto de figuras como Victoria 
Beckham e Sarah Jessica Parker, 
que desfilam com seus pijamas 
pelas ruas cosmopolitas de Lon-
dres e Nova York, e inspirou grifes 
como a Dior, que lançou no fim 
do primeiro ano pandêmico uma 
coleção dedicada ao “loungewear”, 
batizada “Chez Moi”, ou na minha 
casa, em francês.

As diferenças visuais entre as 
marcas são visíveis a quarteirões 
de distância. Grifes como a Dior 
tendem a apostar em cores como 
azul, bege, cinza ou salmão, que 
trazem sobriedade às peças, ainda 
que as estampas sejam elementos 
como constelações e mapas-múndi.

A T_Jama e suas concorrentes, 
por outro lado, normalmente in-
vestem no que há de mais vibrante, 

criando estampas que, além de 
abusar das cores mais intensas, têm 
curvas infinitas, boa parte delas 
abstratas.

Pode parecer brega, como mui-
tos comentaram nas redes sociais 
quando Tiago Abravanel entrou no 
BBB. Mas não tem problema, diz 
Vivian, sua irmã. “Nosso cliente 
não se preocupa em ser brega. Ele 
é livre e não liga para a opinião 
alheia. Ele é disruptivo e quer se 
comunicar com a roupa. Num dia 
em que está mais alegre, põe uma 
estampa mais colorida, como se a 
moda fosse um espelho de si.”

Brega é um adjetivo que os 
detratores também usam com 
frequência para descrever as san-
dálias-travesseiro de Linn da 
Quebrada —ou “pillows”, como 
também são chamadas. A estilista 
Simone Oshiro, que diz ter criado 
o conceito, pelo qual luta na Justiça 
para registrar uma patente, recor-
da que as críticas vieram desde a 
primeira vez que ela fez o sapato, 
em 2016.

“Era uma peça esquisitíssima, 
completamente fora de proporção, 
tanto que o fornecedor me disse 
que não pararia sua produção para 
fazer um sapato que não vende-
ria uma peça. Como ele era meu 
parceiro, fez um para mim e um 
para minha ex-sócia. Eu também 
achava que não venderia, mas uma 
amiga viu e quis, outra viu e quis, 
uma editora de revista também, aí 
virou moda.”

As “pillows” de Oshiro, que 
custam a partir de R$ 1.000, são 
encontradas em poucas lojas no 
Brasil. Elas fizeram a cabeça dos 
gringos a partir de 2017. Foi quan-
do a WGSN, uma empresa britâni-
ca que prevê tendências, publicou 
um relatório que incluía os sapatos. 
Desde então, eles rodaram 16 paí-
ses e chamaram atenção de grifes 
como a Cult Gaia, que fez uma 
parceria com a brasileira e a levou 
para mais de 300 pontos de venda 
mundo afora.

Virgínia Barros, de uma grife 
de sapatos que leva seu nome, 
é outra estilista que investe nas 
sandálias-travesseiro, vendidas 
por até R$ 300. São delas as que 
passaram pelo desfile virtual da 
São Paulo Fashion Week no ano 
retrasado, nos pés das modelos 
da Apartamento 03, e as que Linn 
usa no reality show da Globo, o 
que fez sua produção triplicar. 
“A turminha da moda já usava 
essa sandália havia anos, mas o 
grande público foi conhecer só no 
BBB, principalmente quando Dani 
Calabresa tentou imitar com uma 
bixiga”, diz.

A inspiração, Barros diz, vem 
do que o italiano Salvatore Ferra-
gamo, criador de uma das grifes de 
sapato mais prestigiadas do mun-
do, fazia nos anos 1950 ao apostar 
em alças acima da proporção usu-
al. “Ninguém está inventando a 
roda. O nome é novo, mas a ideia 
é antiga.”

Oshiro, por outro lado, diz que 
sua grife, a Room, é inspirada no 
mobiliário doméstico. “É uma 
marca criada antes do coronavírus, 
mas que fez mais sentido na pan-
demia, quando crescemos 320%. 
Como fico entre São Paulo, Lisboa 
e Milão, perdi a referência do que 
era deitar na minha cama. Por isso, 
os objetos que dão a sensação de 
estar em casa é o que me inspira. 
Uso a sandália em qualquer lugar, 
então é como se ela fosse meu tra-
vesseiro.”

Das telas do BBB 
para as ruas, 
pijamas 
e sandálias ‘pillow’ 
viram tendência

MODA  PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SORRISO. 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO. 
EDITAL DE INTIMAÇÃO AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO 
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO DE CREDORES - PRAZO: 15 DIAS. PROCESSO n. 1002999-
05.2020.8.11.0040. Valor da causa: R$ 381.175.725,67. ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por 
Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo 
de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. REQUERENTE: DARCY GETÚLIO FERRARIN E DARCI 
GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR. ADMINISTRADOR JUDICIAL: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AD-
VOGADOS DA REQUERENTE: CAMILA SOMADOSSI GONÇALVES DA SILVA, OAB/SP 277.622 e OCTÁVIO LOPES 
SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, OAB/SP 196.524. INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E 
TERCEIROS INTERESSADOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS CREDORES E  INTERESSADOS, nos  
termos do  art. 52  da  Lei nº 11.101/05, do deferimento do processamento da presente ação de Recuperação Judicial, 
bem assim conferir publicidade à relação nominal de credores apresentada, ficando advertidos os credores do prazo 
disposto no  art. 7º, parágrafo 1° da Lei n. 11.101/2005 para, em 15 (quinze) dias, apresentarem suas habilitações e/ou 
divergências de crédito a Administradora Judicial, bem como consignando, ainda, que os credores terão o prazo de 30 
(trinta) dias para manifestarem sobre o Plano de Recuperação Judicial, a partir da publicação do edital a que alude o § 
2º, do art. 7°, ou § único, do art. 55, da aludida norma. O presente edital será publicado e afixado no lugar de costume 
para que no futuro ninguém possa alegar ignorância. RESUMO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Vistos etc. 
Cuida-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por DGF Participações Ltda, DGF Agropecuária Ltda, DGF Fa-
zendas Ltda, Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior, todos devidamente qualificados na petição inicial, 
aduzindo o seguinte: Os dois últimos Requerentes   são empresários rurais individuais cujas pessoas naturais são parte 
de uma mesma família. Também integram o polo ativo do presente pedido três sociedades empresárias, cujo quadro 
societário é composto pelas mesmas pessoas naturais, além das próprias sociedades mencionadas. Logo, afirmam que 
os Requerentes litisconsortes constituem um grupo econômico de fato, motivo pelo qual pleiteiam em conjunto o benefí-
cio da recuperação judicial; A sociedade empresária DGF Agropecuária Ltda tem sede neste município de Sorriso/MT e 
foi constituída em setembro de 2014. Seus objetivos sociais principais consistem em cultivo de culturas agrícolas, cria, 
recria e engorda de animais e comércio de produtos resultantes da atividade. Sua composição societária era 100% entre 
as pessoas naturais até 2015, todavia, no início de 2016 as cotas das pessoas físicas foram transferidas para a DGF 
Participações e DGF Fazendas Ltda; Por seu turno, a DGF Fazendas Ltda, com objeto social e localização idênticas a 
DGF Agropecuária, tinha também a mesma composição societária, porém desde o início de 2016 tem como sócios as 
também Requerentes DGF Agropecuária Ltda e DGF Participações Ltda; Por fim, a DGF Participações Ltda, tem como 
objeto social a participação em outras sociedades e assim compõe o quadro societário das Requerentes DGF Fazendas 
Ltda e DGF Agropecuária Ltda. Tem ainda como sócios Darcy Getúlio Ferrarin, Darci Getúlio Ferrarin Júnior e a ex-espo-
sa do primeiro Delísia Dal Santo; Seguem afirmando que o total de áreas próprias é de 14 mil hectares distribuídas em 
áreas de preservação,  agricultáveis (6.950ha) e pecuária (950ha); Embora até o momento não tenha sido possível 
transferir a totalidade das matrículas, a divisão está estruturada da seguinte forma: 1) Fazenda Santa Maria da Amazônia, 
propriedade de DGF Agropecuária Ltda, 2.874ha, localizada neste Município de Sorriso; 2) Fazenda Santa Maria da 
Amazônia, propriedade de DGF Fazendas Ltda, 10.456ha, localizada neste Município de Sorriso; 3) Área de Reserva, 
propriedade de DGF Fazendas Ltda, 750ha localizada no Município de Colniza. Com isso, afirmam que os Requerentes 
estão interligados tanto por participações societárias, propriedades rurais, ramo de atividade   em comum e obrigações 
oriundas dos negócios; Asseveram que como grande parte da atividade empresárias, tanto administrativa como financei-
ra, de gerência ou prática efetiva estão localizadas neste Município de Sorriso, MT, de modo que, nos termos do art. 3º 
da Lei nº 11.101/2005 este é o Juízo competente para processamento do pedido de Recuperação Judicial; Relativamen-
te a origem do Grupo DGF, esclarecem que iniciaram suas atividades empresárias no ano de 1998, quanto foi adquirida 
a Fazenda Santa Maria da Amazônia com 13.330 há, localizada neste Município de Sorriso, MT, que inicialmente era de 
pecuária e foi transformada  em lavoura. Posteriormente o Grupo adquiriu a Fazenda São Jorge que foi transformada de 
cerrado nativo em 2.300 hectares agricultáveis, além do arrendamento das Fazendas Sylvia e Sodema, com 1.000 e 
1.500 hectares, respectivamente; O Requerente Darcy Júnior atua ativamente no Grupo desde 1998, sendo que em 2004 
assumiu a gestão dos negócios juntamente com o Postulante Darcy; Todavia, em 2013 foi realizada divisão dos bens. As 
filhas Valquíria e Cláudia ficaram com a Fazenda São Jorge e os arrendamentos das Fazendas Sylvia e Sodema, ao 
passo que coube à Darcy, Delísia e Darcy Júnior o imóvel denominado Fazenda Santa Maria da Amazônia e a continui-
dade das atividades objeto da presente demanda; Objetivando impulsionar a atividade baseada no cultivo e comerciali-
zação de algodão, soja e milho, os Requerentes Darcy e Darcy Júnior celebraram dois novos contratos de arrendamento 
para utilização dos imóveis rurais denominados Fazendas Cambará, Santo Antônio e Bom Jesus do Kuliene, que lhes 
permitiu manter o total de área plantada; A atividade transcorreu normalmente até o ano de 2016, quando foi atingida por 
um grave período de seca, dando ensejo a uma série de problemas que culminaram em dificuldades econômico-finan-
ceiras dos Requerentes; Com isso, o faturamento reduziu e os Requerentes ficaram mais expostos a créditos de terceiros 
a fim de fomentar a atividades. Aliado a isso, destacam a desvalorização da moeda decorrente da crise financeira enfren-
tada pelo país no ano de 2014, gerando uma sensível variação cambial, afetando os Requerentes que operam com nu-
merário de terceiros. Agravando ainda mais a situação, os produtos cultivados e comercializados pelos Requerentes 
sofreram substancial baixa de preço, resultando na baixa do faturamento; Após exposição dos  fatos acima, os Reque-
rentes seguem pontuando acerca do cumprimento dos requisitos legais previstos nos  arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, 
bem assim sobre o entendimento jurisprudencial requerendo, em caráter de urgência, nos termos do art. 52 da referida 
legislação, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial. A inicial de id. 32575173 veio instruída com docu-
mentos diversos (Id. 32575289 e ss). O pedido foi inicialmente distribuído à 2ª Vara Cível desta Comarca de Sorriso, 
Estado de Mato Grosso, a qual, em virtude da competência exclusiva da 1ª Vara para processar os pedidos de Recupe-
rações Judiciais e Falência, determinou  a redistribuição do feito, id. 32595063. Em atenção a Recomendação nº 
57/2019/CNJ, a decisão proferida sob o  id. 32671161 determinou a realização de procedimento prévio ao exame do 
pedido de Recuperação Judicial,  nomeando Brugnerotto Sociedade de Advogados para realização dos trabalhos. Em 
seguida, COFCO International Brasil S/A (“COFCO”) peticionou nos autos afirmando que ao distribuírem o presente pe-
dido de Recuperação Judicial, os Requerentes formularam requerimento de devolução pela COFCO de 140.933 sacas 
de soja de 60Kg cada (8.456.009Kg), ou mesmo o depósito judicial do preço correspondente, entregues por Darcy à 
COFCO em cumprimento ao Contrato de Compra e Venda nº 0004041-115/0004042-115/0004043-115, com o que não 
concorda pelas razões que expõe na referida petição (Id. 32798942). Brugnerotto Sociedade de Advogados apresenta o 
Relatório do Procedimento Prévio realizado, conforme id. 32960502. A decisão de id. 28793643 determinou a emenda da 
petição inicial para apresentação dos documentos faltantes, conforme apontamentos realizados no Relatório da consta-
tação preliminar realizada, o qual foi acolhido para fim de determinar a emenda da inicial a fim de complementar os do-
cumentos juntados, id. 33074688, os quais, no entanto, já haviam sido previamente apresentados conforme requerimen-
to que consta da petição de id. 33019150. RESUMO DA DECISÃO DE POCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL: É o breve relato. Decido. Conforme preleciona a Lei de Recuperação Judicial e Falência em seu artigo 47, a 
Recuperação Judicial objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. O deferimento do processamento da 
recuperação judicial está adstrito a determinados requisitos legais previstos pela Lei de Recuperação e Falência, nota-
damente em razão  de que a Recuperação Judicial, ao ser pensada sob o prisma social, acarreta reflexos imensuráveis 
sobre o interesse público, bem como sobre a sociedade de mercado. Logo, trata-se de instituto que deve ser utilizado 
como forma de equilíbrio do mercado, permitindo que determinada atividade viável, todavia, em período transitório de 
déficit de causa, possa reestruturar-se e continuar provendo a sociedade com geração de empregos, renda, tributos e 
etc. Em compasso com os preceitos que regem o instituto em voga (Recuperação Judicial), cumpre analisar os documen-
tos apresentados para aferição de atendimento das condições legais pertinentes. Do produtor rural (art. 48, caput da 
LRF): Ressai dos autos que o presente pedido recuperacional é apresentado pelos empresários individuais Darcy Getú-
lio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior e pelas empresas DGF Participações Ltda, DGF Agropecuária Ltda e DGF 
Fazendas Ltda, que, segundo narra a inicial, são integrantes do mesmo grupo, todos atuantes no seguimento da agricul-
tura, tanto no cultivo quanto na comercialização de grãos, bem como pecuária – cria, recria e engorda de animais. 
Consta do relatório do estudo preliminar realizado que, embora os empresários individuais acima nominados tenham 
comprovado que o registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) tenha ocorrido em janeiro de 
2019, isto é, há aproximadamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses do ajuizamento do presente pedido, resta inequívoco 
pelos documentos apresentados que ambos exercem a atividade rural por mais tempo que o biênio legal exigido pelo 
artigo 48, caput da LRF. Aliás, além te ter sido constatado pela Sociedade nomeada o exercício da atividade agrícola de 
forma empresarial pelos Requerentes (empresários individuais) há mais de 02 (dois) anos, posteriormente, em comple-
mentação a documentação inicialmente juntada foram incluídos ao processo documentos consistentes, contratos, notas 
fiscais e comprovantes de inscrição estadual entre outros (Id. 33020597, p. 1 e ss) suficientes a demonstração do efetivo 
exercício da atividade de forma empresarial há mais de 02 (dois) anos da distribuição do presente pedido. Portanto, a 
despeito da divergência de entendimentos estabelecida entre a 1ª e 2ª Câmaras de Direito Privado do E. Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Recurso Especial nº 1.8000.032/MT, o Superior Tribunal de Justiça firmou 
importante precedente quanto a recuperação judicial de produtor rural que será adotada no caso em exame. O Recurso 
Especial interposto foi provido nos termos do voto divergente do Ministro Raul Araújo, que foi acompanhado pelos Minis-
tros Luis Felipe Salomão e Antonio Carlos Ferreira. Deflui-se dos votos proferidos que o julgamento em questão baseou- 
se na importância e relevância do empreendedor rural perante a economia do país. Ao proferir seu voto o Ministro Luis 
Felipe Salomão ponderou que a inscrição no registro público constitui condição apenas para obtenção de melhores favo-
res do ordenamento jurídico. Portanto, em conformidade com o acórdão proferido  nos autos do mencionado recurso, a 
condição de procedibilidade da recuperação judicial para o caso de produtor rural estará preenchida quando realizado o 
registro na forma da lei e comprovada a exploração da atividade rural de forma empresarial por mais de dois anos, toda-
via, o registro do produtor perante a Junta Comercial tem natureza meramente declaratória. Considerando que os Reque-
rentes empresários individuais demonstraram por prova documental inequívoca o que, diga-se de passagem, foi corro-
borado pela Brugnerotto Sociedade de Advogados quando da realização do estudo preliminar que, embora tenham 
realizado o registro  em janeiro/2019, exploram a atividade rural de forma empresarial há mais de 02 (dois) anos, inexis-
te óbice legal ao processamento do pedido, nos termos do art. 48, caput da LRF. Do litisconsórcio ativo: Postulam os 
Requerentes DGF Participações Ltda, DGF Agropecuária Ltda, DGF Fazendas Ltda, Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Ge-
túlio Ferrarin Júnior o processamento do presente pedido de Recuperação Judicial de forma conjunta, ao argumento de 
que integram o mesmo grupo econômico. Embora a legislação pertinente não contenha previsão expressa acerca da 
possibilidade de litisconsórcio ativo nos processos recuperacionais, tanto a doutrina como a jurisprudência tratam do 
tema permitindo a formação do litisconsórcio ativo quando os devedores integram o mesmo grupo econômico, de manei-
ra que se mostra razoável a elaboração de um único plano de recuperação judicial. Nesse sentido pronunciou-se o Su-
perior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial abaixo identificado, senão vejamos: “RECURSO 
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO 
ECONÔMICO. ART. 48 DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO EMPRESARIAL. 1. Recurso especial in-
terposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 
3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação judicial de grupo econômico, todas as socieda-
des empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no caput do art. 48   da Lei 
nº 11.101/2005. 3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades 
integrantes do mesmo grupo econômico. 4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demons-
trar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para 
postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo. 5. Na hipótese,  a Rede Varejo Brasil Eletrodomésticos Ltda. - 
concebida após a cisão de sociedade com mais de 2 (anos) de atividade empresarial regular - pode integrar a recupera-
ção judicial, considerando-se as diversas peculiaridades retratadas nos autos. 6. Recurso especial provido.” (REsp 
1665042/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 
01/07/2019, Grifo Nosso) Na mesma esteira é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se-
não vejamos da ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERI-
MENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO EM LITISCONSÓRCIO ATIVO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO 
DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – ASPECTO IRRELEVANTE – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL ÚNICO ENVOLVENDO AS DÍVIDAS DE TODAS AS RECUPERANDAS/LITISCONSORTES – POS-
SIBILIDADE – SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES DAS RECUPERANDAS DURANTE O PERÍODO DE 
BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO SE EXTENDE AOS SÓCIOS – DECISÃO PARCIALMENTE RE-
FORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Diante da identidade de sócios, aportes bancários recíprocos, 
credores e mesmo administrador das empresas Agravantes, evidencia-se a existência de grupo econômico de fato, o que 
autoriza o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo ” (TJMT – 1ª Câmara Cível  –  RAI  nº  
106137/2014 –  Rel.  Des.  ADILSON POLEGATO DE  FREITAS –  j.  31/03/2015 – DJE 07/04/2015). 2. O deferimento 
do pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo implica em apresentação de plano recuperacional único. 3. A Lei 
nº 11.101/2005 estabeleceu blindagem legal pelo prazo de 180 dias à empresa em recuperação judicial para assegurar 
que esta retome a regular atividade, salvando-a de ações, execuções e aflições apenas durante o período de blindagem, 
de modo que parece contraditória a permanência de negativações e protestos, pois não há dúvida de que a existência 
desses registros desabonadores comprometem pretensões creditícias necessárias à mantença das atividades empresa-
riais, não bastasse o próprio processamento da recuperação judicial , que ainda provoca olhares duvidosos em fornece-
dores mais cautelosos. 4. “O caput do art. 6º da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião 
do deferimento da recuperação , alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a 
responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. (...) Não se suspendem, 
porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação 
judicial , pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º do art. 49 da referida Lei. De fato, “[a] suspen-
são das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” (STJ 
– 4ª Turma – REsp 1269703/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/11/2012 – DJe 30/11/2012).” (TJMT, N.U 
0070263-21.2016.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017, Grifo Nosso) Logo, haja vista que avulta da documentação apresentada, bem 
assim estudo preliminar realizado que os devedores em questão integram o mesmo grupo econômico, havendo efetiva 
comunhão de interesses entre  eles, perfeitamente admissível o litisconsórcio ativo na forma colocada em Juízo. Requi-
sitos artigo 48, incisos I a IV da LRF: Colhe-se do relatório firmado pela Brugnerotto Sociedade de Advogados que, após 
detida análise dos documentos apresentados, verificou-se que embora atendido parte dos requisitos legais relacionados 
pelo artigo 48 e 51 da LRF, foram realizados apontamentos em relação aos incisos III, IV, V, VI, VII e IX do artigo 51 da 
mesma legislação, os quais foram prontamente supridos pelos Requerentes, consoante documentos juntados com a 
petição de id. 33019179. Em cumprimento a exigência legal prevista no art. 48, incisos I a IV da Lei nº 11.101/2005, os 
requerentes juntaram ao processo as certidões de id. 32577568/32577575, das quais infere-se  que não são falidos ou 
tem contra si processo de falência e recuperação judicial nos últimos 05 (cinco) anos e jamais foram condenados, inclu-
sive na condição de administrador ou sócio diretor, por quaisquer dos crimes previstos na LRF. Dessa maneira, urge 
considerar suprida a inicial no que se refere ao cumprimento dos requisitos legais previstos nos incisos I a IV do artigo 48 
da Lei nº 11.101/2005. Artigo 51, incisos I a IX da LRF: Relativamente aos requisitos legais delineados no artigo 51 da 
LRF, ao apresentar o relatório do estudo preliminar realizado, a Brugnerotto Sociedade de Advogados indicou algumas 
inconsistências que foram plenamente atendidas pelos Requerentes quando do cumprimento da ordem de emenda da 
petição inicial, consoante consta da petição de id. 33019179 e documentos que a instruem. Destarte, partindo da ótica 
das matrizes avaliativas do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo Professor Daniel Carnio Costa 
(“Constatação Prévia em Processo de Recuperação Judicial de Empresas”, Editora Juruá-2019) e adotado pela Brugne-
rotto Sociedade de Advogados ao realizar o estudo preliminar do caso versado, o diagnóstico do   art. 51 da LRF aponta 
pelo deferimento do pedido de processamento da recuperação, já tendo os Requerentes, inclusive, providenciado a 
complementação dos documentos conforme apontados que constam do relatório confeccionado. Deliberações Finais: 
Deste modo, preenchidos os requisitos da Lei de Recuperação e Falência, com fundamento no artigo 52 da Lei n. 
11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO da RECUPERAÇÃO JUDICIAL do grupo em questão constituído pelas 
empresas DGF Participações Ltda, DGF Agropecuária Ltda, DGF Fazendas Ltda, bem como pelos empresários Darcy 
Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior, todos devidamente qualificados nos pedido inicial. NOMEIO Administra-
dor(a) Judicial a Brugnerotto Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ sob nº 34.613.772/0001-10, com sede na Av. 
Luiz Amadeu Lodi, nº 1161, Sala 09, Centro, Sorriso, Mato Grosso, fones (66) 3545.0526, 3545.0533 e 99667.3383, a 
qual deverá desempenhar suas competências, nos termos do artigo 22 da Lei n. 11.101/2005. (art. 52, I, da LRF); Com 
fundamento no art. 24, “caput”, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 11.101/2005, em observância aos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade (art. 8º do CPC), FIXO os honorários do(a) Administrador(a) Judicial em 1% do passivo, correspon-
dente a R$ 381.175.725,67 (trezentos e oitenta e um milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais 
e sessenta e sete centavos). INTIMEM-SE os requerentes, bem como a Administradora Judicial para, no prazo de 10 
(dez) dias, manifestarem-se acerca da forma de pagamento da remuneração provisória que não deverá ultrapassar 50% 
do valor acima fixado. Desde já, registro que o valor total da remuneração mensal provisória deverá ser abatido do per-
centual acima fixado, quando do encerramento da recuperação judicial; PROCEDA-SE a intimação da Administradora 
Judicial, para formalização do termo de compromisso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 33); COMPETIRÁ à 
Administradora Judicial informar  ao Juízo a situação da empresa, em 10 (dez) dias, para os fins do artigo 22, inciso II, 
“a” (primeira parte) e “c” da Lei nº 11.101/2005; Com fundamento no artigo 52, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, DISPENSO 
A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA QUE OS DEVEDORES EXERÇAM SUAS ATIVIDADES, exce-
to para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos Fiscais ou creditícios, obser-
vado o disposto no art. 69 da Lei de Recuperação e Falências, bem como a anotação da recuperação judicial nos regis-
tros correspondentes ao Registro Público de Empresas (art. 69, parágrafo único, da LRF); Na forma do artigo 52, inciso 
III, da Lei nº 11.101/2005, DETERMINO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA OS DEVE-
DORES, na forma do art. 6º da LRF, permanecendo os respectivos autos no  juízo onde se processam, ressalvadas as 
ações previstas nos §§1º, 2º e 7º do art. 6º da referida lei e as ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º 
e 4º do art. 49 do mesmo Diploma Legal. Nos termos do artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, a suspensão não excede-
rá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação, res-
tabelecendo-se, após o decurso do prazo,  o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, inde-
pendentemente de pronunciamento judicial. Caberá aos devedores informarem a suspensão aos juízos competentes, 
devendo comprovar a este juízo da recuperação que fizeram as devidas comunicações (art. 52, III, § 3º); ATENTEM-SE 
os devedores ao disposto no artigo 6º, § 6º, II, da Lei n. 11.101/2005; DETERMINO aos devedores a apresentação de 
contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administra-
dores (Art. 52, IV); INTIME-SE o Ministério Público e COMUNIQUE-SE por carta as Fazendas Públicas Federal, do Es-
tado de Mato Grosso e dos Municípios em que os devedores possuírem estabelecimento (Art. 52, V); OFICIE-SE A 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO para o fim de proceder à anotação da recuperação judicial no 
registro correspondente, para que conste a expressão “Em Recuperação Judicial” (art. 69, parágrafo único, da Lei n. 
11.101/2005); Nos termos do artigo 52, § 1º, I a III, da Lei nº 11.101/2005, DETERMINO a expedição de edital, para pu-
blicação no órgão oficial. Objetivando conferir celeridade ao cumprimento do item em questão, DETERMINO que os 
devedores, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem à Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, via e-mail (sor.1va-
ra@tjmt.jus.br), a minuta do edital referente ao artigo 52, § 1º, da Lei n. 11.101/2005; Apresentada a minuta acima, DE-
TERMINO à Secretaria da Vara a expedição do edital para publicação no DJE/MT, com os requisitos previstos no artigo 
52, §1º, da LRF. O edital deverá ainda ser encaminhado aos devedores para publicação em jornal de grande circulação 
no âmbito do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias; Publicada a lista de credores apresentada pelo(a) 
Administrador(a) Judicial (art. 7º, §2º), REGISTRO que eventuais impugnações (art. 8º) devem ser protocolizadas como 
incidente à recuperação judicial (art. 8º, parágrafo único). Por se tratar de processo eletrônico, as impugnações serão 
‘associadas’ aos autos principais; Nos termos do artigo 53 da Lei n. 11.101/2005, DETERMINO que os devedores apre-
sentem PLANO ÚNICO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de convolação em 
falência; Apresentado o plano de recuperação judicial, CERTIFIQUE-SE a tempestividade. Após, EXPEÇA-SE o edital 
contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, com prazo de 30 (trinta) dias para as objeções, caben-
do aos devedores providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive pelo meio eletrônico acima 
consignado; DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda à inclusão no Sistema PJE de todos os credores/interessa-
dos que se habilitarem nos autos, cabendo a estes  informarem todos os dados para a respectiva inclusão (especialmen-
te CPF/CNPJ, CEP, número da OAB do advogado que receberá as intimações), atentando-se às normativas referentes 
ao Processo Judicial Eletrônico, sob pena de não inclusão; Relativamente ao requerimento de SEGREDO de JUSTIÇA 
quanto aos documentos apresentados, OBSERVE a Secretaria da Vara a determinação constante da decisão anterior-
mente proferida nestes autos. Passo ao exame do requerimento formulado na inicial quanto ao pagamento imediato ou 
devolução do produto entregue à COFCO Brasil S/A. Afirmam os requerentes que estão no final da colheita de soja 
(safra 2019/2020), e que a renda decorrente da comercialização dos grãos é vital para a continuidade da sua atividade. 
Esclarecem que, diante do presente pedido de Recuperação Judicial não mais obterão crédito para financiamento de 
safras futuras, sendo de rigor a liberação do produto remetido à COFCO Brasil S/A ou de pagamento do preço corres-
pondente. Seguem afirmando que a Lei de Recuperação Judicial e Falência é taxativa ao determinar (artigo 49, caput) 
que se submetem obrigatoriamente ao pedido de Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, 
ainda que não vencidos. Embora existentes e válidos o contrato de compra e venda de coisa futura firmado entre o Re-
cuperando Darcy Getúlio Ferrarin e a COFCO Brasil S/A, não houve o seu encerramento, na medida em que não ocorreu 
a fixação do preço com a consequente liquidação da obrigação, sendo de rigor a submissão ao quadro geral de credores 
do crédito antecipado pelo pretenso comprador. Esclarecem que entregaram ao credor COFCO Brasil S/A a quantidade 
de 140.993 sacas de soja, mediante emissão de notas fiscais de venda, para posterior liquidação e fixação do preço final. 
Todavia, existe necessidade imprescindível de comercialização da safra empenhada visando manutenção da sua ativi-
dade, de maneira que a devolução para livre comercialização ou quitação do valor correspondente é medida que se im-
põe, com a consequente renovação automática do penhor para safras futuras. Lado outro, a COFCO Internacional Brasil 
S/A compareceu espontaneamente ao processo opondo-se de forma veemente ao requerimento formulado pelos Recu-
perandos, conforme razões expostas na petição de id. 32798942. Pois bem. Exsurge dos autos que em 14/02/2017 foi 
firmado contrato de compra e venda entre Darcy Getúlio Ferrarin e COFCO, por meio do qual o primeiro vendeu e obri-
gou-se a entregar para a segunda 45.000.000 Kg de soja em grãos em três parcelas anuais (por safra), consistindo a 
última delas na entrega de 15.000.000 Kg de soja referentes à safra 2019/2020. Em contrapartida, a COFCO pagou an-
tecipadamente USD 10.000.000,00 a Darcy Getúlio Ferrarin, sendo USD 2.000.000,00 (dois milhões de dólares norte 
americanos) referentes à safra 2019/2020 (Cláusula 6 e 7 do Contrato). Em complementação, Darcy Getúlio Ferrarim 
emitiu em favor da COFCO  a CPR nº 2663, representativa da obrigação de entrega da totalidade da soja vendida ao 
abrigo do Contrato, e   por meio da qual outorgou em favor da COFCO penhor agrícola de 1º grau sobre toda soja culti-
vada em três áreas da Fazenda Santa Amazônia, inclusive na Safra 2019/2020. Todas as entregas foram cumpridas por 
Darcy, sendo que relativamente à safra 2019/2020, cumpriu parcialmente sua obrigação mediante a entrega de 140.933 
sacas (ou 8.456.009 kg) de soja à COFCO, sendo este o produto que ora pretende a restituição ou pagamento do valor 
equivalente. Pois bem. Sabe-se que a Lei de Recuperação e Falência de Empresas, em seu artigo 49, adota a data do 
pedido de recuperação como marco para verificação da sujeição dos créditos à Recuperação Judicial. De acordo com o 
artigo 49 da Lei 11.101/05 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, vencidos 
ou vincendos. Extrai-se dos autos que embora o presente pedido de Recuperação Judicial tenha sido distribuído em 
25/05/2020, o deferimento do seu processamento ocorreu na presente data (05/06/2020). Conforme informado pela 
própria COFCO o produto relativo à safra 2019/2020 foi entregue por Darcy Getúlio Ferrarin entre 13/01/2020 e 
15/04/2020, de maneira que a última entrega ocorreu  há mais de 01  (um) mês antes do ajuizamento do presente pedido 
de Recuperação Judicial (25/05/2020). A cláusula 5 do contrato de compra e venda firmado prevê que observado o dis-
posto na Cláusula 5.2, o preço do Produto deveria ser fixado pelo vendedor (Darcy Getúlio Ferrarin) até o dia 30 de Maio 
de 2020 para o produto da safra 2019/2020, com base nos preços de produtos iguais comercializados na praça de Sor-
riso. Todavia, tendo o presente pedido de Recuperação Judicial sido distribuído em 25/05/2020, oportunidade em que os 

Requerentes, agora Recuperandos, formularam pedido de devolução do produto e, alternativamente, pagamento do 
preço correspondente, Darcy Getúlio Ferrarin, certamente na expectativa de ver seu pedido acolhido, deixou de enviar  a 
ordem de fixação do preço (clausula 5.1.1), o qual implementou-se na forma prevista na cláusula 5.1.2 do referido con-
trato. Destarte, conforme bem salientado pela COFO agiu os Requerentes de forma ‘maliciosa’, abusando do direito po-
testativo de fixação do preço do produto já entregue, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restitui-
ção do produto ou o pagamento do valor equivalente, o que não se pode admitir, sob pena de macular a lisura que deve 
imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial. Logo, s.m.j, impertinente a conduta dos Requerentes ao 
traçar a situação narrada como meio de obter a restituição dos grãos espontaneamente entregues à COFCO, mesmo 
porque, não lograram demonstrar de forma satisfatória que a devolução dos grãos ou o pagamento do valor correspon-
dente consiste em medida essencial  à continuidade de suas atividades, em especialmente para financiamento dos pró-
ximos plantios. Para que não paire dúvidas, note-se que a situação retratada nestes autos e ora analisada difere de ou-
tras enfrentadas por  este Juízo em processos semelhantes, como do Grupo Francio em eu foi determinada a restituição 
dos grãos arrestados pela AMAGGI. Portanto, em se tratando de negócio jurídico consolidado ao tempo do deferimento 
do presente pedido, não se pode atribuir efeito ex tunc a presente decisão para fim de determinar a restituição do produ-
to entregue à COFCO, ou mesmo, o pagamento do valor correspondente. Por estes motivo, INDEFIRO o pedido formu-
lado pelos Recuperandos quanto a ordem de restituição do produto soja entregue à COFCO, ou ainda, a determinação 
de pagamento do valor correspondente, reiterando que o processo recuperacional deve tramitar com a mais absoluta 
transparência e boa-fé por parte de TODOS os envolvidos (Juízo, Administrador Judicial, Recuperandos e Credores) para 
que, ao final, dele se extrai o verdadeiro sentido do instituto que é o soerguimento da empresa, mediante preservação da 
fonte produtiva de riqueza. Intimem-se. Ciência ao MPE. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 
Juíza de Direito. DECISÃO DE 16/02/2022: “... 6. PROSSEGUIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RELAÇÃO 
A DARCY GETÚLIO FERRARIN E DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR: Considerando o provimento dos recursos in-
terpostos (1944738/MT – Safra; 1939723/MT – John Deere; 1939267/MT – Syngenta; 1946156/MT – Adm; 1950556/MT 
– Nidera; 1960870/MT – Rabobank; 1943896/MT – Metlife; 1943903/MT – Cofco e 1939197/MT – Santander), os quais 
foram conhecidos para afastar a exigência de prévia inscrição de DARCY e DARCI FILHO na respectiva Junta Comercial 
com dois anos de antecedência da formulação do pedido recuperacional, nos termos da manifestação da AJ de Id. 
74837270, INTIMEM-SE os recuperandos Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentem nova lista individualizada de credores. Oportunamente, nos termos do artigo 52, § 1º, I a III, da 
Lei nº 11.101/2005, EXPEÇA-SE novo edital, para publicação no órgão oficial. Objetivando conferir celeridade processu-
al, DETERMINO aos devedores que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem à Secretaria da 1ª Vara Cível desta Co-
marca, via e-mail (sor.1vara@tjmt.jus.br), a minuta do edital referente ao artigo 52, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. Apresen-
tada a minuta acima, DETERMINO à Secretaria da Vara a expedição do edital para publicação no DJE/MT, com os 
requisitos previstos no artigo 52, §1º, da LRF. O edital deverá ainda ser encaminhado aos devedores para publicação em 
jornal de grande circulação no âmbito do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias. Publicada a lista de cre-
dores apresentada pelo(a) Administrador(a) Judicial (art. 7º, §2º), REGISTRO que eventuais impugnações (art. 8º) de-
vem ser protocolizadas como incidente à recuperação judicial (art. 8º, parágrafo único). Por se tratar de processo eletrô-
nico, as impugnações serão ‘associadas’ aos autos principais. Após apresentação dos novos planos de recuperação 
judicial, EXPEÇA-SE edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, com prazo de 30 (trinta) dias 
para as objeções, cabendo aos devedores providenciarem, no ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusi-
ve pelo meio eletrônico acima consignado. Diante do provimento dos recursos outrora referidos e o restabelecimento da 
recuperação judicial em relação às pessoas de Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior, na forma do artigo 
52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, DETERMINO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA 
OS DEVEDORES, na forma do art. 6º da LRF, permanecendo os respectivos autos no Juízo onde se processam, ressal-
vadas as ações previstas nos §§1º, 2º e 7º do art. 6º da referida lei com as alterações da Lei nº 14.112/2020 e as ações 
relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 do mesmo Diploma Legal. Nos termos do artigo 6º, §4º, 
da Lei nº 11.101/2005 com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, a suspensão não excederá o prazo improrrogável de 
180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que os devedores 
não hajam concorrido com a superação do lapso temporal, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos 
credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Caberá aos 
devedores informarem a suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar a este juízo da recuperação que fize-
ram as devidas comunicações (art. 52, III, § 3º); No mais, com relação à Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin 
Júnior, REITERO as demais deliberações contidas na decisão de id. 33115229 quanto à comunicação das Fazendas 
Públicas, anotação no registro correspondente, entre outras providências, devendo a Secretaria observar, se for o caso, 
eventuais alterações inseridas pela Lei nº 14.112/2020.” RELAÇÃO DE CREDORES DE DARCY GETÚLIO FERRARIN 
– CREDORES CLASSE I – CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA OU DE ACIDENTES DE TRABA-
LHO: ADAIAN DE JESUS CARVALHO R$ 1.947,73; ADAO DIAS FERREIRA R$ 932,64; ADAO FRANCISCO DORNAS 
R$ 1.847,40; ADELCIVAN MORAES DA SILVA R$ 2.703,93; ADEMIR ERCILIO PETRY R$ 1.464,41; ADRIANA BORGES 
MOREIRA R$ 1.500,74; AILTON DOS SANTOS ALMEIDA R$ 1.851,06; AIRTON DA SOLIDADE SANTOS R$ 2.490,60; 
ALEKSANDER SARAN PARDINHO R$ 5.518,53; ALEXANDRE PASCOAL MARTINS R$ 2.699,93; ALEXSANDRO DOS 
SANTOS DAL POZ R$ 1.171,97; ALISSON HENRIQUE JESUS DA SILVA R$ 2.490,16; ANA MACLINE PEREIRA PIRES 
LOPES R$ 2.308,83; ANDRE DE SOUZA ALVES R$ 2.532,05; ANTONIO CARLOS LEITE MERCE R$ 3.134,92; ANTO-
NIO CLEUTON DE ARAUJO R$ 2.253,28; ANTONIO COSTA CAMPOS  R$ 2.646,27; ANTONIO FANTUCI AZOVEDI R$ 
2.248,83; ANTONIO JOSE MOURA DOS SANTOS R$ 994,75; BENHUR WISNIEWSKI BEIDACKI R$ 2.529,16; BRUNO 
DA SILVA PEREIRA R$ 1.556,63; CARLOS JAIR FERRI R$ 8.351,35; CICERO JOSE DA SILVA R$ 2.176,17; CLEBER 
DE ANDRADE BEDIN R$ 2.021,28; CLERIO DA SILVA R$ 674,98; CLEVERSON ANDRES MENIN GNOATTO R$ 
4.726,55; CRISTIAN DOUGLAS RUSSI R$ 1.636,96; CRISTIANO CAVANHOL R$ 2.686,38; EDEGAR LUIZ WIS-
NIEWSKI R$ 8.250,02; EDEMAR SCHULZE R$ 5.158,87; EDER ADEMIR HAMMERSCHMIDT R$ 6.333,18; EDILMAR 
ROBERTO SCHNEIDER R$ 2.249,94; EDILSON LUCIANO WISNIEWSKI R$ 711,54; EDINEI MICHEL BERWANGER 
R$ 1.423,08; EDMAR MORAIS DOS SANTOS R$ 3.260,36; ERNANDO JOSE DA SILVA R$ 1.243,52; EVANDO SEIDEL 
BERGMANN R$ 2.334,94; EVANIR EDELSO KRUGER R$ 533,65; FRANCISCO ALVES DA SILVA R$ 621,76; FRAN-
CISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA R$ 450,66; FRANCISCO ELIOMAR DE ARRUDA SILVA R$ 466,32; 
GEOVANE PINHEIRO DA SILVA R$ 3.475,47; GERALDO PEREIRA DA SILVA R$ 1.952,84; GERENILSON FRANCA DE 
SOUSA R$ 1.245,19; GERSON HUBSCHER R$ 533,65; GIRVANE DE ANDRADES R$ 751,09; HENRIQUE MADALOZ-
ZO R$ 2.546,38; IGOR SENA DOS SANTOS R$ 1.363,41; IRACEMA GRANZA TENFEN R$ 1.195,53; JAIR JOAO 
ZORZO R$ 1.867,95; JAKSON BENTO DA COSTA R$ 3.871,68; JASZON OLIVEIRA PINHEIRO R$ 2.403,50; JEFER-
SON DOS SANTOS DOMINGOS R$ 3.297,70; JOCEMAR PETRY SMISEN R$ 2.312,50; JORGE JAIR DOGOINSKI R$ 
1.586,63; JOSE APARECIDO DOS SANTOS R$ 1.778,84; JOSE APARECIDO URBANO DOS SANTOS R$ 7.741,25; 
JOSEFA FERREIRA AZOVEDI R$ 1.051,53; JUCILENE KATIELE BRUTSCHER HAMMERSCHMIDT R$ 1.962,51; JU-
LIANE POMARENKE R$ 1.351,97; KEIDSON MATEUS DOS SANTOS NASCIMENTO R$ 1.400,96; LAZARO HUGO DA 
SILVA SANTOS R$ 466,99; LENIVAL ALVES DA ROCHA R$ 1.943,06; LUAN FILIPINI DE OLIVEIRA R$ 2.149,72; LU-
CAS DA SILVA ROCHA R$ 1.057,75; LUCAS DA SILVA RODRIGUES R$ 342,88; LUCIANO GONCALVES DE SOUSA 
R$ 994,75; LUIZ CARLOS AZOVEDI R$ 2.061,06; LUIZ MOREL DO CARMO ELIAS R$ 4.547,89; MAGNO MARTINS 
SOARES R$ 2.885,48; MARCO AURELIO DA SILVA R$ 5.231,54; MARCOS GIBOSKI MANKOWSKI R$ 3.709,91; MAR-
GARIDA SALETE NALIN R$ 1.001,31; MARIA JOSE AZOVEDI R$ 1.652,40; MARLETE GOTERRA GONÇALVES SIL-
VESTRI R$ 600,87; MAURI CARLOS BURG R$ 711,54; MAYCON DOS SANTOS MERCE R$ 450,66; MAYRONILSON 
SANTOS SOARES R$ 300,44; MOUMOUNI NEBIE R$ 300,44; NEITON CORDEIRO BASTOS R$ 1.041,42; NILSON 
ADILIO DE OLIVEIRA R$ 933,98; NILTON BARBOSA R$ 1.881,73; PAULO SERGIO LORETO R$ 2.177,72; PEDRO 
MIGUEL SCHNEIDER R$ 1.089,64; ROBERT JACOB RESENDE R$ 710,54; ROBERTO CARLOS DA SILVA R$ 
1.124,97; ROBERTO PATRIK MARTINI R$ 1.004,31; ROBERTO PAULO TURRA R$ 6.898,16; ROBERVALDO MAR-
QUES PEREIRA R$ 3.039,92; RODIRLEY DOUGLAS DA SILVA R$ 5.288,76; RODRIGO JACOB RESENDE R$ 
1.666,63; ROSENILDO OLIVEIRA DA SILVA R$ 889,42; RUDINEI BESKOW R$ 778,31; SANDRA DO AMARAL R$ 
1.201,75; SERGIO NUNES BESS R$ 2.846,15; SILVANO RAMOS XAVIER R$ 1.556,63; SILVIO CEZAR BIRKHAN R$ 
622,65; SIMONE FERREIRA DE LIMA R$ 1.421,08; TAIRONE BATISTA ALVES R$ 514,32; TANIA CRISTIANE KUMMER 
R$ 3.741,02; TATIANA SANTOS PEREIRA R$ 4.087,01; THIAGO DOS SANTOS SILVA R$ 991,64; VALDECYR AZOVE-
DI R$ 1.442,74; VALDIR JOSE LORENZON R$ 621,76; VALMIR ALVES COELHO R$ 2.438,16; VALMIR SANAVIA R$ 
155,44; VANDERLEI MIGUEL FERRI R$ 2.669,27; VANIA TENFEN SMISEN R$ 1.657,29; VANUZA ALVES DE ALMEIDA 
R$ 1.434,63; WAGNA PEREIRA DE OLIVEIRA R$ 1.731,62; WANDEILSON DE PAIVA SOUZA R$ 424,99; WELITON 
SEVERO VIANA R$ 4.297,23; WESLEI DUARTE LOPES R$ 1.455,07; WILLIAN SILVA SANTOS R$ 728,65. TOTAL DOS 
CRÉDITOS TRABALHISTAS: R$ 240.799,20. CREDORES CLASSE II – TITULARES DE CRÉDITOS COM GARANTIA 
REAL: ADM DO BRASIL LTDA R$ 2.755.500,00 E US$ 22.203.413,60; AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁ-
RIOS S.A; R$ 1.467.323,68 E US$ 3.790.966,80; BANCO DO BRASIL S/A R$ 5.725.923,78; BANCO PINE S/A R$ 
6.968.000,53; BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A R$ 101.697.773,21; BASF S/A R$ 5.332.815,17; 
CCAB AGRO S/A US$ 2.317.185,25; COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. US$ 1.027.565,08; COOP DE CRED LI-
VRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO R$ 2.647.876,58; DU PONT DO BRASIL S A. R$ 742.625,92; IHARA-
BRAS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS US$ 234.455,49; METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US$ 
17.890.382,42; SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. R$ 625.952,45. TOTAL DOS CRÉDITOS COM GARAN-
TIA REAL: R$ 127.963.791,32 E US$ 47.463.968,64. CREDORES CLASSE III – TITULARES COM CRÉDITOS QUIRO-
GRAFÁRIOS: AGRITAMA COM DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA R$ 106.444,28; AGRITEX COMER-
CIAL AGRICOLA LTDA R$ 43.902,16; AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA R$ 938.317,19; AGRO 
INDUSTRIAL TIREX LTDA. R$ 70.000,00; AGROBILARA COM. E PART. LTDA R$ 866,67; ALAN BRASIL PIETROBON 
MAGALHAES R$ 2.500,00; ALBERTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA R$ 4.325,97; ALESSIO DECKER & CIA 
LTDA R$ 663,33; AMPA - ASSOCIACAO MT DOS PRODUTORES DE ALGODAO R$ 3.012,07; APASI - CONCESSIO-
NARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT R$ 68.100,00; AQUARIUS SERVICOS CONTABEIS LTDA R$ 306,80; 
ARAGUAIA AGRICOLA LTDA R$ 221.271,48; ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU R$ 21.271,57; 
AUTO POSTO TRANSRIO LTDA R$ 34.499,50; BANCO SAFRA S/A R$ 1.725.915,92; BAYER CROPSCIENCE S/A R$ 
164.511,78 E US$ 430.360,93; BORGES & DURIGON LTDA R$ 577,22; BRASIL CENTRAL MAQ E EQUIPAM AGRIC 
LTDA. R$ 22.871,64; CADORE BIDOIA E CIA LTDA R$ 13.886,00; CARGILL ALIMENTOS LTDA R$ 38.426,69; CEMI 
RODRIGUES DIAS FILHO COMERCIO R$ 55,00; CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A. R$ 
21.020,00; CERRADUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA R$ 450,00; CLAUDIO A. PECAS E MANUT. AERON. LTDA R$ 
7.845,00; CONSULTORIO FEMINA LTDA R$ 690,00; CONTATO AGRICOLA LTDA R$ 437.913,65; COOPERATIVA MEC 
IND PRODUT. SORRISO – COOAMI US$ 91.647,00; COPETRAL TRATORES LTDA R$ 2.644,38; DANIEL DE PAULA 
BELLI R$ 866,67; DEL MORO & DEL MORO LTDA R$ 8.401,55; DEMOCRACIA DO SEMEN COM. REP. ANIMAL LTDA 
R$ 2.520,00; DU PONT DO BRASIL S A. R$ 2.509.376,77; ECOPLAN MINERACAO LTDA R$ 39.067,50; ELETRO E 
METALURGICA ROVARIS LTDA R$ 596,83; FALCAO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS EIRELI R$ 6.327,62; 
FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 1.035.631,81; GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA 
R$ 8.989,50; INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA R$ 1.435,20; JOAO MARINHO R$ 1.136,77; JORGE JAIR 
DOGOINSKIR$ 18.810,00; KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA. R$ 20.306,00; L M COMERCIO DE FERRAGENS 
LTDA R$ 5.737,69; L. M. Z. INDUSTRIA E COM DE CEREAIS LTDA R$ 800,00; LAERCIO MUNARO & CIA LTDA R$ 
422,34; LUIZ ANTONIO DA SILVA R$ 10.800,00; MARCIO JOSE VINCENZI R$ 604.500,00; MICHELIN SEMENTES 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI R$ 448.950,00; MONSANTO DO BRASIL LTDA R$ 2.978.100,75; NIDERA 
SEEDS BRASIL LTDA R$ 2.198.533,45; O MONTAGNA & CIA LTDA R$ 29.448,07; PAX LUBRIFICANTES LT R$ 
38.500,00; PIRAPO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA R$ 100,00; PLANNER CONSULTORES 
ASSOCIADOS SS LTDA R$ 1.035.000,00; PNEUS VIA NOBRE LTDA R$ 2.066,66; PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLE-
MENTOS AGRICOLAS LTDA R$ 37.298,04; PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA R$ 
300.000,00; QUALYQUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS S/A R$ 3.359.048,09; R A DALAZEN VILELA R$ 
6.000,00; RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA R$ 8.263,32; RECH AGRICOLA LTDA R$ 453.438,27; 
ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA R$ 20.900,00; RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
LTDA R$ 3.442,23; SELEON BIOTECNOLOGIA ANIMAL LTDA R$ 426,96; SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA 
QUÍMICA S/A R$ 3.957.459,44; SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.US$ 1.949.346,36; T.C COMERCIO DE 
PEÇAS AGRICOLAS LTDA R$ 14.259,44; THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA R$ 625,54; 
TIAGO DE REZENDE INACIO R$ 797,20; TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA R$ 270,00; 
TRANSRIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 1.653.432,30; VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRI-
COLAS LTDA R$ 405.000,00; WIRSCH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO NORTE LTDA R$ 1.269.760,00; XAXIM COMER-
CIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 6.404,51. TOTAL DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS: R$ 26.455.538,82 E US$ 
2.471.354,29. CLASSE IV – MICROEMPRSAS E EMPRESAS DE PEQUENO: 2R COMERCIO DE MAQ FERRAMEN-
TAS LTDA-ME R$ 457,93; AGRICOLA GAUCHA LTDA – ME R$ 19,50; AGRO BASE DISTRIB.DE ADITIVOS E LUBRIF. 
ERIELI ME R$ 45.135,45; AGRO SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA ME R$ 3.586,06; ALEX GIAN ALES-
SIO ME R$ 142,00; ARIBERTO PETROLI E CIA LTDA – ME R$ 2.453,50; AUTO MECANICA IMPORTCAR LTDA – ME 
R$ 3.840,00; AUTO TINTAS SORRISO LTDA R$ 1.293,43; BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME R$ 104,50; 
BAZAR E PAPELARIA CONFIANCA LTDA – EPP R$ 35,70; BLR TELECOMUNICACOES LTDA R$ 350,00; C. M. SI-
QUEIRA & CIA LTDA R$ 849,22; CA SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA ME R$ 469,00; CASA DO CARTU-
CHO LTDA – ME  R$ 85,00; CHAPEAÇÃO ARA NEGRA LTDA R$ 3.600,00; CHENET & CHENET LTDA R$ 953,00; 
CLEBER DOMINGOS MELO – ME R$ 7.626,49; DALMEI COMERCIO REPRESENTACOES LTDA ME R$ 476,00; DES-
LINTEQ DESLINTAMENTO QUIMICO LTDA R$ 58.047,00; DYNAMICA ASSESSORIA LTDA ME R$ 4.658,26; E S RO-
DRIGUES – PNEUS R$ 115,00; E.S. CATARINA ME R$ 700,40; ECKER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 
LTDA R$ 673,32; ELÉTRICA LUCAS LTDA-EPP R$ 580,92; FRANCISCO ZACARIAS REIS R$ 1.981,76; GALEAO 
PREST. DE SERV. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO  R$ 285,00; GAUMAT GAUCHA MAT CONST LTDA R$ 34,65; 
GELLICA TAIS ALVES PIMENTEL R$ 110,00; GILMARA ZATTI & CIA LTDA – ME R$ 12.864,79; GLOBO ROLAMENTOS 
E PEÇAS LTDA – ME R$ 6.581,68; GRAFISUL - GRÁFICA E ADESIVOS LTDA – ME R$ 455,00; GUSTAVO M TEMPES 
R$ 3.331,00; HEINEN & CIA LTDA R$ 338,90; IKRA COMERCIO PECAS PARA VEICULOS LTDA – EPP R$ 2.140,00; 
INDUSTRIA DE NUTRICAO DA AMAZONIA LTDA EPP R$ 80.492,20; J A DA SILVA – HIDRAULICA R$ 7.411,50; J.B.BO-
LES E CIA LTDA R$ 165,00; JERLEY FERNANDO ALVES LIMA EIRELI R$ 149.143,00; JOSE CARLOS TEIXEIRA 
CHERUBINI R$ 1.200,00; JOSELIA RAMOS DA SILVA R$ 9.920,00; KATIANE SILVEIRA VAZ EIRELI R$ 1.870,00; LA-
MEIRA & CIA LTDA – ME R$ 148,00; LAURENTI & OLIVEIRA LTDA – ME R$ 236,50; LCI TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
R$ 609,90; LUIS FERNANDO MULLER R$ 6.000,00; MAICON ELIAS GOMES – ME R$ 148,00; MAQUISSERRAS 
COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA R$ 877,06; MARCIANO ROBERTO BENDER R$ 11.000,00; MARISTE-
LA APARECIDA SEBEN CAMILOTTO EIRELI R$ 300,00; MERCADO BOM PREÇO LTDA – EPP R$ 2.673,40; MOTO 
NORTE MOTOS E PECAS LTDA R$ 150,00; MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA – EPP R$ 3.805,00; N AGUILAR ELETRO 
ELETRONICA R$ 483,11; N. H. W. AGROPECUARIA LTDA R$ 340,00; NORTE BRASIL SERVICOS HIDRAULICOS 
LTDA ME R$ 18.061,61; OFICINA MECANICA DO LAURO EIRELI R$ 420,00; OXIGENIO NORTAO LTDA R$ 550,00; 
PARAIBA COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS R$ 1.212,26; PETERS GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA EPP R$ 
780,00; RADIADORES SORRISO LTDA ME R$ 27.722,10; RECUPERADORA DINAMICA LTDA ME R$ 5.285,00; RETI-
FICA DE MOTORES A. P. LTDA – ME R$ 130.138,16; SIQUEIRA & DENTI LTDA – ME R$ 125,00; SORRICLIMA MANUT 
COM DE PÇS E EQ P CLIMAT E REF ME R$ 60,00; SORRISO MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA R$ 
4.200,84; SOUZA MAIA & CORREA LTDA – ME R$ 1.480,00; TORNEARIA CALDATTO LTDA – ME R$ 36.968,69; 
TORNEARIA MINEIROS LTDA R$ 13.178,40; TORNEARIA RENASCENCA LTDA R$ 37.962,81; TREVISOL & CIA LTDA 
R$ 31.549,34; TURBO AUTO ELETRICA LTDA EPP R$ 45.012,37; VALE EPI COMER DE EQUIP DE PORT IND LTDA  
R$ 1.250,00; VANDERLEI PREHL R$ 800,00; VERDI E DIAS LTDA – ME R$ 255,00; ZANELLA, SCHERER & CIA. LTDA 
ME R$ 6.790,14; ZILMA HELENA GARCIA R$ 1.236,00.TOTAL DOS CRÉDITOS DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE: R$ 806.384,85. RELAÇÃO DE CREDORES DE DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR - CRE-
DORES CLASSE I – CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA OU DE ACIDENTES DE TRABALHO: 
ADAIAN DE JESUS CARVALHO R$ 1.947,73; ADAO DIAS FERREIRA R$ 932,64; ADAO FRANCISCO DORNAS R$ 
1.847,40; ADELCIVAN MORAES DA SILVA R$ 2.703,93; ADEMIR ERCILIO PETRY R$ 1.464,41; ADRIANA BORGES 
MOREIRA R$ 1.500,74; AILTON DOS SANTOS ALMEIDA R$ 1.851,06; AIRTON DA SOLIDADE SANTOS R$ 2.490,60; 
ALEKSANDER SARAN PARDINHO R$ 5.518,53; ALEXANDRE PASCOAL MARTINS R$ 2.699,93; ALEXSANDRO DOS 
SANTOS DAL POZ R$ 1.171,97; ALISSON HENRIQUE JESUS DA SILVA R$ 2.490,16; ANA MACLINE PEREIRA PIRES 
LOPES R$ 2.308,83; ANDRE DE SOUZA ALVES R$ 2.532,05; ANTONIO CARLOS LEITE MERCE R$ 3.134,92; ANTO-
NIO CLEUTON DE ARAUJO R$ 2.253,28; ANTONIO COSTA CAMPOS  R$ 2.646,27; ANTONIO FANTUCI AZOVEDI R$ 
2.248,83; ANTONIO JOSE MOURA DOS SANTOS R$ 994,75; BENHUR WISNIEWSKI BEIDACKI R$ 2.529,16; BRUNO 
DA SILVA PEREIRA R$ 1.556,63; CARLOS JAIR FERRI R$ 8.351,35; CICERO JOSE DA SILVA R$ 2.176,17; CLEBER 
DE ANDRADE BEDIN R$ 2.021,28; CLERIO DA SILVA R$ 674,98; CLEVERSON ANDRES MENIN GNOATTO R$ 
4.726,55; CRISTIAN DOUGLAS RUSSI R$ 1.636,96; CRISTIANO CAVANHOL R$ 2.686,38; EDEGAR LUIZ WIS-
NIEWSKI R$ 8.250,02; EDEMAR SCHULZE R$ 5.158,87; EDER ADEMIR HAMMERSCHMIDT R$ 6.333,18; EDILMAR 
ROBERTO SCHNEIDER R$ 2.249,94; EDILSON LUCIANO WISNIEWSKI R$ 711,54; EDINEI MICHEL BERWANGER 
R$ 1.423,08; EDMAR MORAIS DOS SANTOS R$ 3.260,36; ERNANDO JOSE DA SILVA R$ 1.243,52; EVANDO SEIDEL 
BERGMANN R$ 2.334,94; EVANIR EDELSO KRUGER R$ 533,65; FRANCISCO ALVES DA SILVA R$ 621,76; FRAN-
CISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA R$ 450,66; FRANCISCO ELIOMAR DE ARRUDA SILVA R$ 466,32; 
GEOVANE PINHEIRO DA SILVA R$ 3.475,47; GERALDO PEREIRA DA SILVA R$ 1.952,84; GERENILSON FRANCA DE 
SOUSA R$ 1.245,19; GERSON HUBSCHER R$ 533,65; GIRVANE DE ANDRADES R$ 751,09; HENRIQUE MADALOZ-
ZO R$ 2.546,38; IGOR SENA DOS SANTOS R$ 1.363,41; IRACEMA GRANZA TENFEN R$ 1.195,53; JAIR JOAO 
ZORZO R$ 1.867,95; JAKSON BENTO DA COSTA R$ 3.871,68; JASZON OLIVEIRA PINHEIRO R$ 2.403,50; JEFER-
SON DOS SANTOS DOMINGOS R$ 3.297,70; JOCEMAR PETRY SMISEN R$ 2.312,50; JORGE JAIR DOGOINSKI R$ 
1.586,63; JOSE APARECIDO DOS SANTOS R$ 1.778,84; JOSE APARECIDO URBANO DOS SANTOS R$ 7.741,25; 
JOSEFA FERREIRA AZOVEDI R$ 1.051,53; JUCILENE KATIELE BRUTSCHER HAMMERSCHMIDT R$ 1.962,51; JU-
LIANE POMARENKE R$ 1.351,97; KEIDSON MATEUS DOS SANTOS NASCIMENTO R$ 1.400,96; LAZARO HUGO DA 
SILVA SANTOS R$ 466,99; LENIVAL ALVES DA ROCHA R$ 1.943,06; LUAN FILIPINI DE OLIVEIRA R$ 2.149,72; LU-
CAS DA SILVA ROCHA R$ 1.057,75; LUCAS DA SILVA RODRIGUES R$ 342,88; LUCIANO GONCALVES DE SOUSA 
R$ 994,75; LUIZ CARLOS AZOVEDI R$ 2.061,06; LUIZ MOREL DO CARMO ELIAS R$ 4.547,89; MAGNO MARTINS 
SOARES R$ 2.885,48; MARCO AURELIO DA SILVA R$ 5.231,54; MARCOS GIBOSKI MANKOWSKI R$ 3.709,91; MAR-
GARIDA SALETE NALIN R$ 1.001,31; MARIA JOSE AZOVEDI R$ 1.652,40; MARLETE GOTERRA GONÇALVES SIL-
VESTRI R$ 600,87; MAURI CARLOS BURG R$ 711,54; MAYCON DOS SANTOS MERCE R$ 450,66; MAYRONILSON 
SANTOS SOARES R$ 300,44; MOUMOUNI NEBIE R$ 300,44; NEITON CORDEIRO BASTOS R$ 1.041,42; NILSON 
ADILIO DE OLIVEIRA R$ 933,98; NILTON BARBOSA R$ 1.881,73; PAULO SERGIO LORETO R$ 2.177,72; PEDRO 
MIGUEL SCHNEIDER R$ 1.089,64; ROBERT JACOB RESENDE R$ 710,54; ROBERTO CARLOS DA SILVA R$ 
1.124,97; ROBERTO PATRIK MARTINI R$ 1.004,31; ROBERTO PAULO TURRA R$ 6.898,16; ROBERVALDO MAR-
QUES PEREIRA R$ 3.039,92; RODIRLEY DOUGLAS DA SILVA R$ 5.288,76; RODRIGO JACOB RESENDE R$ 
1.666,63; ROSENILDO OLIVEIRA DA SILVA R$ 889,42; RUDINEI BESKOW R$ 778,31; SANDRA DO AMARAL R$ 
1.201,75; SERGIO NUNES BESS R$ 2.846,15; SILVANO RAMOS XAVIER R$ 1.556,63; SILVIO CEZAR BIRKHAN R$ 
622,65; SIMONE FERREIRA DE LIMA R$ 1.421,08; TAIRONE BATISTA ALVES R$ 514,32; TANIA CRISTIANE KUMMER 
R$ 3.741,02; TATIANA SANTOS PEREIRA R$ 4.087,01; THIAGO DOS SANTOS SILVA R$ 991,64; VALDECYR AZOVE-
DI R$ 1.442,74; VALDIR JOSE LORENZON R$ 621,76; VALMIR ALVES COELHO R$ 2.438,16; VALMIR SANAVIA R$ 
155,44; VANDERLEI MIGUEL FERRI R$ 2.669,27; VANIA TENFEN SMISEN R$ 1.657,29; VANUZA ALVES DE ALMEIDA 
R$ 1.434,63; WAGNA PEREIRA DE OLIVEIRA R$ 1.731,62; WANDEILSON DE PAIVA SOUZA R$ 424,99; WELITON 
SEVERO VIANA R$ 4.297,23; WESLEI DUARTE LOPES R$ 1.455,07; WILLIAN SILVA SANTOS R$ 728,65. TOTAL DOS 
CRÉDITOS TRABALHISTAS: R$ 240.799,20. CREDORES CLASSE II – TITULARES DE CRÉDITOS COM GARANTIA 
REAL: ADM DO BRASIL LTDA R$ 2.755.500,00 E US$ 22.203.413,60; AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁ-
RIOS S.A; R$ 1.467.323,68 E US$ 3.790.966,80; BANCO DO BRASIL S/A R$ 5.725.923,78; BANCO PINE S/A R$ 
6.968.000,53; BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A R$ 101.697.773,21; BASF S/A R$ 5.332.815,17; 
CCAB AGRO S/A US$ 2.317.185,25; COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. US$ 1.027.565,08; COOP DE CRED LI-
VRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO R$ 2.647.876,58; DU PONT DO BRASIL S A. R$ 742.625,92; METRO-
POLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US$ 17.890.382,42; SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. R$ 
197.532,00. TOTAL DOS CRÉDITOS COM GARANTIA REAL: R$ 127.535.370,87 E US$ 47.229.513,15. CREDORES 
CLASSE III – TITULARES COM CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA R$ 
938.317,19; ALESSIO DECKER & CIA LTDA R$ 663,33; ARAGUAIA AGRICOLA LTDA R$ 221.271,48; AUTO POSTO 
TRANSRIO LTDA R$ 35.499,50; BANCO SAFRA S/A R$ 1.725.915,92; BAYER CROPSCIENCE S/A R$ 164.511,78 E 
US$ 130.779,83; BRASIL CENTRAL MAQ E EQUIP AGRIC LTDA R$ 22.871,64; DU PONT DO BRASIL S A. R$ 
2.509.376,77; FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 1.035.631,81; MICHELIN SEMENTES CO-
MERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI R$ 448.950,00; MONSANTO DO BRASIL LTDA R$ 1.573.580,25; NIDERA 
SEEDS BRASIL LTDA R$ 1.375.436,75; PLANNER CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA R$ 1.035.000,00; QUALY-
QUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS S/A R$ 2.126.426,00; RECH AGRICOLA LTDA R$ 453.438,27; 
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S/A R$ 3.957.459,44; SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 
LTDA. US$ 788.288,00; TRANSRIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$ 1.653.432,30; VALE DO VERDE EM-
PREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA R$ 405.000,00; WIRSCH COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO NORTE LTDA R$ 
946.152,00. TOTAL DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS: R$ 20.628.934,43 E US$ 919.067,83. CLASSE IV – MICRO-
EMPRSAS E EMPRESAS DE PEQUENO: 2R COMERCIO DE MAQ FERRAMENTAS LTDA-ME R$ 457,93; AGRO 
SHOPPING PRODUTOS VETERINARIOS LTDA ME R$ 3.586,06; AUTO MECANICA IMPORTCAR LTDA – ME R$ 
3.840,00; CHENET & CHENET LTDA R$ 953,00; CLEBER DOMINGOS MELO – ME R$ 7.626,49; E S RODRIGUES – 
PNEUS R$ 115,00; E. S. CATARINA ME R$ 700,40; ECKER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA R$ 
673,32; J A DA SILVA – HIDRAULICA R$ 7.411,50; MAICON ELIAS GOMES – ME R$ 148,00; MARISTELA APARECIDA 
SEBEN CAMILOTTO EIRELI R$ 300,00; MERCADO BOM PREÇO LTDA – EPP R$ 2.673,40; ZILMA HELENA GARCIA 
R$ 1.236,00. TOTAL DOS CRÉDITOS DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: R$ 29.721,10. 
ADVERTÊNCIAS: FICAM INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 
1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIA A 
SEREM ENTREGUES AO ADMINISTRADOR JUDICIAL. Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi nome-
ado Administrador Judicial BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com endereço profissional à Avenida Bra-
sil, nº 1.971, Centro-Norte, Sorriso/MT, CEP: 78.890-126, representado pelo Sr. Dr. Fernando Brugnerotto – E-mail: rj.d-
gferrarin@gmail.com – Cel: (66) 99667-3383, onde os documentos dos Recuperandos podem ser consultados. 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, DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ, digitei.   
SORRISO, 8 de março de 2022. (Assinado Digitalmente). Gestor(a) Judiciario(a). Autorizado(a) pelo Provimento nº 
56/2007-CGJ. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRU-
ÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > ht-
tps://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 
seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o 
QRCODE. No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na 
parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documen-
tos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder 
o seu cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que 
pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos 
praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o 
ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena 
de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para 
maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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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.
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Horóscopo
ÁRIES - 21/03 a 20/04
Espetacular influência astral. 
Poderá realizar grandes e lu-
crativos negócios, ter sua situa-
ção financeira elevada, receber 
dinheiro considerado perdido. 
Você estará buscando desco-
brir o seu verdadeiro papel 
na sociedade. O período exige 
cautela.

TOURO - 21/04 a 20/05
Evolução da mente e do es-
pírito está previsto para você 
nos próximos dias. Contudo, 
deverá evitar precipitações 
ao realizar negócios e tome 
cuidado com acidentes e com 
sua saúde. Sua ligação com a 
família também estará forte-
mente impulsionada.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Dia em que terá forte magnetis-
mo pessoal, o que contribuirá 
para o seu sucesso, junto às 
mais altas personalidades. O 
êxito financeiro será óbvio e 
conseguirá obter o que pre-
tende no trabalho. Mantenha 
a responsabilidades em todos 
seus assuntos.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Haja com bastante meticu-
losidade e tudo irá cada vez 
melhor. Cuide da saúde e dê 
mais atenção ao lar. Durante 
o período você se sentirá mais 
consciente dos seus atos, fa-
vorecendo, portanto, todos os 
seus afazeres, principalmente 
aqueles relacionados ao seu 
trabalho.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Dia que, se usar sua inteligên-
cia, conseguirá solucionar os 
mais difíceis problemas, tanto 
financeiros, como profissionais. 
Vida romântica cheia de felici-
dade, ternura e compreensão. 
Na área amorosa, sentindo-se 
você, dotado de mais razão e 
menos sentimentos, tudo esta-
rá ao seu favor.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Seja mais confiante e mais em-
preendedor que conseguirá os 
melhores resultados, neste dia. 
Todavia, a fase não lhe será das 
mais propícias, principalmente 
no que se refere ao dinheiro. 
Hoje é um dia para você fa-
zer um balanço geral do seu 
comportamento dos últimos 
tempos.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Dia que promete sucesso nos 
negócios, no trabalho e nas 
novas empresas que fizer. 
Os amigos estarão disposto 
a colaborar e a vida amorosa 
e familiar que lhe dará muita 
felicidade. A posição do pla-
neta Júpiter confere benefícios 
inesperados.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Cuide do corpo. Se você não 
aliviar as tensões, poderá ter 
problemas digestivos. Algu-
mas perturbações passageiras 
com os filhos estão previstas 
hoje. Aja com calma e auto 
confiança, que tudo tende a dar 
certo. Melhora da saúde e das 
chances gerais.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Procure evitar excessos ali-
mentares. A influência da lua 
ajuda a superar a timidez e 
os bloqueios emocionais. Os 
transportes estão favorecidos, 
bem como viagens por via aé-
rea. As dificuldades serão solu-
cionadas com certa facilidade.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Invente qualquer motivo con-
vincente para se encontrar com 
aquela pessoa que é muito 
especial para você. Dia em que 
poderá solicitar a colaboração 
de amigos e parentes para re-
solver mais facilmente algum 
problema sério que tiver.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Você está com tendência a se 
desligar completamente do 
mundo e esquecer-se dos seus 
compromissos. Fluxo astral dos 
mais propícios a todos os seus 
interesses materiais e profis-
sionais. Esforce-se o mais que 
puder, que conseguirá realizar 
todos os seus anseios e desejos.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Pessoas nascidas sob este sig-
no, terão possibilidades de 
sucesso de algum modo. As 
influências dos luminares lua 
e sol prometem êxito. Boa indi-
cação para a vida sentimental a 
partir de amanhã. Viverá uma 
boa fase astral no próximo 
período. 
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PEDRO DINIZ
Da Folhapress - Paris

De início, o choque. Depois, 
vieram as contas, e, no fim de 
tudo, o sentimento que mis-
turou a inação ante a barbárie 
e as dúvidas sobre até onde ir 
para responder a ela. Como 
nunca antes na história recente, 
a moda teve de se virar para 
tomar partido sobre um conflito 
armado na vizinhança.

Não que outros não fos-
sem tão mortíferos quanto este 
desenrolado na Ucrânia, que 
coincidiu com o ápice da esbór-
nia fashionista neste período de 
desfiles invernais. Porém, o fato 
de envolver um país agressor 
importante tanto para a sobre-
vivência de sua máquina quanto 
para sua cadeia de suprimentos 
fez executivos, estilistas e a 
roda da costura se perder num 
labirinto.

“Ninguém sabe exatamente 
o que fazer. É um momento de 
choque, o inesperado que nin-
guém contava poder ser real nos 
dias de hoje”, disse a estilista 
Nadège Vanhee-Cybulski no 
primeiro dia de temporada, dias 
antes da marca para a qual diri-
ge o estilo feminino, a Hermès, 
puxar a saída em peso do luxo 
internacional dos corredores 
chiques da Rússia.

Isso não sem antes toda a 
indústria tentar contornar o 
problema. Doações aos refu-
giados, mensagens de paz no 
Instagram e uma tentativa de 
mostrar empatia sobre o estado 
das coisas era a resposta pouco 
efetiva disponível.

“É uma situação muito triste 
que estamos acompanhando 
para entender quais atitudes 
tomar”, afirmou o presidente 
da Dior, Pietro Beccari, após o 

desfile da grife na terça-feira 
passada.

O xadrez já se desenrolava 
nos bastidores. Muito antes de 
o presidente da federação de 
moda local, Sidney Toledano, 
tomar a decisão de vetar a 
apresentação digital do esti-
lista russo Valentin Yudashkin 
por suas posições alinhadas a 
Vladimir Putin —ele desenhou 
roupas para o Exército russo—, 
os clientes milionários da Rús-
sia já batiam em retirada.

Um dos motoristas de uma 
empresa especializada em alu-
guel de carros luxuosos que 
transporta os super-ricos entre 
lojas e desfiles disse a este re-
pórter que uma família inteira 
de russos havia cancelado 44 
reservas de automóveis Mer-
cedes-Benz no meio da tempo-
rada. Eles viriam de um outro 
país da Europa, mas, com o 
acirramento dos ânimos, teriam 
cancelado as reservas.

Cinco horas desse serviço 
custam, no mínimo, € 450 euros 
por carro. Ao todo, ele conta, o 
prejuízo foi de quase € 20 mil 
para a companhia, algo em 
torno de R$ 120 mil diários pelo 
vaivém do grupo que, é possível 
especular, temia retaliações.

Os milionários por aqui 
chegam a gastar sete dígitos 
nas lojas da avenida Montaigne, 
uma das principais veias de 
consumo dos endinheirados de 
passagem, e têm acesso liberado 
às lojas independentemente do 
horário de compra.

Só por aí se tem uma ideia 
de que, pelo lado financeiro, o 
tombo em época de desfiles, 
cujas duas edições anuais mo-
vimentam cerca de € 40 bilhões 
só em Paris, segundo os últimos 
dados da câmara de comércio 
local, não são de cifras despre-
zíveis.

Passado o boicote ao co-
mércio internacional, a questão 
recorrente ainda era como res-
ponder ao conflito. Cancelar 
o desfile, como ninguém fez? 
Promover protestos, como fez 
a Balenciaga? Levar mensagem 
de esperança, como fez Valen-
tino com sua coleção toda em 
cor-de-rosa? Qualquer atitude, 
por mais legítima que parecesse, 
foi motivo de crítica.

Se, de um lado, quem se 
calou era acusado de insensível 
por uma parcela mais politizada 
da imprensa internacional, do 
outro, quem abria a boca era 
questionado sobre o uso midi-
ático do conflito.

Mesmo Demna Gvasalia, 
ex-refugiado e vítima nos 1990 
das investidas russas sobre sua 
terra natal, a Geórgia, foi posto 
na fogueira por quem viu uma 
suposta estetização exacerbada 
de seu desfile para a Balenciaga, 
no qual ele parecia reproduzir o 
périplo de quem foge de situa-

ções extremas.
A recepção sobre as formas 

de a moda responder ao estado 
das coisas varia conforme o 
interesse e a disposição das pes-
soas em ver o segmento como 
vetor de cultura, de motor para 
imprimir mensagens para além 
do aspecto puramente comercial 
que muitos ainda insistem em 
imputar a toda a indústria.

“Muitos ainda enxergam 
a moda como um lugar que 
trata de privilégios”, resumiu 
a estilista Maria Grazia Chiuri, 
da Christian Dior. “Tudo parece 
tão irreal e tão sem sentido que 
procuro fazer apenas o possível 
para manter todos os empregos 
que também dependem de 
mim”, disse.

Do lado de fora da bolha 
fashionista, porém, as pessoas 
esperam muito mais. Entre os 
presentes na manifestação con-
tra a guerra, no último sábado, 
a faxineira ucraniana Angela 
Bushman, de 51 anos, pedia 

Guerra da Ucrânia encurrala grifes em Paris 
em meio a boicote a milionários russo

em sua língua, ao lado de um 
grupo formado por outros 23 
conterrâneos aglomerados em 
meio à multidão, atitudes mais 
enérgicas por parte dos líderes 
ocidentais.

Há quase três décadas viven-
do em Paris, ela se emociona ao 
contar que parte de sua família 
ainda está na capital ucraniana 
Kiev e, entre os homens da outra 
metade que emigrou com ela, 
três decidiram voltar ao país 
para lutar ao lado dos amigos 
contra a invasão.

“Falo isso com muita triste-
za, mas a verdade é que estamos 
sozinhos nessa guerra. Se outros 
países não entrarem conosco, 
não haverá mais Ucrânia para 
eu voltar”, diz, enquanto um 
grupo de jovens franceses pas-
sava com um cartaz no qual 
se lia, em inglês, “Otan, faça 
alguma coisa”. No fim das 
contas, e parece cada vez mais 
evidente, ninguém sabe mesmo 
o que fazer.

GUERRA NA UCRÂNIA   Na Semana de Moda, marcas ora mantiveram silêncio 
insensível, ora foram atacadas pela estetização dos protestos

Modelos desfilam peças da coleção outono-inverno 2022-2023 da Hermès durante a Semana de Moda de Paris

LUIZ MAURICIO AZEVEDO
Da Folhapress – São Paulo

É uma verdade universalmente aceita 
que todo livro publicado por uma grande 
casa editorial precise de um crítico literário 
que o leia, o compreenda e, talvez, o re-
comende. A expectativa austeniana dessa 
premissa contrasta com os frustrantes 
resultados colhidos por quem se dedica 
à leitura de “Homens Pretos (Não) Cho-
ram”, obra que ganhou nova edição pela 
HarperCollins.

O autor, o sudestino Stefano Volp, 
espalha por 224 páginas a tentativa estulta 
de transformar em matéria literária as li-
mitações sociais que a realidade concreta 
impõe aos homens negros. A despeito de 
seu esforço, o que chega até nós é uma 
soma de clichês, truísmos e cenas cujo valor 
se perde na adoção de uma voz autoral que 
se deseja poética, mas que se apresenta 
insegura, pueril e sem repertório.

Já nas primeiras linhas, o autor deixa 
muito clara a essência anêmica de seu 
texto. “Resolvi chamar esses contos de 
quarentênicos, porque quero me lembrar 
que, mesmo em meio ao mais profundo 
caos, é possível florescer”, escreve.

Outras passagens soam, no mínimo, 
ingênuas. “Finalizar a carta com seu nome 
simbolizava uma despedida da vida. Pelo 
menos tinha alguém para repassar suas 
conquistas táteis, mas e as da alma? Quem 
poderia nomeá-las?” Ou ainda –”500g de 
afeto/ uma xícara de olho no olho/ uma 
visita para reconhecimento de ambiente/ 
uma dose de autoanálise/ uma gota de 
lágrima/ calor humano a gosto”.

Em todos os dez empreendimentos –vá 
lá, contos– que o autor propõe, sobram for-
mas infantilizadas de retratar a masculini-
dade sob o mesmo prisma condescendente 
e incauto dos que pensam que a literatura 
é uma petição de sursis. A literatura apa-
rece como uma peça de defesa do suposto 
homem negro ou um habeas corpus pre-
ventivo destinado não a refletirmos sobre 
o que somos, mas a explicar o que somos 
para quem já deu sucessivas provas de que 
não deseja nos ouvir.

A dinâmica da indústria cultural tem 
nos levado a dar demasiada atenção à 
presença de autores e de autoras negras no 
debate cultural na mesma medida em que 
vilipendia perspectivas analíticas que nos 
trariam uma exploração mais frutífera do 
teor estético de seus trabalhos. Foi desse 
modo que aprendemos a ler Carolina 
Maria de Jesus porque “é uma autora 
necessária”, e a fetichizar o romance “Ho-
mem Invisível”, de Ralph Ellison, porque 
“nossas aulas de moral e cívica falharam 
em nos contar sobre a terrível invisibili-
dade negra”.

Nosso juízo estético se tornou uma 
sombra de nossa impotência política. E 

já há quem pense que não é preciso gastar 
investimento e tempo esperando de um autor 
negro um novo livro que seja realmente bom. 
Basta que se fabrique uma boa recepção, pu-
lando, como em um ato de mágica, do nada 
para a parte doce da comemoração.

O êxito de autores como Paulo Scott, 
Ta-Nehisi Coates, Oswaldo de Camargo, 
Conceição Evaristo, Ladee Hubbard, Colson 
Whitehead, Kalaf Epalanga, Danez Smith, 
Alice Walker, Yara Monteiro, Cidinha da 
Silva, Itamar Vieira Júnior, Jericho Brown, 
Teresa Cárdenas, Edmilson de Almeida 
Pereira, Zadie Smith, Luciany Aparecida e 

LIVRO - CRÍTICA

‘Homens Pretos (Não) Choram’ soma clichês ao tentar parecer poético

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz de 
Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior Processo Nº 1038457-85.2017.8.11.0041 Valor Da Causa: 
R$23.871,47 Espécie: Busca E Apreensão Polo Ativo: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA, empresa privada, inscrita no CNPJ/MF sob nr. 52.568.821/0001-22, com sede 
na Av. Cidade de Deus, s/n - Vila Yara, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco–SP, CEP: 06029-900, e 
endereço eletrônico 4429. advogados @ bradesco . com . br . POLO PASSIVO: ANDRÉ MENDES 
SILVA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 621.367.073-45, domiciliado e residente na Rua Paz, 39, 
apto 401 bloco 39, Residencial Santa Inês, Cuiabá-MT, CEP: 78051-272, endereço eletrônico e-mail 
desconhecido. FINALIDADE: Citação do polo passivo André Mendes 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 
réu integra o grupo/cota de consórcio nº 8515/054, administrado pela autora. Por força da contemplação 
da cota consorcial, adquiriu o veículo da marca Hyundai, tipo veículos, modelo HB20 1.0M Comfor, 
chassi 9BHBG51CAFP465611, cor branca, ano 2015/2015, placa FYZ6050, Renavan 1062381162. 
Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu 
assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio 
resolúvel e a posse indireta do bem descrito e individualizado, tornando-se, assim, enquanto devedor 
em possuidor e depositário do bem. Ocorre, porém, que o réu tornou-se inadimplente, deixando de 
honrar com as contribuições ao grupo consorcial, deixando de efetuar o pagamento das prestações a 
partir de 10/10/2017, incorrendo em mora desde então, estando o débito em aberto atualizado no 
montante de R$23.871,47 (vinte e três mil e oitocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), 
sendo que o valor será reajustado de acordo com a legislação que rege o sistema consorcial (variação 
do preço do bem básico do plano). DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 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. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HYUNDAI/ 
HB20 1.0 CONFORT, Ano Fabricação/Modelo 2015/2015, Chassi 9BHBG51CAFP465611, RENAVAM 
1062381162, Placa FYZ-6050, Cor BRANCA, 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 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 requerente para que deposite o comprovante de 
pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 
mandado. 7. 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. 8. 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, 27 de fevereiro de 
2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. 
DECISÃO: Vistos etc. Diante da certidão negativa de Id 61294140 - págs. 1/2, defiro o pedido de Id 
64513103 - págs. 1/2. Cite-se o requerido Andre Mendes 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, 17 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, 27 de janeiro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS Expedido Por Determinação do Mm.(ª)Juiz(A) de Direito  
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima Processo n. 1001062-13.2021.8.11.0011 Valor 
Da Causa: R$ 12.205,32 Espécie: Execução de Título Extrajudicial (159) Polo ATIVO: NOME: PRIMO 
ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Endereço: Rua Da Consolação, 372, - Até 1098 
- Lado Par, Republica, São Paulo - Sp - Cep: 01302-000 POLO PASSIVO: NOME: REGINALDO 
GOMES DA SILVa Endereço: Rua 28 De Outubro, 998, Jd. São Paulo, Mirassol D'oeste - MT - Cep: 
78280-000 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 
Execução de Título Extrajudicial, proposta por Primo Rossi Administradora de Consorcio Ltda em 
desfavor de Reginaldo Gomes da Silva, em virtude de débito que perfaz, à época da propositura da 
ação, o valor de R$ 12.205,32. Decisão: Vistos. Assim sendo, DEFIRO o petitório de ID 72879888, 
razão pela qual determino a citação do requerido por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 
do artigo 256, II do código de Processo Civil, com as advertências legais. Caso transcorrido o prazo in 
albis, NOMEIO desde já como curador especial a Defensoria Pública para nos termos do artigo 72, II, 
do CPC, defender os interesses do requerido, para quem deverá ser Aberta Vista dos autos para 
apresentação de defesa, no prazo legal. Após, à requerente para pugnar o que de direito em 15 
(quinze) dias.  Cumpra-Se Expedindo o necessário.  Às Providências. Mirassol D'Oeste-MT, 17 de 
dezembro de 2021. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 
Advertências À Parte: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado 
constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 
346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 
será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 
Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja 
a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, Hanna Kagiza Pomar 
Nogueira, Digitei. Mirassol D'oeste, 2 de março de 2022.

09 E 10/03/2022

09 E 10/03/2022

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 saber: José 
Carlos Correa Ramos, CPF nº 888.245.438-04, e/ou Milena Correa Ramos, CPF nº 
788.132.479-15, pela C R Empreendimentos, e Paulo Roberto da Costa, CPF nº 
061.048.941-00, e/ou Antônio Carlos da Costa, CPF nº 263.521.501-44, em conjunto 
com Cezar Rubens Figueiredo, CPF nº 126.971.091-53, e/ou Orlando Carlos da Silva 
Junior, CPF nº 130.022.011-20, pela Pary GG Empreendimentos Ltda., para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 17 de março 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 na Av. Miguel Sutil, nº 
8.061, sala G-6, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, MT, CEP 78.043-375, 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 e 
respectiva hipoteca.
Contando com a vossa participação, subscrevemo-nos, 
Cuiabá, 07 de março de 2022.

Ginco Urbanismo Ltda. p.p.

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 1030291-59.2020.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$207.606,92 
ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A., CNPJ nº 60.746.948/0001-12, 
com sede Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco-SP, NIRE: 35.300.027.795, CEP 06.029-900, endereço eletrônico 4429. advogados@
bradesco.com.brPOLO PASSIVO: JAMILSON PAES DE MIRANDA, brasileiro, casado, servidor público, CNH 3816279305/MT, inscrito no 
CPF/MF sob nº 768.768.451-68, endereço eletrônico desconhecido, residente e domiciliado à Rua Professor João Félix, 389, bairro Baú, Cuiabá-
MT, CEP 78.008-135. FINALIDADE: Citação do polo passivo/executado, acima qualificado, 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 de R$207.606,92, 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 do executado da importância atualizada de R$207.606,92 (duzentos 
e sete mil seiscentos e seis reais e noventa e dois centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado em Folha de 
Pagamento (Setor Público - Refinanciamento) nº 350.429.017, emitida em 03/08/2018, onde foi concedido crédito no valor de R$119.800,39 (cento e 
dezenove mil oitocentos reis e trinta e nove centavos), mais renegociação do valor de R$57.411,34 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e onze reais 
e trinta e quatro centavos), pagável em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$3.083,75 (três mil oitenta e três reais e 
setenta e cinco centavos) cada, vencendo-se a primeira em 10/09/2018. Devido ao não pagamento da parcela vencida em 05/04/2019, ocasionou 
o vencimento antecipado da dívida. DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 
pagas. 2. Cite-se o executado 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. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 
Comprovante de depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado junto ao ID 34802358 – pág. 04/05. 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 julho de 2020. 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 72945705. Cite-se o executado: 
JAMILSON PAES DE MIRANDA - CPF: 768.768.451-68, 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, 02 de fevereiro 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, 8 de março de 2022. 
(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 10 e 11-03/22

PELLIZARI & CIA LTDA- MEDA, CNPJ 
17.727.243/0001-29, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambien-
te de Sorriso – SAMA, alteração de razão social 
para GUARUJÁ MOVEIS PLANEJADOS LT-
DACNPJ: 17.727.243/0001-29,e renovação da 
licença de operaçãopara fabricação de moveis 
com predominância de madeira, sito a Rua Pal-
mares, nº 449, Industrial 2ª Etapa, Sorriso - MT, 
não determinado (EIA/RIMA). 

MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN-
TOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
25.211.499/0002-98, torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável- SMADES  a Re-
novação da Licença de Operação (LO), para ati-
vidade de Comercio atacadista de medicamen-
tos e drogas de uso humano, localizado  na Av. 
Bosque da Saúde, 140, lote 06070809, Bosque 
de Saúde,  no município de Cuiabá/MT. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

BRF S.A, torna público que requereu á Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Rural Sustentável do Município de Várzea 
Grande – SEMMADRS/VG A Renovação de 
Licença de Operação para Comercio Atacadista 
de Produtos alimentícios em Geral situado em 
Rua Pitangueira, s/n, Lote 1 A 21 Quadra 08 Lo-
teamento Jardim Paula III – Bairro: Novo Mundo 
– CEP: 78.149-340. Várzea Grande/MT

RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0104-
39, torna público que requereu a Secreta-
ria de Estado de MeioAmbiente – SEMA/
MT, o pedido da alteração da razão social , 
para atividade de comércio atacadista de-
combustíveis , localizado na ROD BR 163 
– KM 95, PRAQUE INDUSTRIAL INTER-
MODAL DE RONDONOPOLIS, no municí-
pio de Rondonópolis/MT. Não foi determi-
nado estudo de impacto ambiental.

CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

Chimamanda Adichie sugere que não há 
motivos para que se saia por aí publicizando 
haver ouro onde não há.

De resto, o problema não é a falta de 
ambição estética em “Homens Pretos (Não) 
Choram”, ou o fato de a obra pertencer às 
fileiras da literatura de massa. O busílis é ela 
ser má literatura, aquela que não questiona e 
também não diverte; aquela para a qual o ato 
de permanecer na superfície das coisas não é 
fruto de uma escolha, mas de uma carência.

O fracasso do autor nesse livro não in-
terdita eventuais acertos no futuro. Porém, 
a estratégia de lançar a obra com paratextos 

adulatórios de nomes que já provaram seu 
valor no cenário cultural brasileiro —como 
Jeferson Tenório e Emicida— reforça a sen-
sação de que talvez essa obra seja importante 
porque quem a escreveu o é.

Isso, é claro, funciona muito bem para a 
celebração das mídias sociais, mas não para 
o ofício literário. A existência de Volp, afinal, 
merece nosso festejo. A julgar por essa obra, 
sua literatura ainda não.

* Luiz Mauricio Azevedo é crítico literário e 
pesquisador na FFLCH/USP, é autor de “Estética e Raça: 
Ensaios sobre a Literatura Negra” (Ed. Sulina)

D4Sign 4076c08d-c85c-4918-a915-f315becf760d - 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 certifi cado Digital ICP Brasil. 

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

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.
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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

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – SORRISO CNPJ: 
02.937.632/0040-18, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SAMA/
SORRISO-MT, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
N°196/2019 – PARA ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUA-
DA NA AVENIDA IDEMAR RIEDI, N°10.406,BAIRRO INDUSTRIAL, 
LAT: 12° 33’ 15’’ S LONG: 55° 42’ 48’’ W, SORRISO – MT.

Car Wash Estética Automotiva Ltda - CNPJ 31.573.382/0001-76, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Urbano Sustentável - SMADESS, as Licenças 
Prévia e de Instalação para as atividades de “estética automotiva” 
(lavagem, pintura, martelinho de ouro), a ser implantada na Avenida 
Miguel Sutil, nª 9.300, Setor Q007, Garagem G03 do Shopping Es-
tação Cuiabá, Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT.

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – SORRISO CNPJ: 
02.937.632/0041-07, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SAMA/
SORRISO-MT, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
N°243/2019 – PARA ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUA-
DA NA RODOVIA MT 324,DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, LAT: 
13°29’50,798’’ S LONG: 55°8’50,664’’ W, SORRISO – MT.

Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda - CNPJ 
01.939.985/0001-88, torna público que requereu à Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
- SMADESS, as Licenças Prévia e de Instalação para a atividade 
de “comércio de veículos”, a ser implantada em frente à Avenida 
Fernando Correa da Costa, “Área B e C remanescente”, bairro Po-
ção, Cuiabá/MT.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA - FAZENDA ITAIPU, 
CNPJ10.425.282/0063-25 torna público que requereu à 
Secretaria de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a 
solicitaçãoda Licença de Operaçãopara atividadede extra-
ção de areia, cascalho, e pedregulho, localizadana Rodo-
via BR 364 Km 260,Vicinal a direita + 55 Km - Zona Rural s/
nº,CEP: 78.435-000,  São José do Rio Claro - MT.

Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda - CNPJ 
01.939.985/0001-88, torna público que requereu à Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
- SMADESS, as Licenças Prévia e de Instalação para a atividade 
de “comércio de veículos”, a ser implantada em frente à Avenida 
Fernando Correa da Costa, “Área B1”, bairro Poção, Cuiabá/MT.

Gerencial Empreendimentos Calabria SPE Ltda - CNPJ 
16.608.554/0001-06, torna público que requereu à Prefeitura Muni-
cipal de Cuiabá - SMADESS, a Licença de Operação para o Edifício 
Residencial localizado em frente à Avenida Oito de Abril (lateral com 
a Rua Tenente Coronel Thogo da Silva Pereira e fundos com Tra-
vessa Manoel Murtinho), em Cuiabá-MT.

ROBERTO. S DE JESUS, CNPJ 19.182.381/0001-03, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação para as atividades de Fabricação 
de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de estruturas pré-mol-
dadas de concreto armado, em serie e sob encomendas, serviços de confecções 
de armações metálicas para a construção, sito a rua Leon Feffer, nº 1515, Quadra 
18, Lote 01, Industrial Leonel Bedin, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA).  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 
PROCESSO n. 1044210-81.2021.8.11.0041 Valor da causa: R$ 132.400,64 ESPÉCIE: [Posse, Usucapião Extraordinária]-
>USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS Endereço: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA, S/Nº, 
QUADRA 30, LOTE 06, SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-210 Nome: CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA Endereço: RUA ALBERTO 
DE OLIVEIRA, 06, QUADRA 30, SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-210POLO PASSIVO: Nome: CONSTRUTORA GAUCHA 
LTDA Endereço: RUA PORTUGAL, 99, CENTRO, ERECHIM - RS - CEP: 99700-030 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS 
INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Os autores são legítimos possuidores do imóvel de 
Lote urbano nº 06, da Quadra 30, do Bairro Santa Cruz, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com área de 360m² e matriculado sob nº 
17.386, junto ao Cartório do 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital. A posse mansa e pacífica sobre o bem, iniciou-se em 15 de maio 
de 2006, quando os autores deram início na construção de sua casa/moradia neste local, e onde passaram a residir após o casamento, celebrado 
no final do mesmo ano. DECISÃO: “(...) CITEM-SE POR EDITAL, eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257 
(http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717602/artigo-232-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-973), III (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717443/
inciso-iv-do-artigo-232-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973) do CPC (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-
civil-lei-5869-73), deixo de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por edital, por ser medida desnecessária. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital publicado na forma da Lei. Eu, 
REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 6 de março de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ARLINDO CANOVA PABLOS, CPF: 131.492.138-00, toma público 
querequereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/
MT aLicença Ambiental Simplificada (LAS) para a atividade de 
PisciculturaConvencional em tanques escavados na Fazenda Agropecuária 
Canova,localizado no município de Santo Antonio de Leverger - MT, Rodovia 
BR 364, Margem Direita, Arica Mirim, s/n, Zona Rural.

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

Cuiabá, sexta-feira, 11 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE, inscrito no CNPJ sob o n. 19.630.583/0001-62, situado na Avenida A em confluência com a 

Av. B, bairro Ribeirão do Lipa, CEP 78.068-784, Cuiabá-MT, por meio de seu síndico JOÃO CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 
58 c/c alínea “b”, do inciso I, do artigo 62 da Convenção do Condomínio, CONVOCA todos os condôminos para a realização da ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se de FORMA HÍBRIDA, nos termos do artigo 79, inciso X, da Convenção, no período de 8h00 do dia 
26/03/2022 às 18h00 do dia 29/03/2022, horário de Cuiabá/MT,sendo a abertura realizada de modo presencial e virtual, e as discussões e 
explicações das pautas, e votação, APENAS, de modo virtual, nos termos do parágrafo único, artigo 61 da Convenção, para tratar acerca da 
presente ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Ratificação da deliberação do Conselho Consultivo que aprovou a prestação de contas do ano de 2021.

ASSUNTOS GERAIS:

1. Reajuste da taxa de utilização dos quiosques;
2. Compra dos móveis do espaço gourmet, conforme aprovado na última assembleia;
3. Cronograma de finalização da obra de reforma do espaço Gourmet;
4. Substituição de empresa de jardinagem.
5. Explicações sobre as rotinas administrativas e procedimentos das obras em construção e finalizadas.

A IMPUGNAÇÃO
Até às 18h00min, do dia23/03/2022, sob pena de preclusão do direito, poderá ser interposta, de modo escrito, na recepção 

da sede Administrativa do Condomínio, impugnação ao presente Edital, desde que fundada na existência de contrariedade das normativas 
condominiais e legais.
DA PARTICIPAÇÃO

Desde que quite com suas obrigações pecuniárias, nos termos do inciso IV do art. 15 da Convenção de Condomínio, o (a) 
Condômino (a) poderá participar da assembleia, primeiramente no módulo fórum, podendo adentrar ao recinto virtual do aplicativo Convívio Social, 
para manifestar opinião sobre cada pauta e após, no módulo votação, aprovar, rejeitar ou abster-se em relação às pautas postas em votação.

O Síndico e demais membros do Conselho Administrativo podem discutir e votar todas as matérias da Ordem do Dia, exceto as 
relacionadas à sua prestação de contas, conforme dispõe o art. 59, §5º da Convenção.

Nos termos do art. 59, § 2º, da Convenção, o condômino que não estiver quite com suas obrigações pecuniárias, taxas e multas, 
não terá direito a voto na Assembleia Geral.

Em conformidade com o art. 22 da Convenção, durante o cumprimento de acordo para quitação de dívida, enquanto esta 
não estiver totalmente quitada, ou, estando o condômino depositando judicialmente o débito, somente, será considerado adimplente 
se estiver em dia com o pagamento das parcelas do acordo, e demais obrigações pecuniárias. Caso contrário, ou tendo pago sua cota 
condominial a menor do que o devido, independente de qualquer notificação, este será considerado inadimplente, para todos os efeitos 
da Convenção, inclusive para votar e ser votado.

Será considerado adimplente, o condômino que tenha quitado integralmente suas obrigações pecuniárias até o dia 
23/03/2022,em face da necessidade da baixa automática no sistema bancário, não sendo aceita a apresentação de comprovante de pagamentos 
após essa data.
DA REPRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 67, c/c, art. 68, caput, da Convenção, os condôminos, pessoa física, poderão se fazer representar por 
procuradores com poderes específicos para praticar quaisquer atos e contrair quaisquer obrigações, inerentes à participação em assembleia, 
devendo ser comprovados pela apresentação de procuração, sem necessidade de firma reconhecida em cartório, acompanhado de documento 
pessoal do Outorgante. O documento, em original, deverá ser entregue na administração do condomínio, até o dia 23/03/2022, que ficará retido, 
conforme exigência da Convenção de Condomínio. Na oportunidade, o instrumento será conferido e, em estando tudo certo, será habilitado o 
número do telefone do procurador, com conseqüente bloqueio do número do condômino e seu cônjuge, para evitar risco de votação em duplicidade. 

Na hipótese do condômino for pessoa jurídica, com exceção da representação prevista no inciso V do art. 15 da Convenção 
de Condomínio, os direitos somente poderão ser exercidos apenas por um representante legal devidamente registrado no contrato social ou por 
procurador com outorga específica através de documento que possua o reconhecimento de firma do administrador à época, para representá-la junto 
ao Condomínio, devendo a procuração ser renovada anualmente.

Desde que quite com suas obrigações pecuniárias, o condômino poderá representar na assembleia o interesse de número 
limitado de até 03 (três) condôminos através de procuração com fins específicos, conforme inciso V, do art. 15 da Convenção de Condomínio.

Cumpre assinalar que não sendo condômino e, enquanto mandatário poderá representar apenas 01 (um) condômino, 
bem como que não serão aceitas procurações transmitidas por e-mail ou meios similares, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 68, c/c, art. 15, V, da 
Convenção.

Entre condôminos casados ou em união estável, o direito de votar e ser votado será exercido por apenas uma pessoa, 
independentemente do número de imóveis que possuírem (art. 68, §3º c/c art. 13, §7º, da Convenção de Condomínio).
DA PUBLICIDADE

O presente Edital, nos termos do art. 59, I, II e III da Convenção, será divulgado por todos os meios de comunicação eletrônica 
oficial do Condomínio e através dos e-mails cadastrados na sede da administração, além de afixado na sede administrativa, na portaria e nos murais 
da área lazer, e publicado em jornal local de grande circulação. O não envio ou não recebimento do e-mail, por qualquer motivo, não implica em 
nulidade da assembleia.
DAS FASES DA ASSEMBLEIA GERAL

1ª Fase: Das 8h00 às 12h00 do dia 26/03/2022(horário de Cuiabá)
Abertura da assembleia geral, no modo virtual e presencial, na Sede da Administraçãodo Condomínio, no dia 26/03/2022, 
das 8h00 às 12h:00(horário de Cuiabá-MT). 
2ª Fase: Das 8h00 do dia 26/03/2022 às 18h00 do dia 28/03/2022 (horário de Cuiabá).

Do dia 26/03/2022 a 28/03/2022:Abertura do fórum de discussão de pautas, com postagens no fórum “online” de discussão. Eventuais pedidos de 
esclarecimentos ou informações deverão ser encaminhados por e-mail para gerencia@floraisdovalle.com.br.
As respostas serão postadas no fórum de discussão, durante o horário comercial, para ciência de todos. 
Obs.1: Durante esta fase, não serão toleradas postagens de informações/notícias falsas ou ofensivas ou, ainda, que contenham palavras 
de baixo calão. 
Obs.2: Também não poderão ser postados assuntos não correlacionados com a pauta (art. 60 da Convenção)
3ª Fase: Das 8h00às 18h00 do dia 29/03/2022(horário de Cuiabá)
Abertura da votação eletrônica, pelo aplicativo Convívio Social. 
Encerramento da votação às 18h00 (horário de Cuiabá-MT). 
4ª Fase: Dia 29/03/2022, no período estimado entre 18h01 e 20h00 (horário de Cuiabá)
Divulgação do resultado e encerramento da assembleia geral.
DA IMPERATIVIDADE DAS DELIBERAÇÕES

Ressalta-se que, nos termos do art. 57 da Convenção, obedecido o quórum necessário, as deliberações adotadas obrigam aos 
Conselhos e a todos os condôminos presentes ou não, inclusive nos casos em que o seu não comparecimento decorra da sua ausência temporária 
do respectivo domicilio, ou outro qualquer motivo que impeça a tempestiva entrega ao destinatário, do aviso de convocação.
DO RECURSO CONTRA DECISÃO DA ASSEMBLEIA

O condômino interessado, sob pena de preclusão do direito, poderá interpor, de modo escrito, na recepção da sede Administrativa 
do Condomínio, até às 18h00min do dia 01/04/2022, recurso contra decisão da Assembleia, desde que fundada na existência de contrariedade das 
normativas condominiais e/ou legais, nos termos do art. 72, §4º, da Convenção.
DO USO DO APLICATIVO CONVÍVIO SOCIAL

Para votação o(a) condômino(a) deverá utilizar-se do aplicativo para celular “Convívio Social”, que está disponível para download
no AppStore ou Google Play. Para a sua utilização basta baixar o aplicativo, inserir o número do telefone celular de apenas um condômino com 
direito a voto da unidade, constante no cadastro do condomínio e fazer a confirmação mediante código SMS.Aqueles que estão com o cadastro 
desatualizado deverão encaminhar e-mail para recepcao@floraisdovalle.com.br, informando o número do telefone e confirmando o endereço 
eletrônico. Não será realizada atualização cadastral por telefone.

A administração do condomínio enviará, pelos e-mails constantes do seu banco de dados, tutorial para baixar o aplicativo, bem 
como operacionalizar a função de participação no fórum “online” de discussão e votação de pautas. 

Cuiabá/MT, 10 de março de 2022.

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 1030291-59.2020.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$207.606,92 
ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A., CNPJ nº 60.746.948/0001-12, 
com sede Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco-SP, NIRE: 35.300.027.795, CEP 06.029-900, endereço eletrônico 4429. advogados@
bradesco.com.brPOLO PASSIVO: JAMILSON PAES DE MIRANDA, brasileiro, casado, servidor público, CNH 3816279305/MT, inscrito no 
CPF/MF sob nº 768.768.451-68, endereço eletrônico desconhecido, residente e domiciliado à Rua Professor João Félix, 389, bairro Baú, Cuiabá-
MT, CEP 78.008-135. FINALIDADE: Citação do polo passivo/executado, acima qualificado, 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 de R$207.606,92, 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 do executado da importância atualizada de R$207.606,92 (duzentos 
e sete mil seiscentos e seis reais e noventa e dois centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado em Folha de 
Pagamento (Setor Público - Refinanciamento) nº 350.429.017, emitida em 03/08/2018, onde foi concedido crédito no valor de R$119.800,39 (cento e 
dezenove mil oitocentos reis e trinta e nove centavos), mais renegociação do valor de R$57.411,34 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e onze reais 
e trinta e quatro centavos), pagável em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$3.083,75 (três mil oitenta e três reais e 
setenta e cinco centavos) cada, vencendo-se a primeira em 10/09/2018. Devido ao não pagamento da parcela vencida em 05/04/2019, ocasionou 
o vencimento antecipado da dívida. DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 
pagas. 2. Cite-se o executado 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. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 
Comprovante de depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado junto ao ID 34802358 – pág. 04/05. 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 julho de 2020. 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 72945705. Cite-se o executado: 
JAMILSON PAES DE MIRANDA - CPF: 768.768.451-68, 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, 02 de fevereiro 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, 8 de março de 2022. 
(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 10 e 11-03/22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo 
Financeiro no Estado de Mato Grosso – SEEB-MT, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 03.484.839/0001-30, Carta Sindical livro nº 35, folha nº 41, Ano 1963, 
por seu presidente abaixo assinado, convoca seus associados, empregados 
em empresas do ramo financeiro, na base territorial deste sindicato, para 
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 11 de 
Março de 2022 (Sexta-Feira), às 17h30min, em primeira convocação, e às 
18h00min, em segunda convocação, na sede do SEEB-MT, com endereço 
à Rua Barão de Melgaço, 3190, no Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, para 
discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Eleição de Delegados para o Congresso Extraordinário da CONTRAF-

CUT;
2. Outros assuntos de interesse da categoria profissional.

Cuiabá-MT, 10 de Março de 2022.

Clodoaldo Barbosa
Presidente

  

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: 29 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 17h00 (DEZESSETE HORAS) em 1ª (primeira) convocação com a 
presença de 2/3 das filiadas em condições de votar, ou às 18h00 (DEZOITO HORAS) em 2ª 
(segunda) convocação com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar ou 
às 19h00 (DEZENOVE 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, 09 de março de 2022. 

Dr. Rubens Carlos de Oliveira Junior 
Diretor Presidente 

MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA. 
CNPJ nº: 13.009.259/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
AMirante do Pary Participações Ltda., pelo administrador que esta subscreve, convoca 
os sócios por seus administradores, nomeados em Contrato Social, a saber: José 
Carlos Correa Ramos, CPF nº 888.245.438-04, e/ou Milena Correa Ramos, CPF nº 
788.132.479-15, pela C R Empreendimentos, e Paulo Roberto da Costa, CPF nº 
061.048.941-00, e/ou Antônio Carlos da Costa, CPF nº 263.521.501-44, em conjunto 
com Cezar Rubens Figueiredo, CPF nº 126.971.091-53, e/ou Orlando Carlos da Silva 
Junior, CPF nº 130.022.011-20, pela Pary GG Empreendimentos Ltda., para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 17 de março 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 na Av. Miguel Sutil, nº 
8.061, sala G-6, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, MT, CEP 78.043-375, 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 e 
respectiva hipoteca.
Contando com a vossa participação, subscrevemo-nos, 
Cuiabá, 07 de março de 2022.

Ginco Urbanismo Ltda. p.p.

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, no dia 28 de março 
de 2022, às 9:00horas 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 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, conforme as especificações.

EDITAL DE LEILÃO 003/2022

ABANDONO DE EMPREGO 
Universal Segurança Ltda. CNPJ nº. 08.830.513/0001-31, 
Situada Avenida Portugal nº. 10, Quadra 22, Bairro: Jardim 
Tropical Cuiabá-MT. Comunica o abandono de emprego de seu 
funcionário Sr. JONNY GUIDO DA SILVA CTPS 38962 Série 
00024-MT, deste o dia  06/02/2022, solicita o seu 
comparecimento no prazo de 03 dias a contar da data  desta 
primeira publicação. O não comparecimento ou faltas de 
justificativas caracterizará em Abandono de Emprego de acordo 
com o Artigo 482, Letra I da CLT. 

COOPERATIVA ALTERNATIVA DE CATADORES, RECICLAGEM E PRESERVAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO. COOREPAM 

CNPJ/MF: 07.474.615/0001-07 NIRE: 51 4 0000713 6 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA 
  A Presidente da COOREPAM, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os senhores associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, que realizar-se-á no dia 30 de Março de 2022, na sede social da Cooperativa, 
ás 13:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, às 14:00 
horas, em segunda convocação, com a presença da metade mais um dos associados; e às 
15:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10(dez) 
associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Prestação de Contas referente ao ano 2021 
2. Eleição de novos Membros da Diretoria e Conselho Fiscal 
3. Outros Assuntos de interesse da cooperativa 

Cuiabá, 10 de Março de 2022. 
Maria Aparecida da Conceição 

Presidente 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES E PRODUTORES DE MATERIAIS
RECICLAVEIS DE MATO GROSSO -COOPEMAR 

CNPJ/MF: 28.148.040/0001-02 NIRE: 51400010323 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da COOPEMAR, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os senhores associados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que 
realizar-se-á no dia 31 de Março de 2022, na sede social da Cooperativa, ás 13:00 horas em 
primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, às 14:00 horas, em segunda 
convocação, com a presença da metade mais um dos associados; e às 15:00 horas, em 
terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10(dez) associados, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Prestação de Contas referente ao ano 2021 
2. Eleição de novos do Conselho Fiscal 
3. Outros Assuntos de interesse da cooperativa 

Cuiabá, 10 de Março de 2022. 
Wanderley Cavenaghe 

Presidente 

EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 20.300.944/0001-91, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek com Avenida Presidente Kennedy, 
Bairro Bandeirantes, Caldas Novas (GO), CEP: 75690-000, NOTIFICA os promitentes compradores abaixo relacionados, 
do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do recebimento desta notificação, para quitação total do débito 
descrito abaixo, valores esses atualizados até a data de 23/02/2022 acrescidos de correção monetária pelo índice do 
IGPM, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, sob pena de não o fazendo, ficar CONSTITUÍDO EM MORA, e, por 
conseguinte, rescindir-se de pleno direito o referido compromisso, conforme Cláusula OITAVA do contrato livremente 
firmado entre as partes e disposição da Lei nº. 4.591/64. 

UNIDADE PROMITENTE 
COMPRADOR(A) CPF/CNPJ Nº CONTRATO 

VALOR
ATUALIZADO
DO DÉBITO 

APT. 901/15 TORRE 
NORTE 

VAUVERNAGUES JOAO 
PIRES DE CAMARGO 28459466191 4227 R$ 21.860,22 

M. F. Dias Transportes, CNPJ44.888.199/0001-01, torna público que 
requereu a , a Licença Ambiental Simplificada (LAS), para SEMA/MT
atividade de Transporte rodoviário de produtos perigosos, TV Projetada 
JG, nº 337, Quadra 016 LOTE 018, Jardim Gramado, Sinop-MT

Hotel Morumbi LTDA (CNPJ 01.051.580/0001-09) torna público que 
requereu à  a outorga de captação de águas subterrâneas em SEMA/MT
poço tubular de concreto, localizado no endereço Avenida Governador 
Júlio José de Campos, 5166 (Fundos-Mapim),. CEP 78155-402, na cidade 
de Várzea Grande-MT

Bunge Alimentos S/A, CNPJ 84.046.101/0220-81, com endereço na 
Rod. BR 080, km 05-Posto Alô Brasil, s/n, Bairro Zona rural, Cep 78.678-
000, Bom Jesus do Araguaia/MT, torna público que requereu a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente- , aSEMA/MT Licença por Adesão e 
Compromisso-LAC para atividade de Secagem e Armazenamento de 
Grãos (Armazéns gerais)                                                              (11/03/2022)

CONDOMÍNIO NÁUTICO PORTAL DAS ÁGUAS
CNPJ nº 14.063.555/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O  Síndico  e  Subsíndico  do  Condomínio  Náutico  Portal  das  Águas,  em
conformidade com a Constituição Federal, promulgada em 05/10/88, o Artigo 1.350
do Código Civil e a Convenção do Condomínio registrada no cartório Cristovão
Pedriel da Paixão de Imóveis, 1º Ofício, livro Nº BS, folhas 069, data 22/01/2002,
matricula 10.639, no município de Chapada dos Guimarães, convoca a todos os
Condôminos,  proprietários de lote no referido Condomínio,  para a  Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no  Salão de Festas do Clube do Condomínio
Náutico de Serviços Portal das Águas, situado na Alameda Cedro Rosa, quadra
22, Zona Rural da antiga Fazenda Morro do Chapéu, município da Chapada dos
Guimarães, no dia 19/03/2022 (sábado) , em 1ª Convocação às 08h30min, nos
termos  da  legislação  e  da  convenção  e  em  2ª  Convocação  às  09h em
conformidade com a Lei e a Convenção do Condomínio, para discutir e deliberar
sobre a ordem do dia: 1) Prestação de contas do período de 05/2021 a 12/2021;
2)  Previsão  Orçamentária/2022  e  definição  da  taxa  condominial;  3)
Apresentação de planejamento de obras para o ano de 2022 e definição da
taxa; 4)  Outros assuntos de interesse do Condomínio. OBS.:  Por  força da
jurisprudência majoritária dos tribunais,  no item 4  da pauta não haverá votação
sobre os assuntos a serem tratados, pois o mesmo tem apenas cunho informativo
e  não  deliberativo.  Observação:  •  Considerando  as  medidas  emergenciais  e
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (covid-19) no âmbito
do município de Cuiabá, no horário que o condômino se dirigir até a assembleia,
deverá  obrigatoriamente  estar  com  máscara,  bem  como  atentar  para  o
distanciamento  social  de  1,5m  entre  uma  pessoa  e  outra.  O  condomínio
disponibilizará  álcool  gel  para  medidas  de  segurança,  bem  como  as  cadeiras
estarão com distanciamento de 1,5m. (entre uma e outra). 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 aos Senhores Condôminos se fazerem representar na
Assembleia  ora  convocada  por  procuradores,  munidos  com  procurações
específicas. O instrumento particular deverá conter a indicação do lugar onde foi
passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga
com a designação e a extensão dos poderes conferidos. * 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!  Chapada dos Guimarães, 07/03/2022. Marcus Fernando Fontes
Von Kirchenheim - Síndico; Ricardo de Oliveira Cotrim Dias - Subsíndico. 11/03/22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APLICA PENA DISCIPLINAR DE CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO 

OFICIAL AO MÉDICO DR. HOMERO REYNALDO ORDONEZ RAMOS CRM-

MT Nº 6397

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, em conformidade 
com o disposto na Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em vista a 
decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CRM-MT nº 19/2017, 
julgado na Câmara do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, 
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 artigo do Código de Ética Médica Resolução CFM nº 1.931/2009 1º
correlato ao artigo do Código de Ética Médica Resolução CFM nº 2.217/2018 ao 1º 
DR. HOMERO REYNALDO ORDONEZ RAMOS, inscrito neste Conselho sob nº 
6397.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio 
Presidente

SEBASTIÃO FELIX DA ROCHA, inscrito no CPF sob nº 
887.741.636-04, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENÇA FLORESTAL - LF, referente à 
FAZENDA VALE DO RIO PRETO, localizada no município 
de JUÍNA- MT.

A HIDROELÉTRICA SANTA LUZIA., inscrita no CNPJ Nº 
22.134.412/0001-57, torna público que requereu à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a 
alteração de razão social e nome fantasia da PCH Santa 
Luzia, com potência de 13,4 MW, localizada no Rio Juína, 
zona rural dos municípios de Campos de Júlio e Comodoro 
– MT.

A HIDROELÉTRICA SANTA LUZIA., inscrita no CNPJ Nº 
22.134.412/0002-38, torna público que requereu à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a 
alteração de razão social e nome fantasia da PCH Santo 
Antônio, com potência de 10,3 MW, localizada no Rio Juína, 
zona rural dos municípios de Campos de Júlio e Comodoro 
– MT.

PIRAGUASSU AGRO PECUARIA S/A CNPJ N.º 04.990.263/0001-46 CONVOCA-
ÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA São convocados os Srs. Acionistas da 
Piraguassu Agro Pecuária S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se às 09:00 horas do dia 28 de Março de 2.022, na sede social na cidade 
de Cuiabá-Mato Grosso, na Rua Pimenta Bueno, 460 Bairro Dom Aquino, com a 
finalidade de deliberarem  sobre  a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão 
e votação do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações 
financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021. (b) Destinação do re-
sultado do exercício findo. (c) Eleição da Diretoria para o Biênio 2022/2023. (d) 
Outros assuntos de interesse social. Cuiabá-MT, 09 de março de 2022. KAZUO 
YAMAOKA - Diretor Presidente.
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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.
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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

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – SORRISO CNPJ: 
02.937.632/0040-18, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SAMA/
SORRISO-MT, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
N°196/2019 – PARA ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUA-
DA NA AVENIDA IDEMAR RIEDI, N°10.406,BAIRRO INDUSTRIAL, 
LAT: 12° 33’ 15’’ S LONG: 55° 42’ 48’’ W, SORRISO – MT.

Car Wash Estética Automotiva Ltda - CNPJ 31.573.382/0001-76, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Urbano Sustentável - SMADESS, as Licenças 
Prévia e de Instalação para as atividades de “estética automotiva” 
(lavagem, pintura, martelinho de ouro), a ser implantada na Avenida 
Miguel Sutil, nª 9.300, Setor Q007, Garagem G03 do Shopping Es-
tação Cuiabá, Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT.

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – SORRISO CNPJ: 
02.937.632/0041-07, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO 
À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SAMA/
SORRISO-MT, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
N°243/2019 – PARA ATIVIDADE DE ARMAZÉM GERAIS, SITUA-
DA NA RODOVIA MT 324,DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, LAT: 
13°29’50,798’’ S LONG: 55°8’50,664’’ W, SORRISO – MT.

Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda - CNPJ 
01.939.985/0001-88, torna público que requereu à Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
- SMADESS, as Licenças Prévia e de Instalação para a atividade 
de “comércio de veículos”, a ser implantada em frente à Avenida 
Fernando Correa da Costa, “Área B e C remanescente”, bairro Po-
ção, Cuiabá/MT.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA - FAZENDA ITAIPU, 
CNPJ10.425.282/0063-25 torna público que requereu à 
Secretaria de Estado deMeio Ambiente- MT (SEMA/MT) a 
solicitaçãoda Licença de Operaçãopara atividadede extra-
ção de areia, cascalho, e pedregulho, localizadana Rodo-
via BR 364 Km 260,Vicinal a direita + 55 Km - Zona Rural s/
nº,CEP: 78.435-000,  São José do Rio Claro - MT.

Nacional Motors Distribuidora de Veículos Ltda - CNPJ 
01.939.985/0001-88, torna público que requereu à Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
- SMADESS, as Licenças Prévia e de Instalação para a atividade 
de “comércio de veículos”, a ser implantada em frente à Avenida 
Fernando Correa da Costa, “Área B1”, bairro Poção, Cuiabá/MT.

Gerencial Empreendimentos Calabria SPE Ltda - CNPJ 
16.608.554/0001-06, torna público que requereu à Prefeitura Muni-
cipal de Cuiabá - SMADESS, a Licença de Operação para o Edifício 
Residencial localizado em frente à Avenida Oito de Abril (lateral com 
a Rua Tenente Coronel Thogo da Silva Pereira e fundos com Tra-
vessa Manoel Murtinho), em Cuiabá-MT.

ROBERTO. S DE JESUS, CNPJ 19.182.381/0001-03, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso, a Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação para as atividades de Fabricação 
de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de estruturas pré-mol-
dadas de concreto armado, em serie e sob encomendas, serviços de confecções 
de armações metálicas para a construção, sito a rua Leon Feffer, nº 1515, Quadra 
18, Lote 01, Industrial Leonel Bedin, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA).  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 
PROCESSO n. 1044210-81.2021.8.11.0041 Valor da causa: R$ 132.400,64 ESPÉCIE: [Posse, Usucapião Extraordinária]-
>USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS Endereço: Rua ALBERTO DE OLIVEIRA, S/Nº, 
QUADRA 30, LOTE 06, SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-210 Nome: CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA Endereço: RUA ALBERTO 
DE OLIVEIRA, 06, QUADRA 30, SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-210POLO PASSIVO: Nome: CONSTRUTORA GAUCHA 
LTDA Endereço: RUA PORTUGAL, 99, CENTRO, ERECHIM - RS - CEP: 99700-030 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS 
INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Os autores são legítimos possuidores do imóvel de 
Lote urbano nº 06, da Quadra 30, do Bairro Santa Cruz, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com área de 360m² e matriculado sob nº 
17.386, junto ao Cartório do 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital. A posse mansa e pacífica sobre o bem, iniciou-se em 15 de maio 
de 2006, quando os autores deram início na construção de sua casa/moradia neste local, e onde passaram a residir após o casamento, celebrado 
no final do mesmo ano. DECISÃO: “(...) CITEM-SE POR EDITAL, eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257 
(http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717602/artigo-232-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-973), III (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717443/
inciso-iv-do-artigo-232-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973) do CPC (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-
civil-lei-5869-73), deixo de nomear curador especial aos réus e interessados incertos citados por edital, por ser medida desnecessária. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital publicado na forma da Lei. Eu, 
REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 6 de março de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ARLINDO CANOVA PABLOS, CPF: 131.492.138-00, toma público 
querequereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/
MT aLicença Ambiental Simplificada (LAS) para a atividade de 
PisciculturaConvencional em tanques escavados na Fazenda Agropecuária 
Canova,localizado no município de Santo Antonio de Leverger - MT, Rodovia 
BR 364, Margem Direita, Arica Mirim, s/n, Zona Rural.

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

Cuiabá, sexta-feira, 11 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE, inscrito no CNPJ sob o n. 19.630.583/0001-62, situado na Avenida A em confluência com a 

Av. B, bairro Ribeirão do Lipa, CEP 78.068-784, Cuiabá-MT, por meio de seu síndico JOÃO CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 
58 c/c alínea “b”, do inciso I, do artigo 62 da Convenção do Condomínio, CONVOCA todos os condôminos para a realização da ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se de FORMA HÍBRIDA, nos termos do artigo 79, inciso X, da Convenção, no período de 8h00 do dia 
26/03/2022 às 18h00 do dia 29/03/2022, horário de Cuiabá/MT,sendo a abertura realizada de modo presencial e virtual, e as discussões e 
explicações das pautas, e votação, APENAS, de modo virtual, nos termos do parágrafo único, artigo 61 da Convenção, para tratar acerca da 
presente ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Ratificação da deliberação do Conselho Consultivo que aprovou a prestação de contas do ano de 2021.

ASSUNTOS GERAIS:

1. Reajuste da taxa de utilização dos quiosques;
2. Compra dos móveis do espaço gourmet, conforme aprovado na última assembleia;
3. Cronograma de finalização da obra de reforma do espaço Gourmet;
4. Substituição de empresa de jardinagem.
5. Explicações sobre as rotinas administrativas e procedimentos das obras em construção e finalizadas.

A IMPUGNAÇÃO
Até às 18h00min, do dia23/03/2022, sob pena de preclusão do direito, poderá ser interposta, de modo escrito, na recepção 

da sede Administrativa do Condomínio, impugnação ao presente Edital, desde que fundada na existência de contrariedade das normativas 
condominiais e legais.
DA PARTICIPAÇÃO

Desde que quite com suas obrigações pecuniárias, nos termos do inciso IV do art. 15 da Convenção de Condomínio, o (a) 
Condômino (a) poderá participar da assembleia, primeiramente no módulo fórum, podendo adentrar ao recinto virtual do aplicativo Convívio Social, 
para manifestar opinião sobre cada pauta e após, no módulo votação, aprovar, rejeitar ou abster-se em relação às pautas postas em votação.

O Síndico e demais membros do Conselho Administrativo podem discutir e votar todas as matérias da Ordem do Dia, exceto as 
relacionadas à sua prestação de contas, conforme dispõe o art. 59, §5º da Convenção.

Nos termos do art. 59, § 2º, da Convenção, o condômino que não estiver quite com suas obrigações pecuniárias, taxas e multas, 
não terá direito a voto na Assembleia Geral.

Em conformidade com o art. 22 da Convenção, durante o cumprimento de acordo para quitação de dívida, enquanto esta 
não estiver totalmente quitada, ou, estando o condômino depositando judicialmente o débito, somente, será considerado adimplente 
se estiver em dia com o pagamento das parcelas do acordo, e demais obrigações pecuniárias. Caso contrário, ou tendo pago sua cota 
condominial a menor do que o devido, independente de qualquer notificação, este será considerado inadimplente, para todos os efeitos 
da Convenção, inclusive para votar e ser votado.

Será considerado adimplente, o condômino que tenha quitado integralmente suas obrigações pecuniárias até o dia 
23/03/2022,em face da necessidade da baixa automática no sistema bancário, não sendo aceita a apresentação de comprovante de pagamentos 
após essa data.
DA REPRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 67, c/c, art. 68, caput, da Convenção, os condôminos, pessoa física, poderão se fazer representar por 
procuradores com poderes específicos para praticar quaisquer atos e contrair quaisquer obrigações, inerentes à participação em assembleia, 
devendo ser comprovados pela apresentação de procuração, sem necessidade de firma reconhecida em cartório, acompanhado de documento 
pessoal do Outorgante. O documento, em original, deverá ser entregue na administração do condomínio, até o dia 23/03/2022, que ficará retido, 
conforme exigência da Convenção de Condomínio. Na oportunidade, o instrumento será conferido e, em estando tudo certo, será habilitado o 
número do telefone do procurador, com conseqüente bloqueio do número do condômino e seu cônjuge, para evitar risco de votação em duplicidade. 

Na hipótese do condômino for pessoa jurídica, com exceção da representação prevista no inciso V do art. 15 da Convenção 
de Condomínio, os direitos somente poderão ser exercidos apenas por um representante legal devidamente registrado no contrato social ou por 
procurador com outorga específica através de documento que possua o reconhecimento de firma do administrador à época, para representá-la junto 
ao Condomínio, devendo a procuração ser renovada anualmente.

Desde que quite com suas obrigações pecuniárias, o condômino poderá representar na assembleia o interesse de número 
limitado de até 03 (três) condôminos através de procuração com fins específicos, conforme inciso V, do art. 15 da Convenção de Condomínio.

Cumpre assinalar que não sendo condômino e, enquanto mandatário poderá representar apenas 01 (um) condômino, 
bem como que não serão aceitas procurações transmitidas por e-mail ou meios similares, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 68, c/c, art. 15, V, da 
Convenção.

Entre condôminos casados ou em união estável, o direito de votar e ser votado será exercido por apenas uma pessoa, 
independentemente do número de imóveis que possuírem (art. 68, §3º c/c art. 13, §7º, da Convenção de Condomínio).
DA PUBLICIDADE

O presente Edital, nos termos do art. 59, I, II e III da Convenção, será divulgado por todos os meios de comunicação eletrônica 
oficial do Condomínio e através dos e-mails cadastrados na sede da administração, além de afixado na sede administrativa, na portaria e nos murais 
da área lazer, e publicado em jornal local de grande circulação. O não envio ou não recebimento do e-mail, por qualquer motivo, não implica em 
nulidade da assembleia.
DAS FASES DA ASSEMBLEIA GERAL

1ª Fase: Das 8h00 às 12h00 do dia 26/03/2022(horário de Cuiabá)
Abertura da assembleia geral, no modo virtual e presencial, na Sede da Administraçãodo Condomínio, no dia 26/03/2022, 
das 8h00 às 12h:00(horário de Cuiabá-MT). 
2ª Fase: Das 8h00 do dia 26/03/2022 às 18h00 do dia 28/03/2022 (horário de Cuiabá).

Do dia 26/03/2022 a 28/03/2022:Abertura do fórum de discussão de pautas, com postagens no fórum “online” de discussão. Eventuais pedidos de 
esclarecimentos ou informações deverão ser encaminhados por e-mail para gerencia@floraisdovalle.com.br.
As respostas serão postadas no fórum de discussão, durante o horário comercial, para ciência de todos. 
Obs.1: Durante esta fase, não serão toleradas postagens de informações/notícias falsas ou ofensivas ou, ainda, que contenham palavras 
de baixo calão. 
Obs.2: Também não poderão ser postados assuntos não correlacionados com a pauta (art. 60 da Convenção)
3ª Fase: Das 8h00às 18h00 do dia 29/03/2022(horário de Cuiabá)
Abertura da votação eletrônica, pelo aplicativo Convívio Social. 
Encerramento da votação às 18h00 (horário de Cuiabá-MT). 
4ª Fase: Dia 29/03/2022, no período estimado entre 18h01 e 20h00 (horário de Cuiabá)
Divulgação do resultado e encerramento da assembleia geral.
DA IMPERATIVIDADE DAS DELIBERAÇÕES

Ressalta-se que, nos termos do art. 57 da Convenção, obedecido o quórum necessário, as deliberações adotadas obrigam aos 
Conselhos e a todos os condôminos presentes ou não, inclusive nos casos em que o seu não comparecimento decorra da sua ausência temporária 
do respectivo domicilio, ou outro qualquer motivo que impeça a tempestiva entrega ao destinatário, do aviso de convocação.
DO RECURSO CONTRA DECISÃO DA ASSEMBLEIA

O condômino interessado, sob pena de preclusão do direito, poderá interpor, de modo escrito, na recepção da sede Administrativa 
do Condomínio, até às 18h00min do dia 01/04/2022, recurso contra decisão da Assembleia, desde que fundada na existência de contrariedade das 
normativas condominiais e/ou legais, nos termos do art. 72, §4º, da Convenção.
DO USO DO APLICATIVO CONVÍVIO SOCIAL

Para votação o(a) condômino(a) deverá utilizar-se do aplicativo para celular “Convívio Social”, que está disponível para download
no AppStore ou Google Play. Para a sua utilização basta baixar o aplicativo, inserir o número do telefone celular de apenas um condômino com 
direito a voto da unidade, constante no cadastro do condomínio e fazer a confirmação mediante código SMS.Aqueles que estão com o cadastro 
desatualizado deverão encaminhar e-mail para recepcao@floraisdovalle.com.br, informando o número do telefone e confirmando o endereço 
eletrônico. Não será realizada atualização cadastral por telefone.

A administração do condomínio enviará, pelos e-mails constantes do seu banco de dados, tutorial para baixar o aplicativo, bem 
como operacionalizar a função de participação no fórum “online” de discussão e votação de pautas. 

Cuiabá/MT, 10 de março de 2022.

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 1030291-59.2020.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$207.606,92 
ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A., CNPJ nº 60.746.948/0001-12, 
com sede Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco-SP, NIRE: 35.300.027.795, CEP 06.029-900, endereço eletrônico 4429. advogados@
bradesco.com.brPOLO PASSIVO: JAMILSON PAES DE MIRANDA, brasileiro, casado, servidor público, CNH 3816279305/MT, inscrito no 
CPF/MF sob nº 768.768.451-68, endereço eletrônico desconhecido, residente e domiciliado à Rua Professor João Félix, 389, bairro Baú, Cuiabá-
MT, CEP 78.008-135. FINALIDADE: Citação do polo passivo/executado, acima qualificado, 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 de R$207.606,92, 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 do executado da importância atualizada de R$207.606,92 (duzentos 
e sete mil seiscentos e seis reais e noventa e dois centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado em Folha de 
Pagamento (Setor Público - Refinanciamento) nº 350.429.017, emitida em 03/08/2018, onde foi concedido crédito no valor de R$119.800,39 (cento e 
dezenove mil oitocentos reis e trinta e nove centavos), mais renegociação do valor de R$57.411,34 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e onze reais 
e trinta e quatro centavos), pagável em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$3.083,75 (três mil oitenta e três reais e 
setenta e cinco centavos) cada, vencendo-se a primeira em 10/09/2018. Devido ao não pagamento da parcela vencida em 05/04/2019, ocasionou 
o vencimento antecipado da dívida. DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 
pagas. 2. Cite-se o executado 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. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 
Comprovante de depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado junto ao ID 34802358 – pág. 04/05. 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 julho de 2020. 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 72945705. Cite-se o executado: 
JAMILSON PAES DE MIRANDA - CPF: 768.768.451-68, 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, 02 de fevereiro 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, 8 de março de 2022. 
(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 10 e 11-03/22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo 
Financeiro no Estado de Mato Grosso – SEEB-MT, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 03.484.839/0001-30, Carta Sindical livro nº 35, folha nº 41, Ano 1963, 
por seu presidente abaixo assinado, convoca seus associados, empregados 
em empresas do ramo financeiro, na base territorial deste sindicato, para 
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 11 de 
Março de 2022 (Sexta-Feira), às 17h30min, em primeira convocação, e às 
18h00min, em segunda convocação, na sede do SEEB-MT, com endereço 
à Rua Barão de Melgaço, 3190, no Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, para 
discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Eleição de Delegados para o Congresso Extraordinário da CONTRAF-

CUT;
2. Outros assuntos de interesse da categoria profissional.

Cuiabá-MT, 10 de Março de 2022.

Clodoaldo Barbosa
Presidente

  

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: 29 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 17h00 (DEZESSETE HORAS) em 1ª (primeira) convocação com a 
presença de 2/3 das filiadas em condições de votar, ou às 18h00 (DEZOITO HORAS) em 2ª 
(segunda) convocação com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar ou 
às 19h00 (DEZENOVE 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, 09 de março de 2022. 

Dr. Rubens Carlos de Oliveira Junior 
Diretor Presidente 

MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA. 
CNPJ nº: 13.009.259/0001-18

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
AMirante do Pary Participações Ltda., pelo administrador que esta subscreve, convoca 
os sócios por seus administradores, nomeados em Contrato Social, a saber: José 
Carlos Correa Ramos, CPF nº 888.245.438-04, e/ou Milena Correa Ramos, CPF nº 
788.132.479-15, pela C R Empreendimentos, e Paulo Roberto da Costa, CPF nº 
061.048.941-00, e/ou Antônio Carlos da Costa, CPF nº 263.521.501-44, em conjunto 
com Cezar Rubens Figueiredo, CPF nº 126.971.091-53, e/ou Orlando Carlos da Silva 
Junior, CPF nº 130.022.011-20, pela Pary GG Empreendimentos Ltda., para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 17 de março 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 na Av. Miguel Sutil, nº 
8.061, sala G-6, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, MT, CEP 78.043-375, 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 e 
respectiva hipoteca.
Contando com a vossa participação, subscrevemo-nos, 
Cuiabá, 07 de março de 2022.

Ginco Urbanismo Ltda. p.p.

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, no dia 28 de março 
de 2022, às 9:00horas 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 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, conforme as especificações.

EDITAL DE LEILÃO 003/2022

ABANDONO DE EMPREGO 
Universal Segurança Ltda. CNPJ nº. 08.830.513/0001-31, 
Situada Avenida Portugal nº. 10, Quadra 22, Bairro: Jardim 
Tropical Cuiabá-MT. Comunica o abandono de emprego de seu 
funcionário Sr. JONNY GUIDO DA SILVA CTPS 38962 Série 
00024-MT, deste o dia  06/02/2022, solicita o seu 
comparecimento no prazo de 03 dias a contar da data  desta 
primeira publicação. O não comparecimento ou faltas de 
justificativas caracterizará em Abandono de Emprego de acordo 
com o Artigo 482, Letra I da CLT. 

COOPERATIVA ALTERNATIVA DE CATADORES, RECICLAGEM E PRESERVAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO. COOREPAM 

CNPJ/MF: 07.474.615/0001-07 NIRE: 51 4 0000713 6 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA 
  A Presidente da COOREPAM, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os senhores associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, que realizar-se-á no dia 30 de Março de 2022, na sede social da Cooperativa, 
ás 13:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, às 14:00 
horas, em segunda convocação, com a presença da metade mais um dos associados; e às 
15:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10(dez) 
associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Prestação de Contas referente ao ano 2021 
2. Eleição de novos Membros da Diretoria e Conselho Fiscal 
3. Outros Assuntos de interesse da cooperativa 

Cuiabá, 10 de Março de 2022. 
Maria Aparecida da Conceição 

Presidente 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES E PRODUTORES DE MATERIAIS
RECICLAVEIS DE MATO GROSSO -COOPEMAR 

CNPJ/MF: 28.148.040/0001-02 NIRE: 51400010323 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da COOPEMAR, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os senhores associados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que 
realizar-se-á no dia 31 de Março de 2022, na sede social da Cooperativa, ás 13:00 horas em 
primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, às 14:00 horas, em segunda 
convocação, com a presença da metade mais um dos associados; e às 15:00 horas, em 
terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10(dez) associados, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Prestação de Contas referente ao ano 2021 
2. Eleição de novos do Conselho Fiscal 
3. Outros Assuntos de interesse da cooperativa 

Cuiabá, 10 de Março de 2022. 
Wanderley Cavenaghe 

Presidente 

EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 20.300.944/0001-91, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek com Avenida Presidente Kennedy, 
Bairro Bandeirantes, Caldas Novas (GO), CEP: 75690-000, NOTIFICA os promitentes compradores abaixo relacionados, 
do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do recebimento desta notificação, para quitação total do débito 
descrito abaixo, valores esses atualizados até a data de 23/02/2022 acrescidos de correção monetária pelo índice do 
IGPM, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, sob pena de não o fazendo, ficar CONSTITUÍDO EM MORA, e, por 
conseguinte, rescindir-se de pleno direito o referido compromisso, conforme Cláusula OITAVA do contrato livremente 
firmado entre as partes e disposição da Lei nº. 4.591/64. 

UNIDADE PROMITENTE 
COMPRADOR(A) CPF/CNPJ Nº CONTRATO 

VALOR
ATUALIZADO
DO DÉBITO 

APT. 901/15 TORRE 
NORTE 

VAUVERNAGUES JOAO 
PIRES DE CAMARGO 28459466191 4227 R$ 21.860,22 

M. F. Dias Transportes, CNPJ44.888.199/0001-01, torna público que 
requereu a , a Licença Ambiental Simplificada (LAS), para SEMA/MT
atividade de Transporte rodoviário de produtos perigosos, TV Projetada 
JG, nº 337, Quadra 016 LOTE 018, Jardim Gramado, Sinop-MT

Hotel Morumbi LTDA (CNPJ 01.051.580/0001-09) torna público que 
requereu à  a outorga de captação de águas subterrâneas em SEMA/MT
poço tubular de concreto, localizado no endereço Avenida Governador 
Júlio José de Campos, 5166 (Fundos-Mapim),. CEP 78155-402, na cidade 
de Várzea Grande-MT

Bunge Alimentos S/A, CNPJ 84.046.101/0220-81, com endereço na 
Rod. BR 080, km 05-Posto Alô Brasil, s/n, Bairro Zona rural, Cep 78.678-
000, Bom Jesus do Araguaia/MT, torna público que requereu a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente- , aSEMA/MT Licença por Adesão e 
Compromisso-LAC para atividade de Secagem e Armazenamento de 
Grãos (Armazéns gerais)                                                              (11/03/2022)

CONDOMÍNIO NÁUTICO PORTAL DAS ÁGUAS
CNPJ nº 14.063.555/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O  Síndico  e  Subsíndico  do  Condomínio  Náutico  Portal  das  Águas,  em
conformidade com a Constituição Federal, promulgada em 05/10/88, o Artigo 1.350
do Código Civil e a Convenção do Condomínio registrada no cartório Cristovão
Pedriel da Paixão de Imóveis, 1º Ofício, livro Nº BS, folhas 069, data 22/01/2002,
matricula 10.639, no município de Chapada dos Guimarães, convoca a todos os
Condôminos,  proprietários de lote no referido Condomínio,  para a  Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no  Salão de Festas do Clube do Condomínio
Náutico de Serviços Portal das Águas, situado na Alameda Cedro Rosa, quadra
22, Zona Rural da antiga Fazenda Morro do Chapéu, município da Chapada dos
Guimarães, no dia 19/03/2022 (sábado) , em 1ª Convocação às 08h30min, nos
termos  da  legislação  e  da  convenção  e  em  2ª  Convocação  às  09h em
conformidade com a Lei e a Convenção do Condomínio, para discutir e deliberar
sobre a ordem do dia: 1) Prestação de contas do período de 05/2021 a 12/2021;
2)  Previsão  Orçamentária/2022  e  definição  da  taxa  condominial;  3)
Apresentação de planejamento de obras para o ano de 2022 e definição da
taxa; 4)  Outros assuntos de interesse do Condomínio. OBS.:  Por  força da
jurisprudência majoritária dos tribunais,  no item 4  da pauta não haverá votação
sobre os assuntos a serem tratados, pois o mesmo tem apenas cunho informativo
e  não  deliberativo.  Observação:  •  Considerando  as  medidas  emergenciais  e
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (covid-19) no âmbito
do município de Cuiabá, no horário que o condômino se dirigir até a assembleia,
deverá  obrigatoriamente  estar  com  máscara,  bem  como  atentar  para  o
distanciamento  social  de  1,5m  entre  uma  pessoa  e  outra.  O  condomínio
disponibilizará  álcool  gel  para  medidas  de  segurança,  bem  como  as  cadeiras
estarão com distanciamento de 1,5m. (entre uma e outra). 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 aos Senhores Condôminos se fazerem representar na
Assembleia  ora  convocada  por  procuradores,  munidos  com  procurações
específicas. O instrumento particular deverá conter a indicação do lugar onde foi
passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga
com a designação e a extensão dos poderes conferidos. * 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!  Chapada dos Guimarães, 07/03/2022. Marcus Fernando Fontes
Von Kirchenheim - Síndico; Ricardo de Oliveira Cotrim Dias - Subsíndico. 11/03/22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APLICA PENA DISCIPLINAR DE CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO 

OFICIAL AO MÉDICO DR. HOMERO REYNALDO ORDONEZ RAMOS CRM-

MT Nº 6397

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, em conformidade 
com o disposto na Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em vista a 
decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional CRM-MT nº 19/2017, 
julgado na Câmara do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, 
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 artigo do Código de Ética Médica Resolução CFM nº 1.931/2009 1º
correlato ao artigo do Código de Ética Médica Resolução CFM nº 2.217/2018 ao 1º 
DR. HOMERO REYNALDO ORDONEZ RAMOS, inscrito neste Conselho sob nº 
6397.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2022.

Dra. Lucia Helena Barboza Sampaio 
Presidente

SEBASTIÃO FELIX DA ROCHA, inscrito no CPF sob nº 
887.741.636-04, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENÇA FLORESTAL - LF, referente à 
FAZENDA VALE DO RIO PRETO, localizada no município 
de JUÍNA- MT.

A HIDROELÉTRICA SANTA LUZIA., inscrita no CNPJ Nº 
22.134.412/0001-57, torna público que requereu à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a 
alteração de razão social e nome fantasia da PCH Santa 
Luzia, com potência de 13,4 MW, localizada no Rio Juína, 
zona rural dos municípios de Campos de Júlio e Comodoro 
– MT.

A HIDROELÉTRICA SANTA LUZIA., inscrita no CNPJ Nº 
22.134.412/0002-38, torna público que requereu à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a 
alteração de razão social e nome fantasia da PCH Santo 
Antônio, com potência de 10,3 MW, localizada no Rio Juína, 
zona rural dos municípios de Campos de Júlio e Comodoro 
– MT.

PIRAGUASSU AGRO PECUARIA S/A CNPJ N.º 04.990.263/0001-46 CONVOCA-
ÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA São convocados os Srs. Acionistas da 
Piraguassu Agro Pecuária S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a 
realizar-se às 09:00 horas do dia 28 de Março de 2.022, na sede social na cidade 
de Cuiabá-Mato Grosso, na Rua Pimenta Bueno, 460 Bairro Dom Aquino, com a 
finalidade de deliberarem  sobre  a seguinte ordem do dia: (a) Exame, discussão 
e votação do Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações 
financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021. (b) Destinação do re-
sultado do exercício findo. (c) Eleição da Diretoria para o Biênio 2022/2023. (d) 
Outros assuntos de interesse social. Cuiabá-MT, 09 de março de 2022. KAZUO 
YAMAOKA - Diretor Presidente.

D4Sign 1f62c96c-eb28-4689-a825-63d3be6217c8 - Para confi rmar as assinaturas acesse 
https://secure.d4sign.com.br/verifi car Documento assinado eletronicamente, conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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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.
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CLASSIDIÁRIO Fone: 2139-8929

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021(Em R$ Mil)
Nota: 31/12/2021 31/12/2020

ATIVO CIRCULANTE 35.927 24.651
 DISPONIBILIDADES 3.c 81 30
 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3.d 17.470 5.835
  Livres 17.470 5.835
 OUTROS CRÉDITOS 18.376 18.786
  Rendas a Receber 3.e 338 12.471
  Créditos Específicos - Grupos Encerrados 3.f 11.236 4.270
  Diversos 3.g 6.802 2.045
ATIVO NÃO CIRCULANTE 285 345
 INVESTIMENTOS 3 3
  Outros Investimentos 3 3
 IMOBILIZADO DE USO 3.h 277 334
  Outras Imobilizações de Uso 1.382 1.342
  (-) Depreciações Acumuladas (1.105) (1.008)
 INTANGÍVEL 3.i 5 8
  Sistemas de Processamentos de Dados 16 16
  (-) Amortizações Acumuladas (11) (8)
TOTAL DO ATIVO 36.212 24.996

Nota: 31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE 20.310 14.148
 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 3.l.I – 4.809
  Empréstimos no País - Instituições Oficiais – 4.809
 OUTRAS OBRIGAÇÕES 20.310 9.339
  Sociais e Estatutárias 3.l.II 459 –
  Fiscais e Previdenciárias 3.l.III 1.076 1.047
  Obrig. Rec. Cons. Grupos Encerrados 3.l.IV 14.614 4.784
  Diversas 3.l.V 4.161 3.508
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.902 10.848
  Capital Social
   De Domiciliados no País 4.a 14.931 14.931
  Reservas de Lucros 4.a 971 –
  Prejuízos Acumulados – (4.083)
TOTAL DO PASSIVO 36.212 24.996

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO SEMESTRE  
E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ Mil)

2º Sem. 
2021

Exerc. 
2021

Exerc. 
2020

Receitas da Intermediação Financeira 438 545 33
 Resultado de Operações com Títulos e Valores 
  Mobiliários 438 545 33
Despesas da Intermediação Financeira – (81) –
 Operações de Empréstimos e Repasses – (81) –
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 438 464 33
Outras Despesas/Receitas Operacionais 763 6.213 2.709
 Rendas de Prestação de Serviços 57.248 115.019 107.942
 Despesas de Pessoal (7.066) (13.737) (12.341)
 Outras Despesas Administrativas (43.436) (83.084) (84.013)
 Despesas Tributárias (3.037) (6.571) (5.695)
 Outras Receitas Operacionais 84 179 2.285
 Outras Despesas Operacionais (3.030) (5.593) (5.469)
Resultado Operacional 1.201 6.677 2.742
Resultado Não Operacional 957 1.609 475
Resultado antes da Trib. sobre o Lucro 2.158 8.286 3.217
Imposto de Renda e Contribuição Social (470) (1.888) (647)
 Provisão para Imposto de Renda (340) (1.373) (466)
 Provisão para Contribuição Social (130) (515) (181)
Resultado do Período 1.688 6.398 2.570
Lucro por Ação 1,16 4,38 1,76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO SEMESTRE  
E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ Mil)

2º Sem. 
2021

Exerc. 
2021

Exerc. 
2020

LUCRO DO PERÍODO 1.688 6.398 2.570
 Outros Resultados Abrangentes – – –
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 1.688 6.398 2.570

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DO SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  

(Em R$ Mil)

EVENTOS

CAPITAL 
REALI- 
ZADO

RESER- 
VAS DE  

LUCROS

LUCROS/  
PREJUÍZOS  

ACUMULADOS TOTAL
Saldos em 1º de julho de 2021 14.931 19 273 15.223
Dividendos Intermediários 
 (R$ 0,19 por ação) – – (273) (273)
Resultado do Período – – 1.688 1.688
DESTINAÇÕES:
 Reserva Legal 96 (96) –
 Dividendos Estatutários 
  (R$ 0,31 por ação) – – (459) (459)
 Juros sobre o Capital Próprio 
  (R$ 0,19 por ação) – – (277) (277)
 Dividendos Adicionais 
  Propostos (R$ 0,58 por ação) – 856 (856) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 14.931 971 – 15.902
Mutações do Período – 952 (273) 679
Saldos em 1º de janeiro de 2021 14.931 – (4.083) 10.848
Resultado do Período – – 6.398 6.398
DESTINAÇÕES
 Reserva Legal – 115 (115) –
 Dividendos Estatutários 
  (R$ 0,37 por ação) – – (550) (550)
 Dividendos Intermediários 
  (R$ 0,19 por ação) – – (273) (273)
 Juros sobre o Capital Próprio 
  (R$ 0,35 por ação) – – (521) (521)
 Dividendos Adicionais Propostos 
  (R$ 0,58 por ação) – 856 (856) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 14.931 971 – 15.902
Mutações do Período – 971 4.083 5.054
Saldos em 1º de janeiro de 2020 14.931 – (6.229) 8.702
Resultado do Período – – 2.570 2.570
DESTINAÇÕES
 Juros sobre o Capital Próprio 
  (R$ 0,29 por ação) – – (424) (424)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 14.931 – (4.083) 10.848
Mutações do Período – – 2.146 2.146

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PELO MÉTODO INDIRETO DO SEMESTRE E EXERCÍCIO  

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ Mil)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
2º Sem. 

2021
Exerc. 

2021
Exerc. 
 2020

 Resultado do Período antes do IRPJ e da CSLL 2.158 8.286 3.217
 Ajustes para Reconciliação do Result. do  Período 
  com a Geração de Caixa das Ativ. Operacionais: 47 183 340
   Depreciações e Amortizações 47 103 133
   Alienação de Imobilizado de Uso – 5 10
   Despesas de Juros sobre Empréstimos – 75 197
Resultado do Período Ajustado 2.205 8.469 3.557
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais (7.221) (11.185) (7.149)
  Títulos e Valores Mobiliários 1.256 (11.635) (4.953)
  Outros Créditos (8.477) 450 (2.196)
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais 6.549 10.495 2.585
  Outras Obrigações 6.549 10.495 2.585
Caixa Líquido das Atividades Operacionais antes 
 do Imposto de Renda e Contribuição Social 1.533 7.779 (1.007)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (848) (1.911) (656)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 685 5.868 (1.663)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
  Aplicação em Investimentos – – (1)
  Compra de Ativo Imobilizado (33) (48) (9)
  Compra de Ativo Intangível – – (1)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento (33) (48) (11)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
  Empréstimos – – 2.660
  Amortização de Empréstimos e Encargos – (4.884) (552)
  Juros sobre o Capital Próprio (277) (521) (424)
  Dividendos Pagos (364) (364) –
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (641) (5.769) 1.684
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 11 51 10
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 11 51 10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 70 30 20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 81 81 30

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIOS  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021(Em R$ Mil)

ATIVO Nota: 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 666.702 574.107
DISPONIBILIDADES 6.b.I 626 967
 Depósitos Bancários 626 967
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS 
 DE LIQUIDEZ 6.b.I 223.579 183.372
 Outras
  Aplicações Financeiras 223.579 183.372
OUTROS CRÉDITOS 6.b.II 442.497 389.768
 Valores Específicos
  Bens Retomados ou Devolvidos 2.325 1.441
  Direitos Junto a Consorciados Contemplados 440.068 388.327
  Diversos 104 –
COMPENSAÇÃO 4.346.898 3.700.879
 Consórcio
  Previsão Mensal de Recursos a Rec. 
   de Consorciados 6.c.I 28.743 23.589
  Contribuições Devidas ao Grupo 6.c.II 2.214.322 1.903.332
  Valores de Bens ou Serviços a Contemplar 6.c.III 2.103.833 1.773.958
TOTAL DO ATIVO 5.013.600 4.274.986

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIOS 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ Mil)

PASSIVO Nota: 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 666.702 574.107
OUTRAS OBRIGAÇÕES 666.702 574.107
 Obrigações Diversas
  Obrigações com Consorciados 6.d.I 331.254 260.702
  Valores a Repassar 6.d.II 8.965 20.599
  Obrigações por Contemplações a Entregar 6.d.III 201.206 168.443
  Obrigações com a Administradora – 132
  Recursos a Devolver a Consorciados 6.d.IV 125.327 115.181
  Recursos do Grupo 6.d.V (50) 9.050
COMPENSAÇÃO 4.346.898 3.700.879
 Consórcio
  Recursos Mensais a Receber de Consorciados 6.e.I 28.743 23.589
  Obrigações do Grupo por Contribuições 6.e.II 2.214.322 1.903.332
  Bens a Contemplar - Valor 6.e.III 2.103.833 1.773.958
TOTAL DO PASSIVO 5.013.600 4.274.986

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES  
DE GRUPOS DO SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDOS  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ Mil)
2º Sem. 

2021
Exerc. 

2021
Exerc. 

2020
DISPONIBILIDADE INICIAL DO PERÍODO 203.582 184.339 151.241
 Depósitos Bancários 1.170 967 1.087
 Aplicações Financeiras do Grupo 18.098 15.696 12.634
 Aplicações Financeiras Vinculadas 
  a Contemplações 184.314 167.676 137.520
RECURSOS COLETADOS 333.853 646.245 513.791
 Contribuições para Aquisição de Bens 261.315 508.329 400.683
 Taxa de Administração 53.420 106.500 92.903
 Rendimentos de Aplicações Financeiras 4.964 6.414 2.149
 Multas e Juros Moratórios 928 1.789 1.588
 Prêmios de Seguros 6.989 13.480 11.767
 Custas Judiciais 785 1.381 1.269
 Outros 5.452 8.352 3.432
( - ) RECURSOS UTILIZADOS (313.230) (606.379) (480.693)
 Aquisição de Bens (240.481) (451.304) (366.800)
 Taxa de Administração (53.506) (118.866) (93.604)
 Multas e Juros Moratórios (464) (913) (789)
 Prêmios de Seguro (6.930) (13.393) (11.703)
 Custas Judiciais (778) (1.406) (1.265)
 Devolução a Consorciados Desligados (6.176) (13.066) (4.150)
 Outros (4.895) (7.431) (2.382)
DISPONIBILIDADE FINAL DO PERÍODO 224.205 224.205 184.339
 Depósitos Bancários 626 626 967
 Aplicações Financeiras do Grupo 23.069 23.069 15.696
 Aplicações Financeiras Vinculadas 
  a Contemplações 200.510 200.510 167.676

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

(Em R$ Mil)
NOTA 1.  CONTEXTO OPERACIONAL
A CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. é uma sociedade 
por ações de capital fechado com sede e escritório localizados na Av. Fernando 
Correa da Costa, 1.944 - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT - Brasil.
O controle acionário é exercido pelo acionista controlador Marcos Roberto Cruz, 
que detém 73,45% do capital da sociedade. A sociedade é administrada por um 
conselho de administração e por uma diretoria.
O objeto social da companhia é a administração de grupos de consórcios, 
referenciados em bens móveis, imóveis e serviços, nos termos da legislação  
em vigor.
NOTA 2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA 

ADMINISTRADORA E DOS GRUPOS DE CONSÓRCIOS
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as normas 
e instruções do Banco Central do Brasil; o Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional - COSIF; e com a observância das disposições 
contidas na Lei das Sociedades Por Ações, Lei nº 6.404/76 e alterações, nos 
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de 
contabilidade, alguns pronunciamentos contábeis e suas interpretações foram 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os quais serão aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil somente 
quando aprovados pelo CMN.
Os pronunciamentos contábeis já aprovados foram:
Resolução nº 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01);
Resolução nº 3.604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03 (R2));
Resolução nº 3.750/09 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05 (R1));
Resolução nº 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 
(CPC 25);
Resolução nº 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24);
Resolução nº 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 (R1));
Resolução nº 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro (CPC 23);
Resolução nº 4.144/12 - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação 
das Demonstrações Contábeis (CPC Pronunciamento Conceitual Básico (R1));
Resolução nº 4.424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 (R1));
Resolução nº 4.818/20 - Resultado por Ação (CPC 41);
Resolução nº 4.748/19 - Mensuração do Valor Justo (CPC 46); e
Resolução nº 4.924/21 - Receita de Contrato com Cliente, em vigor a partir de 1º 
de janeiro de 2022.
Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais 
pronunciamentos contábeis do CPC.
Em conformidade com a Resolução nº 1.184/2009, do Conselho Federal de 
Contabilidade, informamos que a conclusão da elaboração das demonstrações 
contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/dez./2021 foi autorizada pela 
Diretoria em 18/fev./2022.
NOTA 3.  PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS DA ADMINISTRADORA
Dentre as principais diretrizes adotadas para a elaboração das demonstrações 
contábeis, ressaltamos:
a) APURAÇÃO DO RESULTADO
O resultado é apurado em obediência ao regime de competência. A taxa de 
administração dos grupos de consórcios é registrada na administradora por 
ocasião do recebimento da contribuição mensal dos consorciados.
b) USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS
Na elaboração das demonstrações contábeis a administração é requerida a usar 
seu julgamento na determinação de estimativas que levam em consideração 
pressupostos e premissas que afetam a aplicação de práticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas.
c) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda 
nacional e por depósitos em contas correntes bancárias de livre movimentação.
d) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
De acordo com a Circular nº 3.068, de 08/nov./2001, os títulos e valores 
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação, a critério 
da administração em três categorias, a saber: títulos para negociação - avaliados 
a valor de mercado em contrapartida do resultado do período; títulos disponíveis 
para venda - atualizados com base nas condições intrínsecas em contrapartida 
ao resultado do período e ajustados ao valor de mercado em contrapartida do 
patrimônio líquido; e títulos mantidos até o vencimento - atualizados com base 
nas condições intrínsecas, em contrapartida do resultado do período. Os títulos 
e valores mobiliários da administradora são classificados como títulos para 
negociação.
e) RENDAS A RECEBER
Trata-se de taxa de administração a receber, no valor de R$ 338 mil
(R$ 12.469 mil, em 2020) e outras rendas a receber, no valor de R$ 2 mil, em 2020.
f) CRÉDITOS ESPECÍFICOS - GRUPOS ENCERRADOS
O montante apresentado no ativo circulante tem como contrapartida conta 
específica no passivo circulante e refere-se a valores ajuizados de grupos 
encerrados, transferidos para a Administradora por ocasião do encerramento 
dos grupos, que serão rateados aos consorciados quando recebidos.
g) OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS
O montante registrado no ativo circulante, em outros créditos - diversos 
corresponde a valores de: adiantamentos e antecipações salariais R$ 61 mil (R$ 
54 mil, em 2020); adiantamentos para pagamentos de nossa conta R$ 19 mil 
(R$ 40 mil, em 2020); devedores por depósitos em garantia R$ 296 mil (R$ 145 
mil, em 2020); impostos e contribuições a compensar R$ 47 mil (R$ 502 mil, em 
2020); imposto de renda a recuperar R$ 40 mil (R$ 13 mil em 2020); e por 
créditos a receber de grupos encerrados R$ 6.339 mil (R$ 1.291 mil, em 2020).
h) IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, 
com taxas estabelecidas em função da vida útil do bem, como segue:
- Instalações e Benfeitorias 10% a.a.
- Móveis e Equipamento de Uso 10% a.a.
- Equip. de Processamento de Dados 20% a.a.
- Sistema de Comunicação 10% a.a.
- Veículos 20% a.a.
A seguir demonstramos a movimentação do Ativo Imobilizado no exercício:
Descrição 2020 Adições Baixas 2021
Instalações 239 – – 239
Móveis e Equipamentos de Uso 449 20 (8) 461
Equip de Processamento de Dados 474 28 – 502
Equipamentos de Comunicação 77 – – 77
Veículos 103 – – 103
Soma 1.342 48 (8) 1.382
Depreciação Acumulada (1.008) (101) 4 (1.105)
Total 334 (53) (4) 277
i) INTANGÍVEL
Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da administradora ou exercidos com essa finalidade. Os 
ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear 
no decorrer de um período estimado de benefício econômico, os quais estão 
demonstrados pelo custo de aquisição, ajustado por amortizações acumuladas, 
com taxas estabelecidas em função da vida útil do bem, como segue:
- Sistema de Processamento de Dados 20% a.a.
A seguir demonstramos a composição e os saldos do Ativo Intangível:
Descrição 2020 Adições Baixas 2021
Sistemas de Processamentos de Dados 16 – – 16
Amortização Acumulada (8) (3) – (11)
Total 8 (3) – 5
j) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS NÃO MONETÁRIOS 
(IMPAIRMENT)
É reconhecida uma perda por impairment se o valor de contabilização de um 
ativo ou de sua unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma 
unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera 
fluxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. 
Perdas por impairment são reconhecidas no resultado do período.
A partir de 2008, os valores dos ativos não financeiros, exceto outros valores e 
bens e créditos tributários, são revistos, no mínimo, anualmente para determinar 
se há alguma indicação de perda por impairment.
A Circular nº 3.387, do BACEN, que passou a produzir efeitos a partir de 01/
jul./2008, dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, 
mensuração e divulgação de perdas no valor recuperável de ativos disciplinados 
pelo BACEN, e determina o atendimento ao pronunciamento técnico CPC 01, de 
14/set./2007, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
Desta forma, em atendimento aos normativos relacionados no parágrafo 
anterior, a administração não tem conhecimento de quaisquer ajustes que 
devam afetar a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo 
imobilizado para o exercício findo em 31/dez./2021.
k) LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
O índice de imobilização encontra-se adequado quanto a não exceder o limite de 
imobilização, o qual não deve ultrapassar 100% do Patrimônio Líquido Ajustado 
(PLA) de acordo com o determinado no artigo 2º, da Circular nº 3.524, de 03/
fev./2011 do Banco Central do Brasil. Em 31/dez./2021, o índice de imobilização 
atingiu 1,79% (3,18%, em 2020) do patrimônio líquido ajustado, cujo limite 
máximo é de 100%.
l) PASSIVO CIRCULANTE
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando 
aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas.
I) Obrigações por Empréstimos
As obrigações por empréstimos foram liquidadas ainda no primeiro semestre de 
2021. Os saldos do balanço de 31/dez./2020 eram de R$ 2.772 mil de operações 
realizadas com a empresa ligada Corona Star Corretora de Seguros Ltda., e de 
R$ 2.037 mil de operação com o Banco Bradesco S.A.
II) Sociais e Estatutárias
O montante registrado nesta conta corresponde, na data do balanço, aos 
dividendos definidos no Estatuto Social, relativos ao segundo semestre de 2021.
III) Fiscais e Previdenciárias
São valores constituídos decorrentes de retenções de tributos e contribuições 
sociais, no valor de R$ 96 mil (R$ 57 mil, em 2020), contribuição social sobre o 
lucro, no valor de R$ 17 mil; provisões referentes aos encargos sociais e fiscais 
incidentes sobre a folha de pagamento, no valor de R$ 464 mil (R$ 460 mil, em 
2020), e sobre o faturamento, no valor de R$ 499 mil (R$ 530 mil, em 2020). A 
contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 9% sobre o 
lucro líquido ajustado e o imposto de renda pessoa jurídica à alíquota de 15% do 
lucro real anual mais 10% de adicional sobre a parcela excedente a R$ 20 mil 
mensais, na forma que dispõe a legislação vigente.
IV) Obrigação de Recursos Consorciados Grupos Encerrados
Os valores não retirados por consorciados desistentes e/ou excluídos, relativos 
a grupos encerrados encontram-se atualizados às taxas vigentes no mercado 
financeiro e estão inclusos e consignados sob a rubrica: Obrigações por 
Recursos Consorciados - Grupos Encerrados. A variação observada, de um 
exercício para o outro, é decorrente do aumento do valor dos recursos não 
procurados e principalmente pela inadimplência dos consorciados relativamente 
aos grupos encerrados ao longo do exercício.
V) Outras Obrigações - Diversas
São valores constituídos principalmente de provisão para pagamentos a efetuar - 
credores diversos, no valor de R$ 574 mil (R$ 434 mil, em 2020); valores a pagar 
de salários, provisões para férias com seus encargos sociais, no valor de R$ 1.382 
mil (R$ 1.292 mil, em 2020); outros pagamentos a efetuar, R$ 63 mil (R$ 44 mil, 
em 2020); e contingências passivas de R$ 2.142 mil (R$ 1.738 mil, em 2020).
NOTA 4.  PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, está composto de 1.459.389 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a acionistas 
domiciliados no País. Cada ação dá direito a um voto nas assembleias gerais.
O capital social integralizado e o patrimônio líquido ajustado da sociedade são 
superiores ao padrão mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil.
Os acionistas têm direito a receber, em cada exercício, a título de dividendo 
obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do saldo do lucro líquido do exercício, 
ajustado nos termos da Lei das Sociedades Anônimas.
No exercício social foram distribuídos dividendos obrigatórios no montante de R$ 
550 mil (R$ 91 mil pagos no exercício e R$ 459 mil a pagar), e dividendos 
intermediários no montante de R$ 273 mil. O saldo de lucros acumulados, no 
montante de R$ 856 mil, foi transferido para a reserva de dividendos adicionais 
propostos.
b) Juros sobre o Capital Próprio
Os juros sobre o capital próprio são calculados com base nas contas do 
patrimônio líquido, limitando-se à variação da taxa de juros de longo prazo.
c) Limite de Alavancagem
O Patrimônio Líquido Ajustado, o qual serve de base para o Limite de 
Alavancagem está em conformidade com as Circulares nos 3.433, de 03/
fev./2009, e 3.524, de 03/fev./2011, do Banco Central do Brasil. O limite de 
alavancagem, determinado pelo Banco Central do Brasil, não pode ultrapassar 
seis vezes o valor do patrimônio líquido ajustado (PLA). Em 31/dez./2021 a 
Administradora atingiu o índice de 2,06 (2,45 em 2020) do PLA.
NOTA 5.  PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS
A Administradora possui processos, cujas expectativas de perda são 
classificadas como possíveis na opinião de seus consultores jurídicos. A 
administradora não provisiona os valores envolvidos nestes processos, os 
quais, em 31/dez./2021, totalizam R$ 20.966 mil (R$ 10.455 mil, em 2020).
NOTA 6.  PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS DOS GRUPOS DE CONSÓRCIOS
Dentre as principais diretrizes adotadas para a elaboração das demonstrações 
contábeis, ressaltamos:
a) ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A escrituração contábil dos grupos de consórcios, a partir de 01/jul./2005, obedece as 
regras da Carta-Circular nº 3.147, de 29/set./2004, com as alterações introduzidas 
pela Carta Circular nº 3.192, de 24/jun./2005, do Banco Central do Brasil.

b) ATIVO CIRCULANTE
I) Disponibilidades - Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Representam o montante de recursos disponíveis (livres, grupos em formação e 
vinculados a contemplações) e outros créditos ainda não utilizados pelos grupos 
de consórcios. O saldo das aplicações financeiras inclui os rendimentos auferidos 
computados “pro rata temporis”, os quais são atribuídos aos grupos por meio de 
um rateio diário proporcional a participação de cada grupo no total das receitas, de 
acordo com as diretrizes da Circular nº 3.432, de 03/fev./2009, do BACEN.
II) Outros Créditos
Representam os valores a receber dos consorciados já contemplados, os quais 
se referem às parcelas vincendas a título de fundo comum, calculados com base 
no valor do bem vigente no mês e aplicáveis aos consorciados contemplados 
Normais, em Atraso e em Cobrança Judicial, sendo que os valores dos Bens 
Apreendidos ou Retomados foram avaliados pelo valor da dívida, a seguir 
demonstrados:

2021 2020
- Bens Apreendidos ou Retomados 2.325 1.441
- Direitos Junto a Consorciados Contemplados
Normais 413.668 357.155
Em atraso 12.236 6.674
Em cobrança judicial 14.164 24.498
- Diversos 104 –
Total 442.497 389.768
c) CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO
I) Previsão Mensal de Recursos a Receber de Consorciados
Demonstram a previsão de recebimentos de contribuições de consorciados para 
o mês seguinte ao do encerramento das demonstrações contábeis, inclusive de 
consorciados em atraso, deduzidos de taxa de administração e de prêmio de 
seguro. O montante foi calculado com base no valor do bem vigente nas datas 
dos balanços, conforme determinação do Banco Central do Brasil.
II) Contribuições Devidas ao Grupo
Referem-se às contribuições devidas pelos consorciados ativos até o final dos 
grupos, calculados com base no valor do bem vigente nas datas dos balanços.
III) Valores dos Bens a Contemplar
Correspondem ao valor dos bens a serem contemplados em assembleias 
futuras, calculado com base no preço dos bens nas datas dos balanços.
d) PASSIVO CIRCULANTE
I) Obrigações com Consorciados
Referem-se aos valores recebidos dos consorciados não contemplados a título 
de fundo comum para a aquisição de bens ou serviços, os quais são atualizados 
com base no preço dos bens nas datas dos balanços.
II) Valores a Repassar
Registram os valores recebidos dos consorciados e ainda não repassados pelos 
grupos relativos à taxa de administração, prêmios de seguro, multas e juros 
moratórios, custas judiciais, despesas de registro de contratos de garantia, 
multa rescisória e outros.
III) Obrigações por Contemplações a Entregar
Registram os créditos a repassar aos consorciados, pelas contemplações nas 
assembleias, acrescido da respectiva remuneração.
IV) Recursos a Devolver a Consorciados Desligados
Registra o valor dos recursos a serem devolvidos aos consorciados ativos pelos 
excessos de amortizações e aos consorciados desistentes ou excluídos, pelo 
valor das contribuições, deduzidos de multas, quando aplicável.
V) Recursos do Grupo
Registra os recursos dos grupos a serem rateados aos consorciados ativos 
quando do encerramento dos grupos.
e) CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO
I) Recursos Mensais a Receber de Consorciados
Demonstram os valores das contribuições mensais dos consorciados, previstas 
para o mês seguinte ao do encerramento das demonstrações contábeis.
II) Obrigações do Grupo por Contribuições
Referem-se às contribuições devidas pelos consorciados ativos até o final dos 
grupos, calculados com base no valor do bem vigente na data do balanço.
III) Bens a Contemplar - Valor
Correspondem ao valor dos bens a serem contemplados em assembleias 
futuras, calculado com base no preço dos bens na data do balanço.
NOTA 7.  RESUMO DAS OPERAÇÕES DE CONSÓRCIO
a) Taxa de Administração
A taxa de administração média arrecadada nos grupos de consórcios está 
distribuída da seguinte forma:
- Automóveis 18,38%
- Motocicletas 22,45%
- Imóveis 21,19%
- Veículos Pesados 14,91%
- Outros Bens Móveis Duráveis 25,91%
- Serviços 26,43%
b) Informações Relativas à Administração de Grupos de Consórcios

2021 2020
Número de Grupos Administrados em Andamento 89 104
Número Total de Consorciados Ativos 66.170 66.958
Total de Bens Entregues dos Grupos em Andamento 34.115 36.361
Número de Bens Entregues no Período 7.155 6.931
Número de Consorciados Excluídos no Período 11.931 12.061
Número Total de Consorciados Excluídos 74.071 72.183
Bens Pendentes de Entrega - Clientes 4.173 3.391
Taxa de Inadimplência 20,01% 17,56%
NOTA 8.  OUTRAS INFORMAÇÕES
a) SISTEMA DE ANÁLISE DE GRUPOS/COTAS DE CONSÓRCIO
Atendendo ao disposto no artigo 1º, da Circular nº 3.394, de 09/jul./2008, que 
dispõe sobre a remessa ao Banco Central do Brasil de informações relativas a 
operações de consórcio, através do Sistema de Análise de Grupos/Cotas de 
Consórcio - SAG, a administradora realiza mensalmente, até o dia 30 do mês 
subsequente ao da data-base, por meio do Documento 2080 - Posição de Cotas 
e de Grupos das Operações de Consórcio - Bens Imóveis, Móveis e Serviços, 
conforme determinado na Carta-Circular nº 3.335, de 01/ago./2008.
b) COMPONENTE ORGANIZACIONAL DE OUVIDORIA
Atendendo ao disposto na Resolução BCB nº 28, de 23/out./2020, do Banco 
Central do Brasil, a estrutura do Componente Organizacional de Ouvidoria está 
implementada, estando a mesma de acordo com a natureza e complexidade dos 
produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da administradora.
c) CONTROLES INTERNOS
Nos termos da Circular nº 3.078, de 10/jan./02, do Banco Central do Brasil, estão 
implantados os procedimentos pertinentes ao sistema de controles internos, os 
quais estão sendo acompanhados e revisados pela administração da sociedade.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Diretores e Acionistas da
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
Cuiabá - MT
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da CANOPUS ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIOS S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa da 
Administradora, e as demonstrações consolidadas dos recursos de consórcios e 
das variações nas disponibilidades de grupos para o semestre e exercício findos 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. em 31 
de dezembro de 2021, o desempenho das operações e os fluxos de caixa da 
Administradora e as demonstrações consolidadas dos recursos de consórcios e 
das variações nas disponibilidades de grupos para o semestre e exercício findos 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para Opinião
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 Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, 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.
Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o 
Relatório do Auditor
A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas 
até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
relatório da administração, obtido antes da data deste relatório, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas 
Demonstrações Contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, 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 da 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 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 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 podem levar a entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2022.

Grunitzky - Auditores Independentes S/S Moacir José Grunitzky
CRC PR-004.552/O-5 S/MT CRC PR-025.759/O-1 S/MT
CVM Nº 7.862

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
CNPJ nº 68.318.773/0001-54 - Cuiabá - MT

(Demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021)
Relatório da Administração

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação 
de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Canopus Administradora de 
Consórcios S.A. (Consórcio Canopus) e dos Grupos de Consórcios que 
administra, relativos ao semestre findo em 31 de dezembro de 2021, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Cenário da atuação da Empresa
O Consórcio Canopus é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por 
objetivo a administração de grupos de consórcio de bens móveis (automóveis, 
caminhões, motocicletas e bens móveis múltiplos), de bens imóveis e de serviços, 
por meio de autofinanciamento dos consorciados, nos termos da Lei nº 11.795/08.
Nosso desempenho
Em 31.12.2021 tínhamos sob nossa administração 89 grupos de consórcios  

em andamento, distribuídos em 18 grupos de motocicletas, 57 grupos de 
automóveis, 04 grupos de caminhões, 06 grupos imóveis, 03 grupos de serviços 
e 01 de bens móveis duráveis, totalizando 66.170 de cotas ativas, sendo destas 
38.288 consorciados contemplados.
Desempenho Econômico-Financeiro
O Consórcio Canopus finalizou o exercício de 2021 de forma satisfatória, sendo a 
sua receita com prestação de Serviços no montante de R$ 115.019 mil, com um 
incremento de 6,56% em relação ao mesmo período de 2020 (R$ 107.942 mil).
Encerramos o exercício com lucro de 6.398 R$ mil, resultado que demonstra a 
confiança de nossos consorciados e atuação firme e comprometida dos nossos 
colaboradores, parceiros e dirigentes, contando com o total apoio dos acionistas, 
refletindo positivamente no resultado.
Nosso desempenho segue crescente na aquisição de bens (bens entregues) 
neste semestre no valor de R$ 240.481 mil o que equivale a um aumento  

de 19,53% em relação ao mesmo período de 2020 (R$ 201.192 mil).
O patrimônio líquido da empresa atingiu o montante de R$ 15.902 mil.
Perspectivas
A Administração prevê avanço/crescimento nos negócios, em continuidade à 
nossa evolução, a exemplo dos anos anteriores, entre as quais estão o 
credenciamento de novos parceiros comerciais e ampliação da área de atuação, 
apoiadas em inovação tecnológica e em ampla informatização dos processos 
para a comercialização dos produtos.
Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos aos nossos acionistas, parceiros 
comerciais e clientes pelo apoio, confiança e credibilidade dispensadas. Aos 
nossos colaboradores pela dedicação e profissionalismo que contribuíram para 
os resultados obtidos. Cuiabá, MT, 18 de fevereiro de 2022.
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Pedro dos Santos - Diretor Geral Leandro Tadashi Yoshida - Diretor Financeiro/Administrativo

COOPERPORTAL - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA 
PORTAL DO XINGU  NIRE 51400009252 - CNPJ: 13.972.638/0001-36

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da COOPERPORTAL - COOPERATIVA REGIONAL 
AGROPECUÁRIA PORTAL DO XINGU, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 38, letra “b”, do Estatuto Social, pelo presente Edital CONVOCA o(a)s 
senhores(as) associados(as) em dia com as suas obrigações estatutárias, a 
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 
26 DE MARÇO de 2022 (sábado) às 7:00 (sete) horas, nas dependências da sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Miraguaí, n° 228, Centro, na 
cidade de Canarana – MT, CEP 78.640-000; para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:  I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1º. Prestação de 
contas relativas ao exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 
acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da 
Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras ou perdas do Exercício; 
Parecer do Conselho Fiscal; 2º. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas 
dos exercícios de 2021. II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1º. 
Alteração do período de  mandato dos Membros do Conselho de Administração para 4 
(quatro) anos; 2º- Reforma e Consolidação do Estatuto Social;  3º. Outros assuntos de 
interesse da Assembleia Geral Extraordinária. · A instalação da Assembleia Geral será 
às 07:00 (sete) horas, em Primeira Convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois 
terços) do número dos associados em condições de votar; em Segunda Convocação 
às 08:00 (oito) horas, com metade mais um dos associados em condições de votar, e 
em Terceira e Última Convocação às 9:00 (nove) horas, com no mínimo 10 (dez) 
associados em condições de votar.· Para fins de deliberação, a COOPERPORTAL, 
conta neste ato, com 41 (quarenta e um) cooperados regulares e em condições de 
deliberar, votar e serem votados.· A Assembleia Geral ocorrerá nas dependências 
da Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Canarana, localizada na Rua 
Miraguaí, n° 228, Centro, na cidade de Canarana - MT, CEP 78.640-000, tendo em 
vista que, no local da Sede Social da Cooperativa, ou seja, na Rua Santo Angelo nº 153, 
Bairro Nova Canarana, em Canarana – MT, CEP. 78.640-000, faltam aos Cooperados, 
as condições confortáveis necessárias à acomodação para a realização de referida 
Assembleia Geral. Serão adotadas todas as medidas e protocolos de isolamento, 
distanciamento social, segurança, prevenção e proteção dos Cooperados, no combate 
à pandemia motivada pelo vírus covid-19 e suas manifestações.Canarana- MT, 10 de 
março de 2022. Gilberto Luiz Fiorentin - Diretor Presidente

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 
0057896-07.2014.8.11.0041 Valor da causa: R$149.679,61 Espécie: Ação de Cobrança Polo Ativo: 
Bradesco Cartões S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 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: 
Richard Joseph Abboudi, inscrito no CPF/MF sob o nº 536373721-34, com sede/domicílio na Av. 
Fernando Correa da Costa, 298, Areão, Cuiabá-MT, CEP 78015600. Finalidade: Citação do polo 
passivo, 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 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: As partes firmaram entre si proposta de solicitação de cartão de 
crédito/compra (contrato nº 4066691000230168; da bandeira: VISA), pelo qual o demandado 
comprometeu-se a, mensalmente, saldar a respectiva fatura na data de sua escolha: seja pela 
integralidade, seja pelo pagamento mínimo. Não obstante às operações efetivadas pelo demandado 
e devidamente autorizadas pelo demandante, nos termos do contrato (ou termo) pactuado, deixou 
àquele de quitar as faturas nos respectivos vencimentos. Com base nas informações extraídas dos 
extratos os lançamentos indicam como devida a importância de R$149.679,61, incluindo-se, neste 
valor, multa, juros e correção monetária. DECISÃO: Vistos etc. Defiro os pedidos de fls. 30 e 41/43. 
Expeça-se mandado de citação do requerido a ser cumprido no endereço de fls. 30. Servindo a 
publicação desta decisão como intimação. Cuiabá,30/06/2015. DECISÃO: Vistos etc. I – 
Primeiramente, verifico que o processo se encontra integralmente digitalizado, estando em 
conformidade o processo eletrônico com o processo físico. II – Enfatizo que devem as partes estar 
cientes de que os autos físicos ficarão à disposição das partes em Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, para retirada de peças físicas e documentos que entendam necessários e após serão 
descartados, na forma descrita na Portaria. III - 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 59526068, páginas 118 e 119. Cite-se o requerido: RICHARD 
JOSEPH ABBOUDI – CPF: 536.373.721-34, 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, 11 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo 
Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS: 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, 8 de março de 2022.

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. 
0023756-73.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 40.811,63 Espécie: Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária (81) Polo Ativo: Nome: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 
Endereço: desconhecido Polo Passivo: Nome: Joelso Silva Costa Endereço: Rua Paulista, n 12, 
Casa 11, Jardim Paulista, Cuiabá - MT - CEP: 78065-380 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: o réu integra o grupo/cota de consórcio nº 7997/021, 
administrado pela autora, por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo ford fiesta 
ha 1.6 l ti, cor branca , placa: obn8822, para grarantir o grupo da dívida remanescente apos a 
contemplação, assinou o contrato com garantia de alienação fiduciaria, transferindo à administradora 
o dominio resolúvel e a posse indireta do bem descito e individuálizado, ocorre que o réu tornou-se 
inadimplente deixando de honrar com as contribuições ao grupo , deixando de efetuar o pagamento 
das prestações a partir de 10/12/2015, incorrendo e mora desde então decisão: Vistos etc. Diante das 
tentativas frustradas de citação pessoal do Requerido, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do 
CPC, defiro o pedido da parte Requerente 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, 19 de outubro de 2021. (Documento assinado 
eletronicamente) Alex Nunes De Figueiredo Juiz de Direito advertências à parte: 1. O prazo para 
contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora 
(art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão 
da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em 
caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática 
Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 
(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, 8 de fevereiro de 2022.

Edital de citação Prazo de 20 (vinte) dias Expedido por determinação do MM.(ª)Juiz(a) de 
Direito  Luis Otavio Pereira Marques Processo n. 1009594-08.2018.8.11.0002  Valor da causa: 
R$ 23.620,93  Espécie: Execução de Título Extrajudicial Polo Ativo: Nome: MRV Prime Parque 
Chapada do Horizonte Incorporacoes SPE Ltda Endereço: Rua Goiás, 525, Parte B, Centro-Sul, 
Várzea Grande - MT - Cep: 78135-603  Polo Passivo: Nome: Caroline Fassioni Endereço: Rua 
Goiás, 525, (Lot N V Grande), Apt 212 Bloco C, Centro-Sul, Várzea Grande - MT - Cep: 78135-603 
Finalidade:   Efetuar a Citação do Polo Passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 
não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida,  para que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 
e honorários advocatícios fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada queira 
embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora, depósito e 
caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 
CPC), 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 execução de título extrajudicial proposta por MRV Prime 
Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 13.602.564/0001-46, em face de Caroline Fassioni, brasileira, solteira, artesã, 
endereço eletrônico “desconhecido”, inscrita no CPF sob o nº. 021.457.571-39. Neste sentido, Na 
data de 05/09/2016, as partes celebraram o anexo Contrato Particular de Promessa de Compra e 
Venda, através do qual, a parte Executada adquiriu da empresa exequente, o imóvel constituído pelo 
apartamento nº 212 – 2 quartos, bloco C do Condomínio Parque Chapada do Horizonte, situado na 
Rua Goiás n° 525, bairro: Nova Várzea Grande, na cidade de Várzea Grande - MT, pelo valor de R$ 
137.004,00 (cento e trinta e sete mil e quatro reais) com pagamento nos termos e condições 
avençados na cláusula 4 e subitens do contrato. Ocorre que a parte executada, não conseguindo 
honrar seus compromissos, espontaneamente firmou com a empresa exequente em 25/10/2016 o 
anexo Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, por meio do qual reconheceu e 
confessou ser devedora perante a credora/exequente da importância de R$ 17.461,90 (dezessete 
mil e quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos) e comprometeu-se a liquidá-la por meio 
de parcelas mensais nos valores, prazos e nas condições especificadas na Cláusula Terceira 
subitens 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 e parágrafos do respectivo Termo. No entanto, a parte responsável 
pela dívida até o momento não efetuou o devido pagamento, a partir da parcela vencida em 
08/12/2016, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontra-
se, assim, em mora pelo valor total, liquido e certo de R$ 23.620,93 (vinte e três mil e seiscentos e 
vinte reais e noventa e três centavos), atualizado até 31/10/2018 nos termos do artigo 798 do CPC, 
conforme faz provas os anexos extratos e planilhas de débito. Impede ressaltar ainda que a parte 
Executada foi devidamente notificada para cumprimento voluntário da obrigação. Debalde foram os 
esforços da Exequente para recebimento extrajudicial do débito, não lhe restando alternativa, senão 
a propositura da presente demanda com fito de receber o que lhe é de direito. Dá-se á causa o valor 
de R$ 23.620,93 (vinte e três mil e seiscentos e vinte reais e noventa e três centavos). 
DECISÃO:Vistos, Considerando que o executado não foi localizado para ser citado, defiro o pedido 
de id. 75606775, razão pela qual determino que a executada seja citada, por edital, este com prazo de 
20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 
processuais e honorários advocatícios fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada 
queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora, depósito e 
caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 
CPC). Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 
art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando 
os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do edital de 
citação seja realizada junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a ser 
providenciado pela parte exequente, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 
Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação do executado, desde já nomeio 
como Curador Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que deverá ser regularmente 
intimado para patrocinar a defesa do devedor. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 
Luis Otávio Pereira Marques Juiz de Direito Advertências À PARTE: 1. O prazo para contestação é 
contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do 
CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 
publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser 
assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 
patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 
Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do 
CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). OBSERVAÇÃO: EM CASO DE REVELIA SERÁ 
NOMEADO CURADOR ESPECIAL. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 
no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 
costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabrielly Vitoria Ventura De Almeida, digitei.Várzea 
Grande, 23 de fevereiro de 2022.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA  
E XINGU - SICREDI ARAXINGU

CNPJ n.º 33.021.064/0001-28
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU 
- SICREDI ARAXINGU, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os 
delegados dos núcleos, que nesta data somam 65 (sessenta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25 de março de 2022 (vinte e cinco de março de dois mil e vinte 
e dois), às 09h00 (nove horas), na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Paraná, n.º 168, Centro, 
nesta cidade, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, para deliberarem 
sobre a seguinte: 
ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
c) demonstrativo das sobras ou perdas;
d) parecer do Conselho Fiscal;
e) parecer da auditoria.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal. 
4. Fixação do valor dos honorários e das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal.
5. Deliberação sobre Retenção de Longo Prazo (RLP) e remuneração variável do Presidente.
6. Apreciação do novo Regulamento do Programa Pertencer.
7. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Canarana - MT, 12 de março de 2022.
Martim Rodrigo Steffenon

Presidente
Observações:
1. A proposta do novo Regulamento do Programa Pertencer está à disposição para consulta prévia nas 
unidades de atendimento da Cooperativa. Os documentos também podem ser acessados no seguinte ende-
reço eletrônico: www.sicredi.com.br/araxingu. (12/03/2022)

A MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORAÇÕES SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ 19.417.188/0001-04, situada no endereço Rua 01, S/N, Bairro Jardim 
Imperial, Cuiabá/MT, torna público que requereu a SECRETARIA DE ESTADO 
DE MEIO AMBIENTE a baixa do direito de outorga para diluição de efluentes 
emitida pela portaria n° 858 de 08 de novembro de 2017, nas coordenadas 
56°01'36,55"W 15°36'31,10"S, considerando que foi possível interligar em rede 
pública de esgotamento sanitário"

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO), 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 DE LOCALIZAÇÃO, LICENÇA PRÉVIA), 
para atividade (OBRA COMERCIAL; CLINICA), localizada  na RUA CORONEL 
BENEDITO LEITE EQUINA COM TRAVESSA SENADOR METELO, CENTRO 
SUL, 2º DISTRITO., município de Cuiabá –MT

O Srº.  JOÃO TONHOLO, CPF: 928.150.578-91 pessoa física de direito 
privado, proprietário do  SÍTIO TUCUMAN, situado no Município Porto dos 
Gaúchos MT,  torna público o pedido de captação superficial de água, no 
endereço supracitado, com as coordenadas -11,533859 Longitude: -57,388074, 
com a vazão de 0,0204 m³/s,  para irrigação de pastagens, junto   Secretaria  ao
de Meio Ambiente do estado de Mato Grosso SEMA MT.

O Srº.  JOÃO TONHOLO, CPF: 928.150.578-91 pessoa física de direito 
privado, proprietário do  SÍTIO TUCUMAN, situado no Município Porto dos 
Gaúchos MT,  torna público o pedido de captação superficial de água, no 
endereço supracitado, com as coordenadas -11,533859 Longitude: -57,388074, 
com a vazão de 0,0204 m³/s,  para irrigação de pastagens, junto   Secretaria  ao
de Meio Ambiente do estado de Mato Grosso SEMA MT.
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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.
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CLASSIDIÁRIO Fone: 2139-8929

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021(Em R$ Mil)
Nota: 31/12/2021 31/12/2020

ATIVO CIRCULANTE 35.927 24.651
 DISPONIBILIDADES 3.c 81 30
 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3.d 17.470 5.835
  Livres 17.470 5.835
 OUTROS CRÉDITOS 18.376 18.786
  Rendas a Receber 3.e 338 12.471
  Créditos Específicos - Grupos Encerrados 3.f 11.236 4.270
  Diversos 3.g 6.802 2.045
ATIVO NÃO CIRCULANTE 285 345
 INVESTIMENTOS 3 3
  Outros Investimentos 3 3
 IMOBILIZADO DE USO 3.h 277 334
  Outras Imobilizações de Uso 1.382 1.342
  (-) Depreciações Acumuladas (1.105) (1.008)
 INTANGÍVEL 3.i 5 8
  Sistemas de Processamentos de Dados 16 16
  (-) Amortizações Acumuladas (11) (8)
TOTAL DO ATIVO 36.212 24.996

Nota: 31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE 20.310 14.148
 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 3.l.I – 4.809
  Empréstimos no País - Instituições Oficiais – 4.809
 OUTRAS OBRIGAÇÕES 20.310 9.339
  Sociais e Estatutárias 3.l.II 459 –
  Fiscais e Previdenciárias 3.l.III 1.076 1.047
  Obrig. Rec. Cons. Grupos Encerrados 3.l.IV 14.614 4.784
  Diversas 3.l.V 4.161 3.508
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.902 10.848
  Capital Social
   De Domiciliados no País 4.a 14.931 14.931
  Reservas de Lucros 4.a 971 –
  Prejuízos Acumulados – (4.083)
TOTAL DO PASSIVO 36.212 24.996

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO SEMESTRE  
E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ Mil)

2º Sem. 
2021

Exerc. 
2021

Exerc. 
2020

Receitas da Intermediação Financeira 438 545 33
 Resultado de Operações com Títulos e Valores 
  Mobiliários 438 545 33
Despesas da Intermediação Financeira – (81) –
 Operações de Empréstimos e Repasses – (81) –
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 438 464 33
Outras Despesas/Receitas Operacionais 763 6.213 2.709
 Rendas de Prestação de Serviços 57.248 115.019 107.942
 Despesas de Pessoal (7.066) (13.737) (12.341)
 Outras Despesas Administrativas (43.436) (83.084) (84.013)
 Despesas Tributárias (3.037) (6.571) (5.695)
 Outras Receitas Operacionais 84 179 2.285
 Outras Despesas Operacionais (3.030) (5.593) (5.469)
Resultado Operacional 1.201 6.677 2.742
Resultado Não Operacional 957 1.609 475
Resultado antes da Trib. sobre o Lucro 2.158 8.286 3.217
Imposto de Renda e Contribuição Social (470) (1.888) (647)
 Provisão para Imposto de Renda (340) (1.373) (466)
 Provisão para Contribuição Social (130) (515) (181)
Resultado do Período 1.688 6.398 2.570
Lucro por Ação 1,16 4,38 1,76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO SEMESTRE  
E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ Mil)

2º Sem. 
2021

Exerc. 
2021

Exerc. 
2020

LUCRO DO PERÍODO 1.688 6.398 2.570
 Outros Resultados Abrangentes – – –
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 1.688 6.398 2.570

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DO SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  

(Em R$ Mil)

EVENTOS

CAPITAL 
REALI- 
ZADO

RESER- 
VAS DE  

LUCROS

LUCROS/  
PREJUÍZOS  

ACUMULADOS TOTAL
Saldos em 1º de julho de 2021 14.931 19 273 15.223
Dividendos Intermediários 
 (R$ 0,19 por ação) – – (273) (273)
Resultado do Período – – 1.688 1.688
DESTINAÇÕES:
 Reserva Legal 96 (96) –
 Dividendos Estatutários 
  (R$ 0,31 por ação) – – (459) (459)
 Juros sobre o Capital Próprio 
  (R$ 0,19 por ação) – – (277) (277)
 Dividendos Adicionais 
  Propostos (R$ 0,58 por ação) – 856 (856) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 14.931 971 – 15.902
Mutações do Período – 952 (273) 679
Saldos em 1º de janeiro de 2021 14.931 – (4.083) 10.848
Resultado do Período – – 6.398 6.398
DESTINAÇÕES
 Reserva Legal – 115 (115) –
 Dividendos Estatutários 
  (R$ 0,37 por ação) – – (550) (550)
 Dividendos Intermediários 
  (R$ 0,19 por ação) – – (273) (273)
 Juros sobre o Capital Próprio 
  (R$ 0,35 por ação) – – (521) (521)
 Dividendos Adicionais Propostos 
  (R$ 0,58 por ação) – 856 (856) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 14.931 971 – 15.902
Mutações do Período – 971 4.083 5.054
Saldos em 1º de janeiro de 2020 14.931 – (6.229) 8.702
Resultado do Período – – 2.570 2.570
DESTINAÇÕES
 Juros sobre o Capital Próprio 
  (R$ 0,29 por ação) – – (424) (424)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 14.931 – (4.083) 10.848
Mutações do Período – – 2.146 2.146

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PELO MÉTODO INDIRETO DO SEMESTRE E EXERCÍCIO  

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ Mil)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
2º Sem. 

2021
Exerc. 

2021
Exerc. 
 2020

 Resultado do Período antes do IRPJ e da CSLL 2.158 8.286 3.217
 Ajustes para Reconciliação do Result. do  Período 
  com a Geração de Caixa das Ativ. Operacionais: 47 183 340
   Depreciações e Amortizações 47 103 133
   Alienação de Imobilizado de Uso – 5 10
   Despesas de Juros sobre Empréstimos – 75 197
Resultado do Período Ajustado 2.205 8.469 3.557
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais (7.221) (11.185) (7.149)
  Títulos e Valores Mobiliários 1.256 (11.635) (4.953)
  Outros Créditos (8.477) 450 (2.196)
Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais 6.549 10.495 2.585
  Outras Obrigações 6.549 10.495 2.585
Caixa Líquido das Atividades Operacionais antes 
 do Imposto de Renda e Contribuição Social 1.533 7.779 (1.007)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (848) (1.911) (656)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 685 5.868 (1.663)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
  Aplicação em Investimentos – – (1)
  Compra de Ativo Imobilizado (33) (48) (9)
  Compra de Ativo Intangível – – (1)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento (33) (48) (11)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
  Empréstimos – – 2.660
  Amortização de Empréstimos e Encargos – (4.884) (552)
  Juros sobre o Capital Próprio (277) (521) (424)
  Dividendos Pagos (364) (364) –
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (641) (5.769) 1.684
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 11 51 10
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 11 51 10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 70 30 20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 81 81 30

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIOS  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021(Em R$ Mil)

ATIVO Nota: 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 666.702 574.107
DISPONIBILIDADES 6.b.I 626 967
 Depósitos Bancários 626 967
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS 
 DE LIQUIDEZ 6.b.I 223.579 183.372
 Outras
  Aplicações Financeiras 223.579 183.372
OUTROS CRÉDITOS 6.b.II 442.497 389.768
 Valores Específicos
  Bens Retomados ou Devolvidos 2.325 1.441
  Direitos Junto a Consorciados Contemplados 440.068 388.327
  Diversos 104 –
COMPENSAÇÃO 4.346.898 3.700.879
 Consórcio
  Previsão Mensal de Recursos a Rec. 
   de Consorciados 6.c.I 28.743 23.589
  Contribuições Devidas ao Grupo 6.c.II 2.214.322 1.903.332
  Valores de Bens ou Serviços a Contemplar 6.c.III 2.103.833 1.773.958
TOTAL DO ATIVO 5.013.600 4.274.986

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DE CONSÓRCIOS 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ Mil)

PASSIVO Nota: 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 666.702 574.107
OUTRAS OBRIGAÇÕES 666.702 574.107
 Obrigações Diversas
  Obrigações com Consorciados 6.d.I 331.254 260.702
  Valores a Repassar 6.d.II 8.965 20.599
  Obrigações por Contemplações a Entregar 6.d.III 201.206 168.443
  Obrigações com a Administradora – 132
  Recursos a Devolver a Consorciados 6.d.IV 125.327 115.181
  Recursos do Grupo 6.d.V (50) 9.050
COMPENSAÇÃO 4.346.898 3.700.879
 Consórcio
  Recursos Mensais a Receber de Consorciados 6.e.I 28.743 23.589
  Obrigações do Grupo por Contribuições 6.e.II 2.214.322 1.903.332
  Bens a Contemplar - Valor 6.e.III 2.103.833 1.773.958
TOTAL DO PASSIVO 5.013.600 4.274.986

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES  
DE GRUPOS DO SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDOS  

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em R$ Mil)
2º Sem. 

2021
Exerc. 

2021
Exerc. 

2020
DISPONIBILIDADE INICIAL DO PERÍODO 203.582 184.339 151.241
 Depósitos Bancários 1.170 967 1.087
 Aplicações Financeiras do Grupo 18.098 15.696 12.634
 Aplicações Financeiras Vinculadas 
  a Contemplações 184.314 167.676 137.520
RECURSOS COLETADOS 333.853 646.245 513.791
 Contribuições para Aquisição de Bens 261.315 508.329 400.683
 Taxa de Administração 53.420 106.500 92.903
 Rendimentos de Aplicações Financeiras 4.964 6.414 2.149
 Multas e Juros Moratórios 928 1.789 1.588
 Prêmios de Seguros 6.989 13.480 11.767
 Custas Judiciais 785 1.381 1.269
 Outros 5.452 8.352 3.432
( - ) RECURSOS UTILIZADOS (313.230) (606.379) (480.693)
 Aquisição de Bens (240.481) (451.304) (366.800)
 Taxa de Administração (53.506) (118.866) (93.604)
 Multas e Juros Moratórios (464) (913) (789)
 Prêmios de Seguro (6.930) (13.393) (11.703)
 Custas Judiciais (778) (1.406) (1.265)
 Devolução a Consorciados Desligados (6.176) (13.066) (4.150)
 Outros (4.895) (7.431) (2.382)
DISPONIBILIDADE FINAL DO PERÍODO 224.205 224.205 184.339
 Depósitos Bancários 626 626 967
 Aplicações Financeiras do Grupo 23.069 23.069 15.696
 Aplicações Financeiras Vinculadas 
  a Contemplações 200.510 200.510 167.676

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

(Em R$ Mil)
NOTA 1.  CONTEXTO OPERACIONAL
A CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. é uma sociedade 
por ações de capital fechado com sede e escritório localizados na Av. Fernando 
Correa da Costa, 1.944 - Bairro Jardim Kennedy - Cuiabá - MT - Brasil.
O controle acionário é exercido pelo acionista controlador Marcos Roberto Cruz, 
que detém 73,45% do capital da sociedade. A sociedade é administrada por um 
conselho de administração e por uma diretoria.
O objeto social da companhia é a administração de grupos de consórcios, 
referenciados em bens móveis, imóveis e serviços, nos termos da legislação  
em vigor.
NOTA 2.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA 

ADMINISTRADORA E DOS GRUPOS DE CONSÓRCIOS
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as normas 
e instruções do Banco Central do Brasil; o Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional - COSIF; e com a observância das disposições 
contidas na Lei das Sociedades Por Ações, Lei nº 6.404/76 e alterações, nos 
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de 
contabilidade, alguns pronunciamentos contábeis e suas interpretações foram 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os quais serão aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil somente 
quando aprovados pelo CMN.
Os pronunciamentos contábeis já aprovados foram:
Resolução nº 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01);
Resolução nº 3.604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03 (R2));
Resolução nº 3.750/09 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05 (R1));
Resolução nº 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 
(CPC 25);
Resolução nº 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24);
Resolução nº 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 (R1));
Resolução nº 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro (CPC 23);
Resolução nº 4.144/12 - Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação 
das Demonstrações Contábeis (CPC Pronunciamento Conceitual Básico (R1));
Resolução nº 4.424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 (R1));
Resolução nº 4.818/20 - Resultado por Ação (CPC 41);
Resolução nº 4.748/19 - Mensuração do Valor Justo (CPC 46); e
Resolução nº 4.924/21 - Receita de Contrato com Cliente, em vigor a partir de 1º 
de janeiro de 2022.
Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais 
pronunciamentos contábeis do CPC.
Em conformidade com a Resolução nº 1.184/2009, do Conselho Federal de 
Contabilidade, informamos que a conclusão da elaboração das demonstrações 
contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/dez./2021 foi autorizada pela 
Diretoria em 18/fev./2022.
NOTA 3.  PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS DA ADMINISTRADORA
Dentre as principais diretrizes adotadas para a elaboração das demonstrações 
contábeis, ressaltamos:
a) APURAÇÃO DO RESULTADO
O resultado é apurado em obediência ao regime de competência. A taxa de 
administração dos grupos de consórcios é registrada na administradora por 
ocasião do recebimento da contribuição mensal dos consorciados.
b) USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS
Na elaboração das demonstrações contábeis a administração é requerida a usar 
seu julgamento na determinação de estimativas que levam em consideração 
pressupostos e premissas que afetam a aplicação de práticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas.
c) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda 
nacional e por depósitos em contas correntes bancárias de livre movimentação.
d) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
De acordo com a Circular nº 3.068, de 08/nov./2001, os títulos e valores 
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação, a critério 
da administração em três categorias, a saber: títulos para negociação - avaliados 
a valor de mercado em contrapartida do resultado do período; títulos disponíveis 
para venda - atualizados com base nas condições intrínsecas em contrapartida 
ao resultado do período e ajustados ao valor de mercado em contrapartida do 
patrimônio líquido; e títulos mantidos até o vencimento - atualizados com base 
nas condições intrínsecas, em contrapartida do resultado do período. Os títulos 
e valores mobiliários da administradora são classificados como títulos para 
negociação.
e) RENDAS A RECEBER
Trata-se de taxa de administração a receber, no valor de R$ 338 mil
(R$ 12.469 mil, em 2020) e outras rendas a receber, no valor de R$ 2 mil, em 2020.
f) CRÉDITOS ESPECÍFICOS - GRUPOS ENCERRADOS
O montante apresentado no ativo circulante tem como contrapartida conta 
específica no passivo circulante e refere-se a valores ajuizados de grupos 
encerrados, transferidos para a Administradora por ocasião do encerramento 
dos grupos, que serão rateados aos consorciados quando recebidos.
g) OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS
O montante registrado no ativo circulante, em outros créditos - diversos 
corresponde a valores de: adiantamentos e antecipações salariais R$ 61 mil (R$ 
54 mil, em 2020); adiantamentos para pagamentos de nossa conta R$ 19 mil 
(R$ 40 mil, em 2020); devedores por depósitos em garantia R$ 296 mil (R$ 145 
mil, em 2020); impostos e contribuições a compensar R$ 47 mil (R$ 502 mil, em 
2020); imposto de renda a recuperar R$ 40 mil (R$ 13 mil em 2020); e por 
créditos a receber de grupos encerrados R$ 6.339 mil (R$ 1.291 mil, em 2020).
h) IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, 
com taxas estabelecidas em função da vida útil do bem, como segue:
- Instalações e Benfeitorias 10% a.a.
- Móveis e Equipamento de Uso 10% a.a.
- Equip. de Processamento de Dados 20% a.a.
- Sistema de Comunicação 10% a.a.
- Veículos 20% a.a.
A seguir demonstramos a movimentação do Ativo Imobilizado no exercício:
Descrição 2020 Adições Baixas 2021
Instalações 239 – – 239
Móveis e Equipamentos de Uso 449 20 (8) 461
Equip de Processamento de Dados 474 28 – 502
Equipamentos de Comunicação 77 – – 77
Veículos 103 – – 103
Soma 1.342 48 (8) 1.382
Depreciação Acumulada (1.008) (101) 4 (1.105)
Total 334 (53) (4) 277
i) INTANGÍVEL
Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da administradora ou exercidos com essa finalidade. Os 
ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear 
no decorrer de um período estimado de benefício econômico, os quais estão 
demonstrados pelo custo de aquisição, ajustado por amortizações acumuladas, 
com taxas estabelecidas em função da vida útil do bem, como segue:
- Sistema de Processamento de Dados 20% a.a.
A seguir demonstramos a composição e os saldos do Ativo Intangível:
Descrição 2020 Adições Baixas 2021
Sistemas de Processamentos de Dados 16 – – 16
Amortização Acumulada (8) (3) – (11)
Total 8 (3) – 5
j) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS NÃO MONETÁRIOS 
(IMPAIRMENT)
É reconhecida uma perda por impairment se o valor de contabilização de um 
ativo ou de sua unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma 
unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera 
fluxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. 
Perdas por impairment são reconhecidas no resultado do período.
A partir de 2008, os valores dos ativos não financeiros, exceto outros valores e 
bens e créditos tributários, são revistos, no mínimo, anualmente para determinar 
se há alguma indicação de perda por impairment.
A Circular nº 3.387, do BACEN, que passou a produzir efeitos a partir de 01/
jul./2008, dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, 
mensuração e divulgação de perdas no valor recuperável de ativos disciplinados 
pelo BACEN, e determina o atendimento ao pronunciamento técnico CPC 01, de 
14/set./2007, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
Desta forma, em atendimento aos normativos relacionados no parágrafo 
anterior, a administração não tem conhecimento de quaisquer ajustes que 
devam afetar a capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo 
imobilizado para o exercício findo em 31/dez./2021.
k) LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
O índice de imobilização encontra-se adequado quanto a não exceder o limite de 
imobilização, o qual não deve ultrapassar 100% do Patrimônio Líquido Ajustado 
(PLA) de acordo com o determinado no artigo 2º, da Circular nº 3.524, de 03/
fev./2011 do Banco Central do Brasil. Em 31/dez./2021, o índice de imobilização 
atingiu 1,79% (3,18%, em 2020) do patrimônio líquido ajustado, cujo limite 
máximo é de 100%.
l) PASSIVO CIRCULANTE
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando 
aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas.
I) Obrigações por Empréstimos
As obrigações por empréstimos foram liquidadas ainda no primeiro semestre de 
2021. Os saldos do balanço de 31/dez./2020 eram de R$ 2.772 mil de operações 
realizadas com a empresa ligada Corona Star Corretora de Seguros Ltda., e de 
R$ 2.037 mil de operação com o Banco Bradesco S.A.
II) Sociais e Estatutárias
O montante registrado nesta conta corresponde, na data do balanço, aos 
dividendos definidos no Estatuto Social, relativos ao segundo semestre de 2021.
III) Fiscais e Previdenciárias
São valores constituídos decorrentes de retenções de tributos e contribuições 
sociais, no valor de R$ 96 mil (R$ 57 mil, em 2020), contribuição social sobre o 
lucro, no valor de R$ 17 mil; provisões referentes aos encargos sociais e fiscais 
incidentes sobre a folha de pagamento, no valor de R$ 464 mil (R$ 460 mil, em 
2020), e sobre o faturamento, no valor de R$ 499 mil (R$ 530 mil, em 2020). A 
contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 9% sobre o 
lucro líquido ajustado e o imposto de renda pessoa jurídica à alíquota de 15% do 
lucro real anual mais 10% de adicional sobre a parcela excedente a R$ 20 mil 
mensais, na forma que dispõe a legislação vigente.
IV) Obrigação de Recursos Consorciados Grupos Encerrados
Os valores não retirados por consorciados desistentes e/ou excluídos, relativos 
a grupos encerrados encontram-se atualizados às taxas vigentes no mercado 
financeiro e estão inclusos e consignados sob a rubrica: Obrigações por 
Recursos Consorciados - Grupos Encerrados. A variação observada, de um 
exercício para o outro, é decorrente do aumento do valor dos recursos não 
procurados e principalmente pela inadimplência dos consorciados relativamente 
aos grupos encerrados ao longo do exercício.
V) Outras Obrigações - Diversas
São valores constituídos principalmente de provisão para pagamentos a efetuar - 
credores diversos, no valor de R$ 574 mil (R$ 434 mil, em 2020); valores a pagar 
de salários, provisões para férias com seus encargos sociais, no valor de R$ 1.382 
mil (R$ 1.292 mil, em 2020); outros pagamentos a efetuar, R$ 63 mil (R$ 44 mil, 
em 2020); e contingências passivas de R$ 2.142 mil (R$ 1.738 mil, em 2020).
NOTA 4.  PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, está composto de 1.459.389 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a acionistas 
domiciliados no País. Cada ação dá direito a um voto nas assembleias gerais.
O capital social integralizado e o patrimônio líquido ajustado da sociedade são 
superiores ao padrão mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil.
Os acionistas têm direito a receber, em cada exercício, a título de dividendo 
obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do saldo do lucro líquido do exercício, 
ajustado nos termos da Lei das Sociedades Anônimas.
No exercício social foram distribuídos dividendos obrigatórios no montante de R$ 
550 mil (R$ 91 mil pagos no exercício e R$ 459 mil a pagar), e dividendos 
intermediários no montante de R$ 273 mil. O saldo de lucros acumulados, no 
montante de R$ 856 mil, foi transferido para a reserva de dividendos adicionais 
propostos.
b) Juros sobre o Capital Próprio
Os juros sobre o capital próprio são calculados com base nas contas do 
patrimônio líquido, limitando-se à variação da taxa de juros de longo prazo.
c) Limite de Alavancagem
O Patrimônio Líquido Ajustado, o qual serve de base para o Limite de 
Alavancagem está em conformidade com as Circulares nos 3.433, de 03/
fev./2009, e 3.524, de 03/fev./2011, do Banco Central do Brasil. O limite de 
alavancagem, determinado pelo Banco Central do Brasil, não pode ultrapassar 
seis vezes o valor do patrimônio líquido ajustado (PLA). Em 31/dez./2021 a 
Administradora atingiu o índice de 2,06 (2,45 em 2020) do PLA.
NOTA 5.  PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS
A Administradora possui processos, cujas expectativas de perda são 
classificadas como possíveis na opinião de seus consultores jurídicos. A 
administradora não provisiona os valores envolvidos nestes processos, os 
quais, em 31/dez./2021, totalizam R$ 20.966 mil (R$ 10.455 mil, em 2020).
NOTA 6.  PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS DOS GRUPOS DE CONSÓRCIOS
Dentre as principais diretrizes adotadas para a elaboração das demonstrações 
contábeis, ressaltamos:
a) ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
A escrituração contábil dos grupos de consórcios, a partir de 01/jul./2005, obedece as 
regras da Carta-Circular nº 3.147, de 29/set./2004, com as alterações introduzidas 
pela Carta Circular nº 3.192, de 24/jun./2005, do Banco Central do Brasil.

b) ATIVO CIRCULANTE
I) Disponibilidades - Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Representam o montante de recursos disponíveis (livres, grupos em formação e 
vinculados a contemplações) e outros créditos ainda não utilizados pelos grupos 
de consórcios. O saldo das aplicações financeiras inclui os rendimentos auferidos 
computados “pro rata temporis”, os quais são atribuídos aos grupos por meio de 
um rateio diário proporcional a participação de cada grupo no total das receitas, de 
acordo com as diretrizes da Circular nº 3.432, de 03/fev./2009, do BACEN.
II) Outros Créditos
Representam os valores a receber dos consorciados já contemplados, os quais 
se referem às parcelas vincendas a título de fundo comum, calculados com base 
no valor do bem vigente no mês e aplicáveis aos consorciados contemplados 
Normais, em Atraso e em Cobrança Judicial, sendo que os valores dos Bens 
Apreendidos ou Retomados foram avaliados pelo valor da dívida, a seguir 
demonstrados:

2021 2020
- Bens Apreendidos ou Retomados 2.325 1.441
- Direitos Junto a Consorciados Contemplados
Normais 413.668 357.155
Em atraso 12.236 6.674
Em cobrança judicial 14.164 24.498
- Diversos 104 –
Total 442.497 389.768
c) CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO
I) Previsão Mensal de Recursos a Receber de Consorciados
Demonstram a previsão de recebimentos de contribuições de consorciados para 
o mês seguinte ao do encerramento das demonstrações contábeis, inclusive de 
consorciados em atraso, deduzidos de taxa de administração e de prêmio de 
seguro. O montante foi calculado com base no valor do bem vigente nas datas 
dos balanços, conforme determinação do Banco Central do Brasil.
II) Contribuições Devidas ao Grupo
Referem-se às contribuições devidas pelos consorciados ativos até o final dos 
grupos, calculados com base no valor do bem vigente nas datas dos balanços.
III) Valores dos Bens a Contemplar
Correspondem ao valor dos bens a serem contemplados em assembleias 
futuras, calculado com base no preço dos bens nas datas dos balanços.
d) PASSIVO CIRCULANTE
I) Obrigações com Consorciados
Referem-se aos valores recebidos dos consorciados não contemplados a título 
de fundo comum para a aquisição de bens ou serviços, os quais são atualizados 
com base no preço dos bens nas datas dos balanços.
II) Valores a Repassar
Registram os valores recebidos dos consorciados e ainda não repassados pelos 
grupos relativos à taxa de administração, prêmios de seguro, multas e juros 
moratórios, custas judiciais, despesas de registro de contratos de garantia, 
multa rescisória e outros.
III) Obrigações por Contemplações a Entregar
Registram os créditos a repassar aos consorciados, pelas contemplações nas 
assembleias, acrescido da respectiva remuneração.
IV) Recursos a Devolver a Consorciados Desligados
Registra o valor dos recursos a serem devolvidos aos consorciados ativos pelos 
excessos de amortizações e aos consorciados desistentes ou excluídos, pelo 
valor das contribuições, deduzidos de multas, quando aplicável.
V) Recursos do Grupo
Registra os recursos dos grupos a serem rateados aos consorciados ativos 
quando do encerramento dos grupos.
e) CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO
I) Recursos Mensais a Receber de Consorciados
Demonstram os valores das contribuições mensais dos consorciados, previstas 
para o mês seguinte ao do encerramento das demonstrações contábeis.
II) Obrigações do Grupo por Contribuições
Referem-se às contribuições devidas pelos consorciados ativos até o final dos 
grupos, calculados com base no valor do bem vigente na data do balanço.
III) Bens a Contemplar - Valor
Correspondem ao valor dos bens a serem contemplados em assembleias 
futuras, calculado com base no preço dos bens na data do balanço.
NOTA 7.  RESUMO DAS OPERAÇÕES DE CONSÓRCIO
a) Taxa de Administração
A taxa de administração média arrecadada nos grupos de consórcios está 
distribuída da seguinte forma:
- Automóveis 18,38%
- Motocicletas 22,45%
- Imóveis 21,19%
- Veículos Pesados 14,91%
- Outros Bens Móveis Duráveis 25,91%
- Serviços 26,43%
b) Informações Relativas à Administração de Grupos de Consórcios

2021 2020
Número de Grupos Administrados em Andamento 89 104
Número Total de Consorciados Ativos 66.170 66.958
Total de Bens Entregues dos Grupos em Andamento 34.115 36.361
Número de Bens Entregues no Período 7.155 6.931
Número de Consorciados Excluídos no Período 11.931 12.061
Número Total de Consorciados Excluídos 74.071 72.183
Bens Pendentes de Entrega - Clientes 4.173 3.391
Taxa de Inadimplência 20,01% 17,56%
NOTA 8.  OUTRAS INFORMAÇÕES
a) SISTEMA DE ANÁLISE DE GRUPOS/COTAS DE CONSÓRCIO
Atendendo ao disposto no artigo 1º, da Circular nº 3.394, de 09/jul./2008, que 
dispõe sobre a remessa ao Banco Central do Brasil de informações relativas a 
operações de consórcio, através do Sistema de Análise de Grupos/Cotas de 
Consórcio - SAG, a administradora realiza mensalmente, até o dia 30 do mês 
subsequente ao da data-base, por meio do Documento 2080 - Posição de Cotas 
e de Grupos das Operações de Consórcio - Bens Imóveis, Móveis e Serviços, 
conforme determinado na Carta-Circular nº 3.335, de 01/ago./2008.
b) COMPONENTE ORGANIZACIONAL DE OUVIDORIA
Atendendo ao disposto na Resolução BCB nº 28, de 23/out./2020, do Banco 
Central do Brasil, a estrutura do Componente Organizacional de Ouvidoria está 
implementada, estando a mesma de acordo com a natureza e complexidade dos 
produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da administradora.
c) CONTROLES INTERNOS
Nos termos da Circular nº 3.078, de 10/jan./02, do Banco Central do Brasil, estão 
implantados os procedimentos pertinentes ao sistema de controles internos, os 
quais estão sendo acompanhados e revisados pela administração da sociedade.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE  
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Diretores e Acionistas da
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
Cuiabá - MT
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da CANOPUS ADMINISTRADORA 
DE CONSÓRCIOS S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa da 
Administradora, e as demonstrações consolidadas dos recursos de consórcios e 
das variações nas disponibilidades de grupos para o semestre e exercício findos 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. em 31 
de dezembro de 2021, o desempenho das operações e os fluxos de caixa da 
Administradora e as demonstrações consolidadas dos recursos de consórcios e 
das variações nas disponibilidades de grupos para o semestre e exercício findos 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para Opinião
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 Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, 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.
Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o 
Relatório do Auditor
A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas 
até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
relatório da administração, obtido antes da data deste relatório, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas 
Demonstrações Contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, 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 da 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 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 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 podem levar a entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2022.

Grunitzky - Auditores Independentes S/S Moacir José Grunitzky
CRC PR-004.552/O-5 S/MT CRC PR-025.759/O-1 S/MT
CVM Nº 7.862

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
CNPJ nº 68.318.773/0001-54 - Cuiabá - MT

(Demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021)
Relatório da Administração

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação 
de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Canopus Administradora de 
Consórcios S.A. (Consórcio Canopus) e dos Grupos de Consórcios que 
administra, relativos ao semestre findo em 31 de dezembro de 2021, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Cenário da atuação da Empresa
O Consórcio Canopus é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por 
objetivo a administração de grupos de consórcio de bens móveis (automóveis, 
caminhões, motocicletas e bens móveis múltiplos), de bens imóveis e de serviços, 
por meio de autofinanciamento dos consorciados, nos termos da Lei nº 11.795/08.
Nosso desempenho
Em 31.12.2021 tínhamos sob nossa administração 89 grupos de consórcios  

em andamento, distribuídos em 18 grupos de motocicletas, 57 grupos de 
automóveis, 04 grupos de caminhões, 06 grupos imóveis, 03 grupos de serviços 
e 01 de bens móveis duráveis, totalizando 66.170 de cotas ativas, sendo destas 
38.288 consorciados contemplados.
Desempenho Econômico-Financeiro
O Consórcio Canopus finalizou o exercício de 2021 de forma satisfatória, sendo a 
sua receita com prestação de Serviços no montante de R$ 115.019 mil, com um 
incremento de 6,56% em relação ao mesmo período de 2020 (R$ 107.942 mil).
Encerramos o exercício com lucro de 6.398 R$ mil, resultado que demonstra a 
confiança de nossos consorciados e atuação firme e comprometida dos nossos 
colaboradores, parceiros e dirigentes, contando com o total apoio dos acionistas, 
refletindo positivamente no resultado.
Nosso desempenho segue crescente na aquisição de bens (bens entregues) 
neste semestre no valor de R$ 240.481 mil o que equivale a um aumento  

de 19,53% em relação ao mesmo período de 2020 (R$ 201.192 mil).
O patrimônio líquido da empresa atingiu o montante de R$ 15.902 mil.
Perspectivas
A Administração prevê avanço/crescimento nos negócios, em continuidade à 
nossa evolução, a exemplo dos anos anteriores, entre as quais estão o 
credenciamento de novos parceiros comerciais e ampliação da área de atuação, 
apoiadas em inovação tecnológica e em ampla informatização dos processos 
para a comercialização dos produtos.
Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos aos nossos acionistas, parceiros 
comerciais e clientes pelo apoio, confiança e credibilidade dispensadas. Aos 
nossos colaboradores pela dedicação e profissionalismo que contribuíram para 
os resultados obtidos. Cuiabá, MT, 18 de fevereiro de 2022.

A Administração

Contadora
Girlene de Souza Siqueira Rosario - CRC-MT: 013906/O-3

Diretores
Pedro dos Santos - Diretor Geral Leandro Tadashi Yoshida - Diretor Financeiro/Administrativo

COOPERPORTAL - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA 
PORTAL DO XINGU  NIRE 51400009252 - CNPJ: 13.972.638/0001-36

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da COOPERPORTAL - COOPERATIVA REGIONAL 
AGROPECUÁRIA PORTAL DO XINGU, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 38, letra “b”, do Estatuto Social, pelo presente Edital CONVOCA o(a)s 
senhores(as) associados(as) em dia com as suas obrigações estatutárias, a 
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 
26 DE MARÇO de 2022 (sábado) às 7:00 (sete) horas, nas dependências da sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Miraguaí, n° 228, Centro, na 
cidade de Canarana – MT, CEP 78.640-000; para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:  I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1º. Prestação de 
contas relativas ao exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 
acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da 
Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras ou perdas do Exercício; 
Parecer do Conselho Fiscal; 2º. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas 
dos exercícios de 2021. II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1º. 
Alteração do período de  mandato dos Membros do Conselho de Administração para 4 
(quatro) anos; 2º- Reforma e Consolidação do Estatuto Social;  3º. Outros assuntos de 
interesse da Assembleia Geral Extraordinária. · A instalação da Assembleia Geral será 
às 07:00 (sete) horas, em Primeira Convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois 
terços) do número dos associados em condições de votar; em Segunda Convocação 
às 08:00 (oito) horas, com metade mais um dos associados em condições de votar, e 
em Terceira e Última Convocação às 9:00 (nove) horas, com no mínimo 10 (dez) 
associados em condições de votar.· Para fins de deliberação, a COOPERPORTAL, 
conta neste ato, com 41 (quarenta e um) cooperados regulares e em condições de 
deliberar, votar e serem votados.· A Assembleia Geral ocorrerá nas dependências 
da Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Canarana, localizada na Rua 
Miraguaí, n° 228, Centro, na cidade de Canarana - MT, CEP 78.640-000, tendo em 
vista que, no local da Sede Social da Cooperativa, ou seja, na Rua Santo Angelo nº 153, 
Bairro Nova Canarana, em Canarana – MT, CEP. 78.640-000, faltam aos Cooperados, 
as condições confortáveis necessárias à acomodação para a realização de referida 
Assembleia Geral. Serão adotadas todas as medidas e protocolos de isolamento, 
distanciamento social, segurança, prevenção e proteção dos Cooperados, no combate 
à pandemia motivada pelo vírus covid-19 e suas manifestações.Canarana- MT, 10 de 
março de 2022. Gilberto Luiz Fiorentin - Diretor Presidente

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 
0057896-07.2014.8.11.0041 Valor da causa: R$149.679,61 Espécie: Ação de Cobrança Polo Ativo: 
Bradesco Cartões S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 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: 
Richard Joseph Abboudi, inscrito no CPF/MF sob o nº 536373721-34, com sede/domicílio na Av. 
Fernando Correa da Costa, 298, Areão, Cuiabá-MT, CEP 78015600. Finalidade: Citação do polo 
passivo, 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 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: As partes firmaram entre si proposta de solicitação de cartão de 
crédito/compra (contrato nº 4066691000230168; da bandeira: VISA), pelo qual o demandado 
comprometeu-se a, mensalmente, saldar a respectiva fatura na data de sua escolha: seja pela 
integralidade, seja pelo pagamento mínimo. Não obstante às operações efetivadas pelo demandado 
e devidamente autorizadas pelo demandante, nos termos do contrato (ou termo) pactuado, deixou 
àquele de quitar as faturas nos respectivos vencimentos. Com base nas informações extraídas dos 
extratos os lançamentos indicam como devida a importância de R$149.679,61, incluindo-se, neste 
valor, multa, juros e correção monetária. DECISÃO: Vistos etc. Defiro os pedidos de fls. 30 e 41/43. 
Expeça-se mandado de citação do requerido a ser cumprido no endereço de fls. 30. Servindo a 
publicação desta decisão como intimação. Cuiabá,30/06/2015. DECISÃO: Vistos etc. I – 
Primeiramente, verifico que o processo se encontra integralmente digitalizado, estando em 
conformidade o processo eletrônico com o processo físico. II – Enfatizo que devem as partes estar 
cientes de que os autos físicos ficarão à disposição das partes em Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, para retirada de peças físicas e documentos que entendam necessários e após serão 
descartados, na forma descrita na Portaria. III - 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 59526068, páginas 118 e 119. Cite-se o requerido: RICHARD 
JOSEPH ABBOUDI – CPF: 536.373.721-34, 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, 11 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo 
Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS: 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, 8 de março de 2022.

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. 
0023756-73.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 40.811,63 Espécie: Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária (81) Polo Ativo: Nome: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 
Endereço: desconhecido Polo Passivo: Nome: Joelso Silva Costa Endereço: Rua Paulista, n 12, 
Casa 11, Jardim Paulista, Cuiabá - MT - CEP: 78065-380 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: o réu integra o grupo/cota de consórcio nº 7997/021, 
administrado pela autora, por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo ford fiesta 
ha 1.6 l ti, cor branca , placa: obn8822, para grarantir o grupo da dívida remanescente apos a 
contemplação, assinou o contrato com garantia de alienação fiduciaria, transferindo à administradora 
o dominio resolúvel e a posse indireta do bem descito e individuálizado, ocorre que o réu tornou-se 
inadimplente deixando de honrar com as contribuições ao grupo , deixando de efetuar o pagamento 
das prestações a partir de 10/12/2015, incorrendo e mora desde então decisão: Vistos etc. Diante das 
tentativas frustradas de citação pessoal do Requerido, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do 
CPC, defiro o pedido da parte Requerente 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, 19 de outubro de 2021. (Documento assinado 
eletronicamente) Alex Nunes De Figueiredo Juiz de Direito advertências à parte: 1. O prazo para 
contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora 
(art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão 
da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em 
caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática 
Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 
(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, 8 de fevereiro de 2022.

Edital de citação Prazo de 20 (vinte) dias Expedido por determinação do MM.(ª)Juiz(a) de 
Direito  Luis Otavio Pereira Marques Processo n. 1009594-08.2018.8.11.0002  Valor da causa: 
R$ 23.620,93  Espécie: Execução de Título Extrajudicial Polo Ativo: Nome: MRV Prime Parque 
Chapada do Horizonte Incorporacoes SPE Ltda Endereço: Rua Goiás, 525, Parte B, Centro-Sul, 
Várzea Grande - MT - Cep: 78135-603  Polo Passivo: Nome: Caroline Fassioni Endereço: Rua 
Goiás, 525, (Lot N V Grande), Apt 212 Bloco C, Centro-Sul, Várzea Grande - MT - Cep: 78135-603 
Finalidade:   Efetuar a Citação do Polo Passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 
não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida,  para que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 
e honorários advocatícios fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada queira 
embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora, depósito e 
caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 
CPC), 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 execução de título extrajudicial proposta por MRV Prime 
Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 13.602.564/0001-46, em face de Caroline Fassioni, brasileira, solteira, artesã, 
endereço eletrônico “desconhecido”, inscrita no CPF sob o nº. 021.457.571-39. Neste sentido, Na 
data de 05/09/2016, as partes celebraram o anexo Contrato Particular de Promessa de Compra e 
Venda, através do qual, a parte Executada adquiriu da empresa exequente, o imóvel constituído pelo 
apartamento nº 212 – 2 quartos, bloco C do Condomínio Parque Chapada do Horizonte, situado na 
Rua Goiás n° 525, bairro: Nova Várzea Grande, na cidade de Várzea Grande - MT, pelo valor de R$ 
137.004,00 (cento e trinta e sete mil e quatro reais) com pagamento nos termos e condições 
avençados na cláusula 4 e subitens do contrato. Ocorre que a parte executada, não conseguindo 
honrar seus compromissos, espontaneamente firmou com a empresa exequente em 25/10/2016 o 
anexo Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, por meio do qual reconheceu e 
confessou ser devedora perante a credora/exequente da importância de R$ 17.461,90 (dezessete 
mil e quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos) e comprometeu-se a liquidá-la por meio 
de parcelas mensais nos valores, prazos e nas condições especificadas na Cláusula Terceira 
subitens 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 e parágrafos do respectivo Termo. No entanto, a parte responsável 
pela dívida até o momento não efetuou o devido pagamento, a partir da parcela vencida em 
08/12/2016, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontra-
se, assim, em mora pelo valor total, liquido e certo de R$ 23.620,93 (vinte e três mil e seiscentos e 
vinte reais e noventa e três centavos), atualizado até 31/10/2018 nos termos do artigo 798 do CPC, 
conforme faz provas os anexos extratos e planilhas de débito. Impede ressaltar ainda que a parte 
Executada foi devidamente notificada para cumprimento voluntário da obrigação. Debalde foram os 
esforços da Exequente para recebimento extrajudicial do débito, não lhe restando alternativa, senão 
a propositura da presente demanda com fito de receber o que lhe é de direito. Dá-se á causa o valor 
de R$ 23.620,93 (vinte e três mil e seiscentos e vinte reais e noventa e três centavos). 
DECISÃO:Vistos, Considerando que o executado não foi localizado para ser citado, defiro o pedido 
de id. 75606775, razão pela qual determino que a executada seja citada, por edital, este com prazo de 
20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 
processuais e honorários advocatícios fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada 
queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora, depósito e 
caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 
CPC). Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 
art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando 
os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do edital de 
citação seja realizada junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a ser 
providenciado pela parte exequente, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 
Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação do executado, desde já nomeio 
como Curador Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que deverá ser regularmente 
intimado para patrocinar a defesa do devedor. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 
Luis Otávio Pereira Marques Juiz de Direito Advertências À PARTE: 1. O prazo para contestação é 
contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do 
CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 
publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser 
assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 
patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 
Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do 
CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). OBSERVAÇÃO: EM CASO DE REVELIA SERÁ 
NOMEADO CURADOR ESPECIAL. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 
no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 
costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabrielly Vitoria Ventura De Almeida, digitei.Várzea 
Grande, 23 de fevereiro de 2022.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA  
E XINGU - SICREDI ARAXINGU

CNPJ n.º 33.021.064/0001-28
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU 
- SICREDI ARAXINGU, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os 
delegados dos núcleos, que nesta data somam 65 (sessenta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25 de março de 2022 (vinte e cinco de março de dois mil e vinte 
e dois), às 09h00 (nove horas), na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Paraná, n.º 168, Centro, 
nesta cidade, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, para deliberarem 
sobre a seguinte: 
ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
c) demonstrativo das sobras ou perdas;
d) parecer do Conselho Fiscal;
e) parecer da auditoria.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal. 
4. Fixação do valor dos honorários e das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal.
5. Deliberação sobre Retenção de Longo Prazo (RLP) e remuneração variável do Presidente.
6. Apreciação do novo Regulamento do Programa Pertencer.
7. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Canarana - MT, 12 de março de 2022.
Martim Rodrigo Steffenon

Presidente
Observações:
1. A proposta do novo Regulamento do Programa Pertencer está à disposição para consulta prévia nas 
unidades de atendimento da Cooperativa. Os documentos também podem ser acessados no seguinte ende-
reço eletrônico: www.sicredi.com.br/araxingu. (12/03/2022)

A MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORAÇÕES SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ 19.417.188/0001-04, situada no endereço Rua 01, S/N, Bairro Jardim 
Imperial, Cuiabá/MT, torna público que requereu a SECRETARIA DE ESTADO 
DE MEIO AMBIENTE a baixa do direito de outorga para diluição de efluentes 
emitida pela portaria n° 858 de 08 de novembro de 2017, nas coordenadas 
56°01'36,55"W 15°36'31,10"S, considerando que foi possível interligar em rede 
pública de esgotamento sanitário"

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO), 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 DE LOCALIZAÇÃO, LICENÇA PRÉVIA), 
para atividade (OBRA COMERCIAL; CLINICA), localizada  na RUA CORONEL 
BENEDITO LEITE EQUINA COM TRAVESSA SENADOR METELO, CENTRO 
SUL, 2º DISTRITO., município de Cuiabá –MT

O Srº.  JOÃO TONHOLO, CPF: 928.150.578-91 pessoa física de direito 
privado, proprietário do  SÍTIO TUCUMAN, situado no Município Porto dos 
Gaúchos MT,  torna público o pedido de captação superficial de água, no 
endereço supracitado, com as coordenadas -11,533859 Longitude: -57,388074, 
com a vazão de 0,0204 m³/s,  para irrigação de pastagens, junto   Secretaria  ao
de Meio Ambiente do estado de Mato Grosso SEMA MT.

O Srº.  JOÃO TONHOLO, CPF: 928.150.578-91 pessoa física de direito 
privado, proprietário do  SÍTIO TUCUMAN, situado no Município Porto dos 
Gaúchos MT,  torna público o pedido de captação superficial de água, no 
endereço supracitado, com as coordenadas -11,533859 Longitude: -57,388074, 
com a vazão de 0,0204 m³/s,  para irrigação de pastagens, junto   Secretaria  ao
de Meio Ambiente do estado de Mato Grosso SEMA MT.
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Horóscopo
ÁRIES - 21/03 a 20/04
Não é um dia totalmente favo-
rável para tratar de assunto de 
viagens. Mas muito bom para 
entabular negócios e obter 
novos conhecimentos profis-
sionais, para serem postos em 
prática. Confie em suas forças 
e tudo terminará bem.

TOURO - 21/04 a 20/05
Os negócios que tem em vista, 
poderão ser realizados com 
vantajosos lucros. Transações 
comerciais estarão em evi-
dência. Agora, evite receios 
infundados, preocupações 
negativas. Excelente para o 
amor, assuntos familiares e o 
romance.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Algumas dificuldades, no pe-
ríodo da manhã. Não se preo-
cupe, pois terá uma tarde feliz 
e pressagiadora de êxito nos 
negócios no campo profissional 
e para tudo que está relaciona-
do com a sua ascensão material. 
Evite fazer qualquer pressão 
junto à pessoa amada.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Temperamento generoso e 
cordial tornando-o o centro 
das atenções. Grande felicidade 
matrimonial. Pratique algum 
esporte moderado. Não descui-
de da saúde. Sucesso cultural e 
público. Mergulhe nos misté-
rios da vida e faça planos para 
a próxima semana.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Sua vontade de vencer es-
tará exaltado neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer 
ótimos lucros, o trabalho será 
progressivo e a sua vida social 
e amorosa deverá prosperar. 
Elevação material. Aceite as 
dificuldades e procure relaxar, 
assistindo a um filme ou lendo 
um bom livro.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Deverá dar mais atenção à 
possibilidade de fazer novos e 
proveitosos contatos pessoais, 
associar-se a alguém e absorver 
a continuidade que os astros 
lhe conferem. Visite pessoas 
influentes e traduza em termos 
práticos, todas as suas ideias, 
aspirações e sonhos.

LIBRA - 23/09 a 22/10
O sol e o planeta Vênus, bene-
ficiará você em todos os senti-
dos. Todavia, continue zelando 
pela sua saúde. Aproveite as 
suas ideias de recreação que 
possam lhe ocorrer. Aumento 
da necessidade de segurança 
emocional.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Ótima saúde e bastante ca-
pacidade criativa, você terá 
neste dia. Pode fazer negócios 
e praticar suas novas ideias 
e solicitar favores, que será 
bem sucedido. Favorável às 
amizades e ao amor. Você deve 
aproveitar o clima tranquilo de 
hoje para se programar com 
mais liberdade.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Sua personalidade estará res-
saltada hoje, o que o torna 
mais atraente e simpático. O 
fluxo de Saturno está lhe dando 
continuidade, persistência e 
objetividade. Grande sucesso 
à vista, especialmente se dedi-
ca-se à medicina, farmácia, en-
fermagem ou imprensa falada 
e escrita.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Dia indicado para desenvol-
ver-se social, profissional e 
mentalmente. Contudo, deverá 
tomar muito cuidado com sua 
saúde, pois poderá provocar o 
seu sistema nervoso. Alimentar 
expectativas altas só vai gerar 
mais ansiedade.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Um aspecto astral muito po-
deroso está contribuindo para 
uma ampliação de seus pode-
res intelectuais e de sua capaci-
dade de progredir profissional 
e financeiramente. Tome novas 
decisões. Acredite em si. O dia 
é excelente para você rever os 
amigos e se divertir.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Vizinhos ou parentes próxi-
mos procurarão ter questões 
maliciosas com você neste 
dia, não dê, portanto, motivos 
para isso. Excelente, contudo 
para trabalhar e negócios. No 
início da manhã, a tensão vai 
predominar. Se puder dormir 
um pouco mais, melhor.

Cuiabá, sábado, 12 de março de 2022 - Mato Grosso - E3

BEATRIZ VILANOVA
Da Folhapress - São Paulo

Após um ano significati-
vo para a promoção de sua 
carreira, Danny Bond, 24, se 
prepara para um 2022 cheio 
de novidades. Para além do 
possível encontro com Doja 
Cat no palco do Lollapalooza 
Brasil deste ano, a cantora 
transexual participou há cerca 
de um mês do feat “Barbie” 
com Rebecca, Pocha e Lexa, e 
se prepara agora para a estreia 
de seu 2º disco.

Danny quer fazer diferente 
do álbum, que chega entre 
junho e julho deste ano, cinco 
anos após o EP “Epica”. O 
nome e data ainda são secre-
tos, mas ela adiantou ao F5 
que será um trabalho voltado 
às raízes nordestinas, com 11 
faixas que mostrarão “uma 
nova face” sua.

“A galera que espera mú-
sicas ‘das antigas’ irá se sur-
preender, porque o disco trará 
muito sentimento, músicas de 
amor e ritmos regionais do 
Nordeste. Fala muito sobre 
o que vivi e estou vivendo”, 
contou ela, garantindo um tra-
balho bastante autoral e com 
músicas escritas por si.

Danny cresceu na favela do 
Bolão, em Alagoas, e iniciou 
sua carreira em 2015 com pa-
ródias engraçadas de músicas 
de sua artista preferida, Nicki 

Minaj. Desde que se mudou 
para São Paulo, há um ano, ela 
sentiu que “a ficha caiu” sobre 
a seriedade de seu trabalho e 
como ela tem se sustentado 
exclusivamente dele.

“Desde pequena eu sempre 
falava que queria ser famosa, 
mas não sabia como iria ser. 
Sempre fui muito criativa, 
criava paródias e versões de 
música. E, numa dessas, criei 
a versão do rap da Nicki Mi-
naj [em “Say So”, música de 
Doja Cat], que estourou na 
minha cidade e eu comecei 
a perceber que era isso que 
eu queria”, contou. Aqui, ela 
cita o “mashup” (quando 
uma música é sobreposta ao 
instrumental de outra) que 
fez com sua canção “Tcheca”. 
“Acreditava que uma hora ia 
vingar, e vingou”.

Uma de suas músicas, in-
clusive, lhe rendeu até o título 
homônimo de “Rainha do 
Jacintinho”. “O nome pegou, 
e até hoje sou considerada a 
rainha do bairro Jacintinho 
em Maceió. Sempre que volto 
para lá, é uma festa. A galera 
me acompanhou nesse proces-
so, então é uma inspiração”, 
conta.

Mas Danny, que cresceu 
como Daniela em Maceió, 
sabia que precisava de um 
nome mais forte e fixo para se 
definir no cenário. “Todo mun-
do já me chamada de Danny, 

e naquela época havia uma 
minissérie da Globo [“Felizes 
para Sempre?”] em que Paolla 
Oliveira interpretava uma 
prostituta, e eu me identificava 
muito com ela. Então defini 
esse nome [Danny Bond, o 
mesmo da personagem]. Hoje 
em dia, Paolla já sabe quem eu 
sou e abençoou o nome. Ela 
amou e disse que ouve minhas 
músicas também, então me 
sinto realizada”.

Atualmente, ela também 
adota o apelido “Balck Barbie” 
nas redes sociais, uma referên-
cia a Nicki Minaj –uma vez que 
a cantora usa esse termo fre-
quentemente– e pela parceria 
que Danny faz em “Barbie”.

“Quando Rebecca escreveu 
“Barbie”, ela disse que era 
a minha cara e pediu para a 
gravadora me convidar. No 
início eles tinham outros no-
mes e acho que não conheciam 
a fundo o meu trabalho –muita 
gente acha que meu trabalho 
é meme ou brincadeira. Mas 
a música hoje em dia é meu 
sustento, meu trabalho, então 
aos poucos aprendi a levar a 
sério”.

‘HATERS’
No início de março, Danny 

Bond fez um desabafo em seu 
Twitter falando sobre algumas 
ofensas que recebe nas redes 
sociais. “Sabe qual é a verdade 
que essas gays do Twitter não 

aceita? É que eu estou conhe-
cendo e sendo reconhecida por 
todos esses artistas que elas são 
fãs e elas nem vão sentir pelo 
menos o cheiro, me deixem em 
paz só quero fazer meu corre”, 
escreveu. “Tô cansada de ser 
atacada por simplesmente por 
fazer meu trabalho”.

Na ocasião, ela se refe-
ria às negociações sobre a 
possibilidade de ela subir ao 
palco do show de Doja Cat no 
Lollapalooza 2022, por causa 
do “mashup”.

“No começo [da carreira], 
confesso que o ‘hate’ mexia 
muito comigo”, contou ela ao 
F5. “Eu chegava a acreditar 
nas coisas que essa galera fa-
lava. Mas são pessoas que nem 
consomem meu trabalho, que 
só querem criticar. Não estou 
nem aí, porque isso não vai 
me parar e continuarei inco-
modando”.

“A galera ainda não está 
pronta para ver uma travesti 
furando a bolha, estando em 
locais que são nossos por di-
reito”, continuou. “Quando 
pequena, eu não via uma trans 
ou travesti na música. Hoje em 
dia há várias irmãs minhas, 
e agora estou ocupando esse 
espaço. Mas a galera não está 
acostumada e nem sempre 
recebe de uma boa forma. Mas 
vão ter que aceitar, porque eu 
vim para fazer barulho e causar 
mesmo”.

Danny Bond quer resgatar raiz nordestina 
e fala de hate: ‘Vim para causar’

BBB
Assim como outras cele-

bridades, Danny Bond tem 
acompanhado o Big Brother 
Brasil 22 e, sem relutar, de-
clara torcida para a amiga 
Linn da Quebrada. “Tínha-
mos conversado antes de ela 
ir, no Whatsapp, e ela estava 
dizendo que não ia. Mas eu 
sabia. E isso é uma felicida-
de muito grande para todas 
nós da comunidade. Minha 
torcida continua sendo só 
para ela”.

Sobre o jogo, ela afirma 
entender algumas atitudes 
de Linn. “O jogo dela é ótimo, 
ela não está errando em nada. 
Inclusive, estou achando ela 
com muita paciência para 
certos tipos de pautas. Por-
que mesmo a Lina tendo uma 
tatuagem escrita “Ela” na tes-
ta, num programa nacional, 
as pessoas erram o pronome 
dela”, afirmou.

“Ela está tendo muita 
calma e paciência de estar 
explicando. Eu mesma, se 
estivesse no lugar dela, já 
estava expulsa. Não teria a 
mesma paciência”, continuou 
Danny, citando a contradição 
na facilidade dos confinados 
em pronunciar o nome de Es-
lovênia. “O nome da menina 
é Eslovênia e o povo chama 
ela por esse nome, mas não 
consegue chamar a Lina por 
‘ela’. Pelo amor de Deus!”

MÚSICA   Segundo disco de cantora trans tem 
previsão para ser lançado em julho

A MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORAÇÕES SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ 19.417.188/0001-04, situada no endereço Rua 01, S/N, Bairro Jardim 
Imperial, Cuiabá/MT, torna público que requereu a SECRETARIA DE ESTADO 
DE MEIO AMBIENTE a baixa do direito de outorga para diluição de efluentes 
emitida pela portaria n° 858 de 08 de novembro de 2017, nas coordenadas 
56°01'36,55"W 15°36'31,10"S, considerando que foi possível interligar em rede 
pública de esgotamento sanitário"

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO), 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 DE LOCALIZAÇÃO, LICENÇA PRÉVIA), 
para atividade (OBRA COMERCIAL; CLINICA), localizada  na RUA CORONEL 
BENEDITO LEITE EQUINA COM TRAVESSA SENADOR METELO, CENTRO 
SUL, 2º DISTRITO., município de Cuiabá –MT

O Srº.  JOÃO TONHOLO, CPF: 928.150.578-91 pessoa física de direito 
privado, proprietário do  SÍTIO TUCUMAN, situado no Município Porto dos 
Gaúchos MT,  torna público o pedido de captação superficial de água, no 
endereço supracitado, com as coordenadas -11,533859 Longitude: -57,388074, 
com a vazão de 0,0204 m³/s,  para irrigação de pastagens, junto   Secretaria  ao
de Meio Ambiente do estado de Mato Grosso SEMA MT.

A MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORAÇÕES SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ 19.417.188/0001-04, situada no endereço Rua 01, S/N, Bairro Jardim 
Imperial, Cuiabá/MT, torna público que requereu a SECRETARIA DE ESTADO 
DE MEIO AMBIENTE a baixa do direito de outorga para diluição de efluentes 
emitida pela portaria n° 858 de 08 de novembro de 2017, nas coordenadas 
56°01'36,55"W 15°36'31,10"S, considerando que foi possível interligar em rede 
pública de esgotamento sanitário"

O Srº.  JOÃO TONHOLO, CPF: 928.150.578-91 pessoa física de direito 
privado, proprietário do  SÍTIO TUCUMAN, situado no Município Porto dos 
Gaúchos MT,  torna público o pedido de captação superficial de água, no 
endereço supracitado, com as coordenadas -11,533859 Longitude: -57,388074, 
com a vazão de 0,0204 m³/s,  para irrigação de pastagens, junto   Secretaria  ao
de Meio Ambiente do estado de Mato Grosso SEMA MT.

COOPERATIVA DE 
EXTRAÇÃO MINERAL DE 
NOSSA SENHORA DO 
LIVRAMENTO, pessoa jurí-
dica inscrita no CNPJ. sob o 
n° 26.729.643/0001-64, tor-
na público que requereu jun-
to a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente - SEMA/MT, 
a Licença de Operação (LO) 
para atividade de extração 
e beneficiamento de ouro, 
em uma área localizada na 
Comunidade de Aguassu, 
município de Nossa Senhora 
do Livramento (MT). 

PEDRO FRANCISCO GOMES NETO - MEI, estabelecido na Ave-
nida dos Ingás, nº 4019, Jardim Imperial, CEP: 78.555-024, Sinop/
MT, inscrito no CNPJ nº 28.289.269/0001-59, Torna Público que re-
quereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável de Sinop/MT, Renovação da Licença de Ope-
ração – LO das atividades de Serviços de lanternagem ou funilaria 
e pintura de veículos automotores. Não foi determinado EIA/RIMA.

AGP AGROPECUARIA LTDA, CNPJ: 15.774.357/0001-02, torna pú-
blico o requerimento junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA/MT daLicença Ambiental Simplificada (LAS)da atividadede Pátio 
de Descontaminaçãopara o seu empreendimento localizado na Fazenda 
Entre Rios, Estrada Cachoeira da Fumaça, Km 25, Margem Direita, S/N,-
Sentido Ant.Br 364, Zona Rural – Jaciara – MT.
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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$ 280.000,00

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 PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES- PREGÃO PRESENCIAL.
PROCESSO Nº 028/2022. PR SRP Nº 014/2022.

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 014/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 
MADEIRAS (CAIBRO, RIPÃO, PRANCHAS, VIGAS, TÁBUAS, 
MOURÃO E POSTES), PARA ATENDER TODAS AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA-MT, 
conforme especificações constantes no ANEXO I- Termo de 
Referência, parte integrante do edital, com realização prevista 
para o dia 24/03/2022 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.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA

Endereço: Avenida Rubens de Mendonça, nº. 917, Edifício Eldorado Executive Center - Sala 402 - 
Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá – MT – CEP 78.008-000. 
Telefones Fixos: (65) 3025-6727 / 3027-6400 (fax) / 3027-6008 
Telefones Celulares: (65) 9968-9021 / 9968-9022 / 9968-9023 
Portal na internet: www.sindijufe.org.br  =  Correio-e: contato@sindijufe.org.br 

Filiado à FENAJUFE 
e CONLUTAS 

        
 
 

 

 

SINDIJUFE – MATO GROSSO 
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de 

Mato Grosso 
 

Fundado em 09 de Abril de 1992.   
Registro Sindical nº 35087.019086/92-90 
CNPJ: 37.464.302/0001-20 

 

 
COMUNICADO À POPULAÇÃO 

 
O SINDIJUFE-MT – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Mato 
Grosso comunica à população que, de acordo com o deliberado em Assembléia Geral 
Extraordinária e Virtual ocorrida no dia dez dias do mês março do ano de dois mil e vinte e um, às 
quinze horas e catorze minutos, via vídeo conferência, através do aplicativo Google Meet, por 
meio do link: meet.google.com/jit-bkjd-hkp, conforme Edital de Convocação do dia 08 (oito) de 
março de 2022 (dois mil e vinte e dois), os Servidores da Justiça Federal (JF-MT), Justiça do 
Trabalho (TRT 23ª – MT) e Justiça Eleitoral (TRE – MT), paralisarão suas atividades, por 24 
(vinte e quatro) horas, no dia 16 (dezesseis) de março de 2022 (dois mil e vinte), quarta-
feira. Retornando as atividades normais no dia 17 (dezessete) de março, quinta-feira. Em 
respeito a população e em obediência às normas legais, serão preservados os serviços essenciais 
e de urgência, como plantões de Oficiais de Justiça e Setores de Protocolo, entre outros. A 
paralisação dos Trabalhadores se deve a seguinte pauta de reivindicações:  
Pelo reajuste emergencial de 19,99% e em defesa e valorização dos serviços 
público. 

 
Diretoria Executiva Colegiada do SINDIJUFE- MATO GROSSO 

 

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 
0057896-07.2014.8.11.0041 Valor da causa: R$149.679,61 Espécie: Ação de Cobrança Polo Ativo: 
Bradesco Cartões S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 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: 
Richard Joseph Abboudi, inscrito no CPF/MF sob o nº 536373721-34, com sede/domicílio na Av. 
Fernando Correa da Costa, 298, Areão, Cuiabá-MT, CEP 78015600. Finalidade: Citação do polo 
passivo, 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 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: As partes firmaram entre si proposta de solicitação de cartão de 
crédito/compra (contrato nº 4066691000230168; da bandeira: VISA), pelo qual o demandado 
comprometeu-se a, mensalmente, saldar a respectiva fatura na data de sua escolha: seja pela 
integralidade, seja pelo pagamento mínimo. Não obstante às operações efetivadas pelo demandado 
e devidamente autorizadas pelo demandante, nos termos do contrato (ou termo) pactuado, deixou 
àquele de quitar as faturas nos respectivos vencimentos. Com base nas informações extraídas dos 
extratos os lançamentos indicam como devida a importância de R$149.679,61, incluindo-se, neste 
valor, multa, juros e correção monetária. DECISÃO: Vistos etc. Defiro os pedidos de fls. 30 e 41/43. 
Expeça-se mandado de citação do requerido a ser cumprido no endereço de fls. 30. Servindo a 
publicação desta decisão como intimação. Cuiabá,30/06/2015. DECISÃO: Vistos etc. I – 
Primeiramente, verifico que o processo se encontra integralmente digitalizado, estando em 
conformidade o processo eletrônico com o processo físico. II – Enfatizo que devem as partes estar 
cientes de que os autos físicos ficarão à disposição das partes em Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, para retirada de peças físicas e documentos que entendam necessários e após serão 
descartados, na forma descrita na Portaria. III - 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 59526068, páginas 118 e 119. Cite-se o requerido: RICHARD 
JOSEPH ABBOUDI – CPF: 536.373.721-34, 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, 11 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo 
Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS: 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, 8 de março de 2022.

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. 
0023756-73.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 40.811,63 Espécie: Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária (81) Polo Ativo: Nome: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 
Endereço: desconhecido Polo Passivo: Nome: Joelso Silva Costa Endereço: Rua Paulista, n 12, 
Casa 11, Jardim Paulista, Cuiabá - MT - CEP: 78065-380 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: o réu integra o grupo/cota de consórcio nº 7997/021, 
administrado pela autora, por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo ford fiesta 
ha 1.6 l ti, cor branca , placa: obn8822, para grarantir o grupo da dívida remanescente apos a 
contemplação, assinou o contrato com garantia de alienação fiduciaria, transferindo à administradora 
o dominio resolúvel e a posse indireta do bem descito e individuálizado, ocorre que o réu tornou-se 
inadimplente deixando de honrar com as contribuições ao grupo , deixando de efetuar o pagamento 
das prestações a partir de 10/12/2015, incorrendo e mora desde então decisão: Vistos etc. Diante das 
tentativas frustradas de citação pessoal do Requerido, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do 
CPC, defiro o pedido da parte Requerente 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, 19 de outubro de 2021. (Documento assinado 
eletronicamente) Alex Nunes De Figueiredo Juiz de Direito advertências à parte: 1. O prazo para 
contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora 
(art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão 
da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em 
caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática 
Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 
(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, 8 de fevereiro de 2022.

Edital de citação Prazo de 20 (vinte) dias Expedido por determinação do MM.(ª)Juiz(a) de 
Direito  Luis Otavio Pereira Marques Processo n. 1009594-08.2018.8.11.0002  Valor da causa: 
R$ 23.620,93  Espécie: Execução de Título Extrajudicial Polo Ativo: Nome: MRV Prime Parque 
Chapada do Horizonte Incorporacoes SPE Ltda Endereço: Rua Goiás, 525, Parte B, Centro-Sul, 
Várzea Grande - MT - Cep: 78135-603  Polo Passivo: Nome: Caroline Fassioni Endereço: Rua 
Goiás, 525, (Lot N V Grande), Apt 212 Bloco C, Centro-Sul, Várzea Grande - MT - Cep: 78135-603 
Finalidade:   Efetuar a Citação do Polo Passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 
não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida,  para que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 
e honorários advocatícios fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada queira 
embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora, depósito e 
caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 
CPC), 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 execução de título extrajudicial proposta por MRV Prime 
Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 13.602.564/0001-46, em face de Caroline Fassioni, brasileira, solteira, artesã, 
endereço eletrônico “desconhecido”, inscrita no CPF sob o nº. 021.457.571-39. Neste sentido, Na 
data de 05/09/2016, as partes celebraram o anexo Contrato Particular de Promessa de Compra e 
Venda, através do qual, a parte Executada adquiriu da empresa exequente, o imóvel constituído pelo 
apartamento nº 212 – 2 quartos, bloco C do Condomínio Parque Chapada do Horizonte, situado na 
Rua Goiás n° 525, bairro: Nova Várzea Grande, na cidade de Várzea Grande - MT, pelo valor de R$ 
137.004,00 (cento e trinta e sete mil e quatro reais) com pagamento nos termos e condições 
avençados na cláusula 4 e subitens do contrato. Ocorre que a parte executada, não conseguindo 
honrar seus compromissos, espontaneamente firmou com a empresa exequente em 25/10/2016 o 
anexo Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, por meio do qual reconheceu e 
confessou ser devedora perante a credora/exequente da importância de R$ 17.461,90 (dezessete 
mil e quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos) e comprometeu-se a liquidá-la por meio 
de parcelas mensais nos valores, prazos e nas condições especificadas na Cláusula Terceira 
subitens 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 e parágrafos do respectivo Termo. No entanto, a parte responsável 
pela dívida até o momento não efetuou o devido pagamento, a partir da parcela vencida em 
08/12/2016, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontra-
se, assim, em mora pelo valor total, liquido e certo de R$ 23.620,93 (vinte e três mil e seiscentos e 
vinte reais e noventa e três centavos), atualizado até 31/10/2018 nos termos do artigo 798 do CPC, 
conforme faz provas os anexos extratos e planilhas de débito. Impede ressaltar ainda que a parte 
Executada foi devidamente notificada para cumprimento voluntário da obrigação. Debalde foram os 
esforços da Exequente para recebimento extrajudicial do débito, não lhe restando alternativa, senão 
a propositura da presente demanda com fito de receber o que lhe é de direito. Dá-se á causa o valor 
de R$ 23.620,93 (vinte e três mil e seiscentos e vinte reais e noventa e três centavos). 
DECISÃO:Vistos, Considerando que o executado não foi localizado para ser citado, defiro o pedido 
de id. 75606775, razão pela qual determino que a executada seja citada, por edital, este com prazo de 
20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 
processuais e honorários advocatícios fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada 
queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora, depósito e 
caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 
CPC). Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 
art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando 
os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do edital de 
citação seja realizada junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a ser 
providenciado pela parte exequente, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 
Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação do executado, desde já nomeio 
como Curador Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que deverá ser regularmente 
intimado para patrocinar a defesa do devedor. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 
Luis Otávio Pereira Marques Juiz de Direito Advertências À PARTE: 1. O prazo para contestação é 
contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do 
CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 
publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser 
assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 
patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 
Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do 
CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). OBSERVAÇÃO: EM CASO DE REVELIA SERÁ 
NOMEADO CURADOR ESPECIAL. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 
no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 
costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabrielly Vitoria Ventura De Almeida, digitei.Várzea 
Grande, 23 de fevereiro de 2022.

Castro e Carvalho LTDA-Posto IPÊ, CNPJ 24.726.325/0001-14 torna 
público que requereu a  a Renovação da Licença de Operação - SEMA/MT
LO, para atividade de Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes 
para veículos automotores, na Rodovia Palmiro Paes de Barros, n.º 862, 
Bairro: Jardim Nossa Senhora Aparecida, no Município de Cuiabá/MT. 
NÃO EIA/RIMA.                                                                         (12/03/2022)

W. Nunes Bissoli LTDA, CNPJ 012.478.451/0001-18, sito AV ALZIRA 
SANTANA (LOT C N S GUIA) Nº 125, BAIRRO: CENTRO-SUL VARZEA 
GRANDE-MT, torna público que requereu à  a Alteração de SEMA/MT
razão social Para o Nome DE REDE STOCK COMERCIO DE 
COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ 445.554.162/0001-00, Comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores.
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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
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PRIMOS LAVA JATO torna público que requereu à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES,adequação de 
Licenciamento Ambiental (Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação), para atividade de Serviço de lavagem, lu-
brificação e polimento de veículos automotores, localizada na Rua 
Bom Jesus, n°104, Bairro Dom Aquino, Cuiabá-MT.

ÂNGELA MARIA SIMEONE MARTINS,CPF 442.305.671-
20, torna público que requereu da Secretária Mun. de Meio 
Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-
-MT, Licença Prévia e Instalação para atividade Obra Co-
mercial, localizado na Rua A, Lote 19, Setor Norte, Bairro 
Morada do Ouro, nesta Capital. 

ÁGUIA BRANCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (Posto 
Águia Branca), inscrita no CNPJ: 11.512.642/0001-96 torna a públi-
co que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – a 
Renovação da Licença de Operação - LO, para atividade de Co-
mércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos auto-
motores, localizada à ROD BR 163 – KM 582,8 s/nº Bairro Lote Ex-
pansão Urbana CEP: 78.450-000 no Município de Nova Mutum/MT.

SUPERFRIO ARMAZÉNS GERAIS S.A,CNPJ 
02.060.862/0023-40, torna público que requereu da Secretária 
Mun. de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun. 
de Cuiabá-MT, Licença Prévia para atividade Obra Comercial 
Ampliação do Armazém Gerais para Depósito de Produtos não 
Perigosos, localizado na Rodovia Dos Imigrantes s/n°, Km 06, 
Bairro Distrito Industrial nesta Capital. 

AMBEV S.A. Filial Cuiabá - CNPJ n° 07.526.557/0019-39, localizada à Aveni-
da 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 de Instalação - LI, para a Atividade de Construção de 
novas estruturas associadas ao processo produtivo objeto do licenciamento 
(implantação de uma tenda de armazenamento de produto acabado) em sua 
unidade industrial.

LICENÇA AMBIENTAL
A empresa GRANPIERE TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ nº: 
31.767.420/0001-21, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente SEMA/MT, a Licença Prévia Ampliação (LP) e a Licença de 
Instalação Ampliação (LI) para a regularização das atividades de Transporte 
rodoviário de produtos perigosos, localizada na Avenida Paraná, N° 39 E, Sala 01 
– Centro no município de Lucas do Rio Verde/MT.

LICENÇA AMBIENTAL
A empresa FGC TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ nº: 31.344.719/0001-73, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA/
MT, a Licença Prévia Ampliação (LP) e a Licença de Instalação Ampliação (LI) para 
a regularização das atividades de Transporte rodoviário de produtos perigosos, 
localizada na Avenida Universitária, N° 315 W, Sala 01 – Bairro Parque das Emas 
no município de Lucas do Rio Verde/MT.

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

Cuiabá, terça-feira, 15 de março de 2022  - Mato Grosso - A7
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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$ 280.000,00

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

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ 03.467.321/0001-99, torna 
público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA) de Mato Grosso a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso (LAC) da SE Nova Olímpia de até 138 kV, 
localizada na Rua N, s/nº, Jardim Novo Horizonte, 78370-000, 
no município de Nova Olímpia - MT.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ 03.467.321/0001-99, torna 
público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA) de Mato Grosso a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso (LAC) da SE Barra do Bugres de até 138 kV, 
localizada na Rodovia MT 246, s/nº, 780390-000, no município 
de Barra do Bugres - MT.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ 03.467.321/0001-99, torna 
público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA) de Mato Grosso a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso (LAC) da SE Santa Carmem de até 138 kV, 
localizada na Avenida Alvorada, s/nº, 78.545-000, no município 
de Santa Carmem - MT.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ 03.467.321/0001-99, torna 
público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA) de Mato Grosso a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso (LAC) da SE Vera de até 138 kV, localizada na 
Avenida La Paz, s/nº, 78.880-000, no município de Vera - MT.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ 03.467.321/0001-99, torna 
público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA) de Mato Grosso a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso (LAC) da SE Feliz Natal de até 138 kV, localizada 
na rua Dionísio Cerqueira, s/nº, 78.885-000, no município de 
Feliz Natal – MT.

TIGRAO AUTO POSTO EIRELI (CNPJ: 07.418.552/0001-63),
ENDEREÇO: RUA VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA, N° 221, 
BAIRRO CENTRO, CAMPINAPOLIS -MT, CEP: 78.630-000, 
REQUEREU ASECRETARIAESTADUALDE MEIO AMBIENTE 
SEMA-MT, O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE Comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores.

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÃO PRESENCIAL
Edital nº: 027/2022-MP/PGJ. Modalidade: LEILÃO Tipo: 
MAIOR OFERTA OU LANCE. Data e horário da Sessão: 30 de 
março de 2022, às 14h00min (HORÁRIO LOCAL). Objeto: 
LEILÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) CONSIDERADOS 
INSERVÍVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme 
relatório da Comissão Permanente de Avaliação Patrimonial, e 
demais especificações constantes no edital e seus anexos. 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: Procuradoria 
Geral de Justiça do Mato Grosso, situado à Rua 04, Quadra 11, 
nº 237, Centro Político e Administrativo, CEP 78.049-921, 
Cuiabá, Mato Grosso. AQUISIÇÃO DO EDITAL: No site 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser 
obtido pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br, ou no 
Departamento de Aquisições/Gerência de Licitações, endereço 
supracitado, em dias úteis, das 13h às 19h, mediante a 
apresentação de mídia digital para cópia.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.
Comissão Permanente de licitação na Modalidade Leilão

Portaria nº 993/2019-PGJ, DOE-MPMT de 10/09/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Groso – SINDSEP-MT, CNPJ nº 
33.710.088/0001-94,  convoca todos trabalhadores e trabalhadoras da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 21/03/2022 às 09:00, em primeira convocação com a presença de metade 
mais um dos filiados e às 09:30, em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes, a assembleia será virtual via plataforma ZOOM, para discutir e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 

i. Reajuste de 20% (vinte por cento) para os ocupantes dos cargos de Assistente 
Administrativo e Técnico (todas as especialidades) e de 13% (treze por cento) 
para os demais cargos sobre a tabela salarial vigente, a ser aplicado a partir de 
março/2022, sem retroatividade;

ii. Mudança da base de cálculo do adicional de insalubridade, do salário-base para 
o salário mínimo, a partir de março/2022, com destinação de 100% dos recursos 
oriundos dessa mudança para a implementação de Parcela Fixa de Natureza 
Indenizatória (PFNI), não reajustável, para os empregados que terão a base de 
cálculo alterada, ou seja, para os empregados admitidos até 31 de julho de 2019 e 
que recebem o adicional de insalubridade sobre o salário-base;

iii. Alteração da redação das cláusulas 2ª, 4ª, 12ª, 13ª, 14ª, 17ª e 27ª, conforme 
pactuado na Mesa (Anexo I);

iv. Manutenção de todas as demais cláusulas sociais do ACT vigente; e
v. Vigência de 3 anos (mar/2020 a fev/2023).

Cuiabá (MT), 11 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO SINDSEP-MT

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 
0057896-07.2014.8.11.0041 Valor da causa: R$149.679,61 Espécie: Ação de Cobrança Polo Ativo: 
Bradesco Cartões S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 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: 
Richard Joseph Abboudi, inscrito no CPF/MF sob o nº 536373721-34, com sede/domicílio na Av. 
Fernando Correa da Costa, 298, Areão, Cuiabá-MT, CEP 78015600. Finalidade: Citação do polo 
passivo, 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 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: As partes firmaram entre si proposta de solicitação de cartão de 
crédito/compra (contrato nº 4066691000230168; da bandeira: VISA), pelo qual o demandado 
comprometeu-se a, mensalmente, saldar a respectiva fatura na data de sua escolha: seja pela 
integralidade, seja pelo pagamento mínimo. Não obstante às operações efetivadas pelo demandado 
e devidamente autorizadas pelo demandante, nos termos do contrato (ou termo) pactuado, deixou 
àquele de quitar as faturas nos respectivos vencimentos. Com base nas informações extraídas dos 
extratos os lançamentos indicam como devida a importância de R$149.679,61, incluindo-se, neste 
valor, multa, juros e correção monetária. DECISÃO: Vistos etc. Defiro os pedidos de fls. 30 e 41/43. 
Expeça-se mandado de citação do requerido a ser cumprido no endereço de fls. 30. Servindo a 
publicação desta decisão como intimação. Cuiabá,30/06/2015. DECISÃO: Vistos etc. I – 
Primeiramente, verifico que o processo se encontra integralmente digitalizado, estando em 
conformidade o processo eletrônico com o processo físico. II – Enfatizo que devem as partes estar 
cientes de que os autos físicos ficarão à disposição das partes em Secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, para retirada de peças físicas e documentos que entendam necessários e após serão 
descartados, na forma descrita na Portaria. III - 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 59526068, páginas 118 e 119. Cite-se o requerido: RICHARD 
JOSEPH ABBOUDI – CPF: 536.373.721-34, 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, 11 de janeiro de 2022. Juiz Paulo de Toledo 
Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS: 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, 8 de março de 2022.

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. 
0023756-73.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 40.811,63 Espécie: Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária (81) Polo Ativo: Nome: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 
Endereço: desconhecido Polo Passivo: Nome: Joelso Silva Costa Endereço: Rua Paulista, n 12, 
Casa 11, Jardim Paulista, Cuiabá - MT - CEP: 78065-380 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: o réu integra o grupo/cota de consórcio nº 7997/021, 
administrado pela autora, por força da contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo ford fiesta 
ha 1.6 l ti, cor branca , placa: obn8822, para grarantir o grupo da dívida remanescente apos a 
contemplação, assinou o contrato com garantia de alienação fiduciaria, transferindo à administradora 
o dominio resolúvel e a posse indireta do bem descito e individuálizado, ocorre que o réu tornou-se 
inadimplente deixando de honrar com as contribuições ao grupo , deixando de efetuar o pagamento 
das prestações a partir de 10/12/2015, incorrendo e mora desde então decisão: Vistos etc. Diante das 
tentativas frustradas de citação pessoal do Requerido, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do 
CPC, defiro o pedido da parte Requerente 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, 19 de outubro de 2021. (Documento assinado 
eletronicamente) Alex Nunes De Figueiredo Juiz de Direito advertências à parte: 1. O prazo para 
contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora 
(art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão 
da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. Acontestação 
deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em 
caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática 
Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 
(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 
afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angelica Cristina Teixeira Queiroz, 
digitei. Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Edital de citação Prazo de 20 (vinte) dias Expedido por determinação do MM.(ª)Juiz(a) de 
Direito  Luis Otavio Pereira Marques Processo n. 1009594-08.2018.8.11.0002  Valor da causa: 
R$ 23.620,93 Espécie: Execução de Título Extrajudicial Polo Ativo: Nome: MRV Prime Parque 
Chapada do Horizonte Incorporacoes SPE Ltda Endereço: Rua Goiás, 525, Parte B, Centro-Sul, 
Várzea Grande - MT - Cep: 78135-603 Polo Passivo: Nome: Caroline Fassioni Endereço: Rua 
Goiás, 525, (Lot N V Grande), Apt 212 Bloco C, Centro-Sul, Várzea Grande - MT - Cep: 78135-603 
Finalidade: Efetuar a Citação do Polo Passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 
não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 
e honorários advocatícios fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada queira 
embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora, depósito e 
caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 
CPC), 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 execução de título extrajudicial proposta por MRV Prime 
Parque Chapada do Horizonte Incorporações SPE Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 13.602.564/0001-46, em face de Caroline Fassioni, brasileira, solteira, artesã, 
endereço eletrônico “desconhecido”, inscrita no CPF sob o nº. 021.457.571-39. Neste sentido, Na 
data de 05/09/2016, as partes celebraram o anexo Contrato Particular de Promessa de Compra e 
Venda, através do qual, a parte Executada adquiriu da empresa exequente, o imóvel constituído pelo 
apartamento nº 212 – 2 quartos, bloco C do Condomínio Parque Chapada do Horizonte, situado na 
Rua Goiás n° 525, bairro: Nova Várzea Grande, na cidade de Várzea Grande - MT, pelo valor de R$ 
137.004,00 (cento e trinta e sete mil e quatro reais) com pagamento nos termos e condições 
avençados na cláusula 4 e subitens do contrato. Ocorre que a parte executada, não conseguindo 
honrar seus compromissos, espontaneamente firmou com a empresa exequente em 25/10/2016 o 
anexo Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, por meio do qual reconheceu e 
confessou ser devedora perante a credora/exequente da importância de R$ 17.461,90 (dezessete 
mil e quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos) e comprometeu-se a liquidá-la por meio 
de parcelas mensais nos valores, prazos e nas condições especificadas na Cláusula Terceira 
subitens 3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 e parágrafos do respectivo Termo. No entanto, a parte responsável 
pela dívida até o momento não efetuou o devido pagamento, a partir da parcela vencida em 
08/12/2016, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontra-
se, assim, em mora pelo valor total, liquido e certo de R$ 23.620,93 (vinte e três mil e seiscentos e 
vinte reais e noventa e três centavos), atualizado até 31/10/2018 nos termos do artigo 798 do CPC, 
conforme faz provas os anexos extratos e planilhas de débito. Impede ressaltar ainda que a parte 
Executada foi devidamente notificada para cumprimento voluntário da obrigação. Debalde foram os 
esforços da Exequente para recebimento extrajudicial do débito, não lhe restando alternativa, senão 
a propositura da presente demanda com fito de receber o que lhe é de direito. Dá-se á causa o valor 
de R$ 23.620,93 (vinte e três mil e seiscentos e vinte reais e noventa e três centavos). 
DECISÃO:Vistos, Considerando que o executado não foi localizado para ser citado, defiro o pedido 
de id. 75606775, razão pela qual determino que a executada seja citada, por edital, este com prazo de 
20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 
processuais e honorários advocatícios fixados na decisão inicial, salientando que caso a executada 
queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora, depósito e 
caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 
CPC). Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 
art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando 
os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, determino que a publicação do edital de 
citação seja realizada junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a ser 
providenciado pela parte exequente, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 
Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação do executado, desde já nomeio 
como Curador Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que deverá ser regularmente 
intimado para patrocinar a defesa do devedor. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 
Luis Otávio Pereira Marques Juiz de Direito Advertências À PARTE: 1. O prazo para contestação é 
contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do 
CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 
publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. Acontestação deverá ser 
assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) 
patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 
Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do 
CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). OBSERVAÇÃO: EM CASO DE REVELIA SERÁ 
NOMEADO CURADOR ESPECIAL. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 
no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 
costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabrielly Vitoria Ventura De Almeida, digitei.Várzea 
Grande, 23 de fevereiro de 2022.

ABANDONO DE EMPREGO 
Universal Segurança Ltda. CNPJ nº. 08.830.513/0001-31, 
Situada Avenida Portugal nº. 10, Quadra 22, Bairro: Jardim 
Tropical Cuiabá-MT. Comunica o abandono de emprego de seu 
funcionário Sr. JONNY GUIDO DA SILVA CTPS 38962 Série 
00024-MT, deste o dia  06/02/2022, solicita o seu 
comparecimento no prazo de 03 dias a contar da data  desta 
primeira publicação. O não comparecimento ou faltas de 
justificativas caracterizará em Abandono de Emprego de acordo 
com o Artigo 482, Letra I da CLT. 

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0002-97, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro Distrito 
Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do funcionário 
PEDRO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA, portador da CTPS sob o nº 03958 
serie 00025-MT e CPF Nº 056.038.321-50 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. (15,16 E 17/03/2022)

Leilão 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de MT - SESP/MT. Encerramento: 29/03/2022 à parti r das 15:00 hs (horário de Brasília/DF) 
Bens: 02 Salas Comerciais. Visitações: Individuais mediante agendamento. Edital Completo, Condições de Venda e Fotos dos Bens acesse 
www.majudicial.com.br Informações: (65) 4052-9434 Ramais 8237 e 8239. Leiloeira: Poliana Mikejevs Calça Lorga – Matrícula Jucemat nº 18
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Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária Virtual

Na forma das disposições legais e estatutárias, especificamente nos termos dos artigos 25, 26 e 29 do Estatuto 
Social, e em razão do momento vivenciado de PANDEMIA declarado pela Organização Mundial da Saúde, e 
das inúmeras normativas municipais, estaduais e federais proibindo aglomerações, visando a não 
disseminação do COVID 19, convocamos os senhores Associados da Associação Alphaville Cuiabá a se 
reunirem em , a realizar-se no dia Assembleia Geral Extraordinária Virtual 23 de Março de 2022 (quarta-
feira), às 19h em primeira convocação, e em segunda convocação 30 minutos após, ou seja, as 19h30min, a 
assembleia será realizada em , através do aplicativo ou pelo AMBIENTE TOTALMENTE VIRTUAL “COM 21”
site (conforme instruções deste edital) para deliberar sobre a seguinte alphavillecuiabaapp.com21.com.br
ordem do dia:
Deliberação sobre Alteração de horário para personal Trainer na academia, ficando futuras alterações de horário 
a cargo do Comitê Executivo.
1) Deliberação sobre alteração da cerca do entorno do clube;
2) Assuntos gerais.
Informações sobre a assembleia virtual:
1. A c e s s o C O M 2 1- O a c e s s o p o d e r á s e r f e i t o p e l o a p l i c a t i v o “ ” o u p e l o s i t e 
alphavillecuiabaapp.com21.com.br. A administração enviará e-mail a todos os associados titulares e para 
acessar a plataforma, basta clicar no “CONCLUIR CADASTRO”. Caso não receba o e-mail, o usuário deverá 
solicitar na administração da Associação Alphaville Cuiabá. O acesso é feito mediante login e senha individual e 
intransferível. O login será o e-mail pessoal e as senhas são individuais, cadastradas pelo próprio usuário. Se, 
mesmo assim, ocorrer alguma dificuldade, o usuário deverá entrar em contato prévio via e-mail 
contato@associacaoalphaville.com.br, para solicitar o seu cadastramento, auxílios e, assim, ampliar a 
possibilidade da sua participação na assembleia ora convocada. Acesse a plataforma com antecedência e faça 
testes. 
2. Votação Assembleia Virtual - A forma virtual de realização da assembleia, ora convocada, está prevista 
na Lei nº 14.010 de 10/06/2020, visando ampliar a participação de todos, principalmente no que se refere: 
conhecimento das necessidades constantes da respectiva ordem do dia e as possíveis soluções; debate sobre 
os temas; e declaração e acompanhamento seguro das votações;
3. O próprio o Estatuto da Associação Alphaville Cuiabá prevê a possibilidade de realização de Assembleia 
por meio Virtual, nos termos do art. 15, § 2º do Estatuto Social.
4. Para que a assembleia ora designada seja frutífera e as necessidades devidamente atendidas, os 
associados interessados deverão atentar para as orientações dadas, principalmente no tocante à realização da 
reunião virtual, no dia e horário designado;
5. Apenas usuários com o perfil de "ASSOCIADO TITULAR" poderão participar da votação;
6. É lícito fazer-se representar às Assembleias por procurador, com poderes especiais, mediante 
apresentação de procuração simples, na forma determinada pelo Estatuto Social. As procurações devem ser 
entregues à administração (original ou e-mail com assinatura por certificado digital), com antecedência mínima 
de 24h antes da realização da Assembleia, prazo necessário para a liberação de usuário.
7. Ao menos 01 (um) dia útil antes da data da assembleia, faça seu acesso na plataforma e confirme que já 
consegue VISUALIZAR o módulo de “Assembleia” bem como a assembleia ora convocada. Você não 
conseguirá efetivamente acessá-la antes da data e hora programada (conforme este edital). Somente quando 
estiver iniciado o prazo previsto em edital é que os associados titulares poderão acessar a Assembleia. Caso 
não seja visualizado o módulo “Assembleia” e entende estar apto a participar (ser responsável legal pela 
unidade e estar em dia com suas taxas), para obter suporte técnico entre em contato pelo e-mail 
contato@associacaoalphaville.com.br ou pelo telefone (65) 9.8142-0010 – Késsia.
8. Testes - Realize testes antecipados de acesso à internet e à plataforma. Se prepare para a reunião. No 
decorrer da realização da assembleia ora designada, caberá a cada associado, privativamente, obter e garantir 
acesso à internet e à plataforma;
9. Dificuldades - Ao ser notificado sobre a realização da assembleia e, eventualmente, identificando algum 
óbice ou dificuldade ao seu legítimo direito de manifestação e consignação de sua participação, indicamos 
notificar previamente a Administração e, sobretudo, envidar esforços em conjunto com administração para 
garantir sua participação plena;
10. Lista de Presença - A Lista de Presença, bem como o Registro de cada Voto e o seu Resultado Final 
serão realizados não só pelo login e senha de cada usuário, mas também com registro do IP[¹] (vide nota de 
rodapé) utilizado para conexão e acesso à plataforma;
11. Registro do Voto - Até o horário de término de cada votação, o associado poderá registrar ou alterar seu 
voto em cada item quantas vezes desejar, até o efetivo encerramento do horário de votação;
12. Apuração dos Votos - Os votos serão apurados pela administração/sistema e disponibilizado o 
resultado para todos na própria assembleia e posteriormente divulgados via site. Na sequência, a administração 
irá confeccionar a respectiva ata e os demais trâmites padrão já realizados para as assembleias presenciais, 
como de costume, incluindo a publicação final da ata na plataforma;
13. Auxílio e Suporte - Reforçamos que qualquer dúvida ou dificuldade, não sanada por este documento 
oficial, entre em contato conosco pelo e-mail: ou pelo telefone contato@associacaoalphaville.com.br (65) 
98142-0010 – Késsia e descreva claramente sua necessidade para que possamos auxiliá-lo de preferência 
antecipadamente. Aadministração estará disponível durante todo o período da votação para auxiliá-los.
14. Importância da Participação - A ausência de participação dos senhores associados não os 
desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados conforme 
determina o art. 14, §1º do Estatuto Social.
Informações Gerais:
1. Artigo 18, parágrafo primeiro, do Estatuto Social - Somente poderão votar e ser votados os 
ASSOCIADOS regularmente registrados nos livros sociais, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da 
realização da Assembléia, e que estejam em dia com suas obrigações junto à ASSOCIAÇÃO.             
Cuiabá – MT, 14 de março de 2022.

KASSIANO RIEDI
                                                                Presidente do Conselho Diretor                                       (15/03/2022)

BENCKE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI,  CNPJ
23.867.172/0001-62, torna público que requereu à Secretaria de
Estado  do  Meio  Ambiente -  SEMA/MT,  a  Licença  Ambiental
Trifásica (LP, LI e LO), para a atividade de Fabricação de tintas,
vernizes, esmaltes e lacas, localizada na Avenida Antártica, Km
3.8, Barracão da Rua São Benedito, nº 799, Núcleo Habitacional
Sucuri, CEP 78.042-202, Cuiabá/MT. 15/03/22

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0006

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 Item, Contratação de empresa 
especializada no FORNECIMENTO DE CARNES E PESCADOS, 
para atender as demandas das unidades do SESC 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 24/03/2022 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 “LICITANET” Página do LICITANET 
no endereço: www.licitanet.com.br, Telefone: (65) 3616-7917/3616-7930. 
LUCIANA ORTIZ SILVA - PREGOEIRA. CARLOS ALBERTO TONDATI 
RISSATO - DIRETOR REGIONAL DO SESC/AR/MT. (15/03/2022)

POSTO 10 RODOVIAS LTDA – POSTO 10 CAMPO NOVO,
CNPJ – 32.988.008/0001-02 localizado na Av. Olacyr 
Francisco de Moraes, nº1646 NE, Centro, Campo Novo do 
Parecis/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.
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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 DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 
DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO Nº 1013953-15.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$165.511,11 
ESPÉCIE: EXECUÇÃO/HIPOTECÁRIA POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO 
VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE - MT, sociedade cooperativa, estabelecida na Av. Mato Grosso, 1157-E, 
sala 01, bairro Cidade Nova, CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde-MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.529.420/0001-53.  POLO 
PASSIVO: ESPÍNDOLA E SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.332.497/0001-00, ELIO 
ARAUJO SILVA, JHETH JEANNE MARTINS S ARAUJO E CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA. CITANDO: ELIO ARAUJO SILVA, 
brasileiro, casado, advogado de empresa, inscrito no CPF sob nº 426.311.068-49, cônjuge JHETH JEANNE MARTINS S ARAUJO, brasileira, 
casada, inscrita no CPF sob nº 736.910.548-20, ambos residentes e domiciliados a Rua das Nogueiras B n° 845, Bairro: Centro, CEP. 78550-226, 
Sinop–MT.  JHETH JEANNE MARTINS S ARAUJO, brasileira, casada, advogada, inscrito no CPF sob nº 736.910.548- 20, cônjuge: ELIO ARAUJO 
SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 426.311.068-49, ambos residentes e domiciliados a Rua Nogueiras B n° 845, bairro: Setor 
Comercial, CEP.78550-226, Sinop–MT. CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA, brasileira, solteira, diretora geral de empresa e organizações, inscrito 
no CPF sob nº 981.071.351-72, residente e domiciliado a Rua DrHelio Ribeiro, QD 01, Res. Bosque Ipes, Casa 22, bairro Residencial Paiaguás, 
CEP. 78048-911, Cuiabá-MT.  FINALIDADE: Citação dos 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, contados da expiração 
do prazo deste edital, pagar o débito 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: Através de escritura pública lavrada, em consonância com o que dispõe o art. 1.424, do Novo Código Civil, 
no dia 25 de novembro de 2013, em notas do tabelionato desta cidade, no livro nº 3 registro auxiliar dos livros nº 1 e nº 2, e averbada à margem da 
matrícula nº 17.412, no 1° CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL REGISTRO DE IMÓVEL E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, o EXEQUENTE 
emprestou ao EXECUTADO a quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), mediante garantia em primeira e especial hipoteca que recaiu 
sobre o imóvel urbano descrito e caracterizado como DATA 16 QUADRA 123 COM ÁREA DE 720m², SITUADO NO SETOR COMERCIAL, SITUADO 
NA GLEBA CELESTE 3 PARTE, NO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MT. DENTRO DOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES: NORDESTE 
COM A DATA 07, COM 16 METROS, SUDOESTE, NOROESTE COM DATA 15 COM 45 METROS. De acordo com o mencionado instrumento de 
hipoteca, a importância mutuada deveria ser paga em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$6.660,91 (seis mil, seiscentos e 
sessenta reais e noventa e um centavos), com o vencimento da primeira no dia 05/01/2014 e as demais em iguais dias dos meses subsequentes, 
com o vencimento da última no dia 05/12/2017, acrescidas de juros de dos juros remuneratórios de 1,60% (um virgula setenta por cento) ao mês 
e dos juros moratórios de 2% (dois por cento) sobre o valor total débito. Entretanto, passando a data dos respectivos vencimentos, sem que o 
EXECUTADO efetuasse o pagamento, o EXEQUENTE o notificou, sem sucesso. Por estar o EXEQUENTE constituído em mora de pleno direito, ao 
EXECUTADO assiste o direito de promover a execução judicial da coisa hipotecada, com fundamento no art. 1.422 do Código Civil, e outrossim, no 
Art. art. 784 CPC. 4. Assim, nos termos do Art. 1425, III, a dívida considera-se vencida, “se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez 
que deste modo se achar estipulado o pagamento…” DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a emenda inicial (id. 8248519). 2. Incluam-se no polo passivo 
da demanda os executados/avalistas Elio Araújo Silva (CPF: 426.311.068-49); Jheth Jeanne Martins S. Araújo (CPF: 736.910.548-20); e Camila 
Rodrigues Espindola (CPF: 495.375.551-00), consoante informações da petição inicial de id. 6800195, registrando-se as alterações no sistema. 
3. Citem-se os executados Espindola e Silva Ltda - Me e Camila Rodrigues Espindola (via mandado) e Elio Araújo Silva e Jheth Jeanne Martins 
S. Araújo via carta precatória  ao juízo deprecado da Comarca de Sinop/MT, para pagarem 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. 4. 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. 5. 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. 6. 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. 7. Intime-se o exequente 
para que deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 
8. 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, 
05 de julho 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, defiro o pedido de citação por edital, constante de Id 67691089. Citem-se os executados: ELIO ARAUJO 
SILVA - CPF: 426.311.068-49, JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 e CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA - CPF: 
981.071.351-72, 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. Intime-se a requerente para retirar o competente edital e no prazo de 15 (quinze) dias, 
comprovar nos autos a publicação do edital de citação no jornal.  Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 
03 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-MT, 2 de fevereiro de 2022. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

SINVMA - SINDICATO DOS VIGILANTES DO MEDIO ARAGUAIA.
CONVOCAÇÃO - EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

SINVMA - Sindicato dos Vigilantes do Medio Araguaia, inscrito no CNPJ sob o nº. 
74.092.818/0001-18, com sede no endereço sito à Rua Basílio Dourado, 55, Vila Santo 
Antônio, nesta urbe, neste ato representado por seu Presidente, Sr.  KLECIORNEY GON-
CALVES DE SOUZA, CONVOCA toda a categoria dos Empregados em Empresas de Se-
gurança e Vigilância e Eletrônica, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 19/03/2022 às 09h (nove horas) em primeira convocação e as 9h15 (nove horas 
e quinze minutos) com qualquer número de participantes, na sede do sindicato, com a 
seguinte pauta: 1 Prestação de contas ano de 2021. 2) Assuntos gerais

Barra do Garças/MT, 15 de março de 2022. 
KLECIORNEY GONCALVES DE SOUZA - Presidente do SINVMA /MT.

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

REALCE EMBALAGENS DE RAFIA LTDA – 
CNPJ nº 09.314.085/0001-57, torna público que 
requereu junto a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente SEMA, Licença Ambiental Simplificada 
- LAS, localizadanaAvenida Pai Herói, s/nº Jardim 
Canaã no município de Arenápolis – MT.

ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COM. LTDA. Torna públi-
co que requereu à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente - SAMA, as Licenças Prévia, de Instalação e de Ope-
ração, para armazéns infláveis e estruturado (armazenamento 
de adubos químicos) como Ampliação da Unidade de Mistura 
de adubos, localizado na Rodovia BR 163, Km 747, perímetro 
urbano do município de Sorriso – MT. 

VITERRA BRASIL S.A – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA CNPJ: 
32.441.636/0052-05, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SE-
CRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO 
– SEMA/MT, A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS – 
PARA POSTO DE ABASTECIMENTO DE 15.000 L, LOCALIZADO 
NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/
MT, RODOVIA ESTADUAL MT 322, MARGEM ESQUERDA DIS-
TRITO ESPIGÃO DO LESTE, CEP: 78.670-000.

MIRIAN MATUPÁ AUTO POSTO LTDA. (Posto Mirian) 
CNPJ nº 30.122.975/0001-53 torna-se público que reque-
reu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a 
“Renovação da Licença de Operação”, para a atividade 
do “Comércio varejista de combustíveis para veículos au-
tomotores”, localizado na Rua 01, s/nº, Lote 01 - Qd 01, 
km 1032.50, Zona Industrial 006, município de Matupá/MT.

V.N.I – COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – POSTO SANTA 
MONICA 5 -   CNPJ: 09.007.714/0001-04, torna público que re-
quereu a Secretaria 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. Adelino de Souza Campos, esq. c/ rua Mato Gros-
so, 322, Centro, no município de  Itiquira/MT. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental

BOM FUTURO AGRÍCOLA - LTDA–  CNPJ: 10.425.282/0034-90, 
torna-se público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Am-
biente - MT (SEMA/MT) o pedido de Renovação de LI – LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO, para atividade sistema de irrigação tipo pivô 
central, localizada na Rodovia BR 070 km 384+45 - Fazenda Char-
rua, s/n, Zona Rural, CEP: 78.840-000 – Campo Verde/MT. 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.º 
15.811.119//0001-11, torna público que requereu à SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTEN-
TÁVEL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – SEMMADERS/VG) A Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
paraAntena de Estação Rádio Base (ERB) Rooftop situada no endereço 
Avenida Pres. Artur Bernardes, nº 43Bairro: Centro Sul, Várzea Grande/MT 
(Várzea Grande Shopping) CEP: 78125-905.’’

PRECISÃO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA, CNPJ 45.038.099/0001-59, 
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 as atividades de Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto arma-
do, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento para uso 
na construção; Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de 
outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes; Fabricação de estruturas metálicas e Fabricação de outros produ-
tos de metal não especificados anteriormente, sito a Rua Ayrton Senna, nº 484, 
Nova Prata, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA).

Cuiabá, quarta-feira, 16 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0002-97, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro Distrito 
Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do funcionário 
PEDRO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA, portador da CTPS sob o nº 03958 
serie 00025-MT e CPF Nº 056.038.321-50 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. (15,16 E 17/03/2022)

ABANDONO DE EMPREGO 
Universal Segurança Ltda. CNPJ nº. 08.830.513/0001-31, 
Situada Avenida Portugal nº. 10, Quadra 22, Bairro: Jardim 
Tropical Cuiabá-MT. Comunica o abandono de emprego de seu 
funcionário Sr. JONNY GUIDO DA SILVA CTPS 38962 Série 
00024-MT, deste o dia  06/02/2022, solicita o seu 
comparecimento no prazo de 03 dias a contar da data  desta 
primeira publicação. O não comparecimento ou faltas de 
justificativas caracterizará em Abandono de Emprego de acordo 
com o Artigo 482, Letra I da CLT. 

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR LTDA - COOTRADE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Junta Diretora no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores sócios para a 
Assembléia Geral Ordinária (AGO) que ocorrerá no dia 26/03/2022, sábado, quando para 
efeito de quórum serão necessários 14 (quatorze) associados, em primeira convocação para 
as 14h00min, com no mínimo 2/3 dos sócios, em segunda convocação para 14h10min, com 
metade mais um dos sócios e, em terceira convocação com no mínimo de 8 (oito) sócios, 
para às 14h20min. Com a sede situada na rua Alexandre de Barros, condomínio vila 
Guimarães, lote 22d, bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá-MT CEP 78080-030, Cuiabá 
(MT), a Assembleia será realizada em formato híbrido (virtual e presencial) possibilitando a 
participação à distância, dos sócios que residem distantes da Sede ou apresentarem outro 
impedimento presencial. A participação virtual será possível através da plataforma Google 
Meet, cujo link de acesso será disponibilizado por e-mail e outros meios eletrônicos aos 
sócios em até 24 horas antecedentes ao horário estipulado. A pauta da AGO constará dos 
assuntos: a. Prestação de contas da Diretoria, balanço patrimonial de 2021; b. Parecer do 
Conselho Fiscal sobre o Balanço 2021; c. Demonstração e deliberação sobre os excedentes 
e/ou perdas; d. Modificações no quadro social (novos ingressos e/ou demissão, exclusão, 
eliminação); e. Deliberações sobre as propostas de trabalhos para 2022 ou suspensão das 
atividades; f. Revisão da escala de remuneração do quadro social, de multas e da taxa de 
contribuição mínima para as despesas gerais; g. Renovação do Conselho Fiscal; i. Outros 
assuntos de interesse dos sócios.

Junta Diretora:
Vanderlei Aparecido Borges da Silva - 1º Diretor

Danilo Frederico Pereira – 2º Diretor
Katiucia Franco de Oliveira – 3ª Diretora

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR LTDA - COOTRADE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Junta Diretora no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores sócios para a 
Assembléia Geral Ordinária (AGO) que ocorrerá no dia 26/03/2022, sábado, quando para 
efeito de quórum serão necessários 14 (quatorze) associados, em primeira convocação para 
as 14h00min, com no mínimo 2/3 dos sócios, em segunda convocação para 14h10min, com 
metade mais um dos sócios e, em terceira convocação com no mínimo de 8 (oito) sócios, 
para às 14h20min. Com a sede situada na rua Alexandre de Barros, condomínio vila 
Guimarães, lote 22d, bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá-MT CEP 78080-030, Cuiabá 
(MT), a Assembleia será realizada em formato híbrido (virtual e presencial) possibilitando a 
participação à distância, dos sócios que residem distantes da Sede ou apresentarem outro 
impedimento presencial. A participação virtual será possível através da plataforma Google 
Meet, cujo link de acesso será disponibilizado por e-mail e outros meios eletrônicos aos 
sócios em até 24 horas antecedentes ao horário estipulado. A pauta da AGO constará dos 
assuntos: a. Prestação de contas da Diretoria, balanço patrimonial de 2021; b. Parecer do 
Conselho Fiscal sobre o Balanço 2021; c. Demonstração e deliberação sobre os excedentes 
e/ou perdas; d. Modificações no quadro social (novos ingressos e/ou demissão, exclusão, 
eliminação); e. Deliberações sobre as propostas de trabalhos para 2022 ou suspensão das 
atividades; f. Revisão da escala de remuneração do quadro social, de multas e da taxa de 
contribuição mínima para as despesas gerais; g. Renovação do Conselho Fiscal; i. Outros 
assuntos de interesse dos sócios.

Junta Diretora:
Vanderlei Aparecido Borges da Silva - 1º Diretor

Danilo Frederico Pereira – 2º Diretor
Katiucia Franco de Oliveira – 3ª Diretora

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO AAC Nº 03/2022 – SESP/MT - FUNAD/SENAD/MJSP – 
7ª VARA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO. Espécie: Licitação, na modalidade leilão, para alienação cautelar de bens em ação 
criminal por ti po penal diverso de tráfi co de entorpecentes, determinada pelo juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, 
através do Fundo Nacional Anti drogas - FUNAD, relati vo ao processo SEI 08129.004854/2020-82, OSA 285/2020, contrato 094/2020. AMPARO 
LEGAL: em conformidade com as Leis nº. 13.840/2019 e 13.886/2019; Decreto nº. 9.662 de 1º de janeiro de 2019 com alterações promovidas 
pelo Decreto nº. 10.073 de 18 de outubro de 2019, e ainda com base no arti go 4º, § 3º da Lei 9.613/98, e Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações, Decreto nº. 21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo Decreto 22.427 de 01 de fevereiro de 1933. OBJETO: Alienação 
cautelar de imóveis urbanos, no estado e condições em que se encontram, estando disponível para exame e visitação prévia ao encerramento 
do leilão a parti r da publicação do edital, mediante agendamento obrigatório através do email cuiaba.nucleo@sbjud.com.br, encerramento 
dia 31/03/2022, 16:00h, horário de Brasília/DF - 15:00h horário local de Cuiabá/MT, por meio de acesso, via internet, disponível no seguinte 
endereço: maisati vojudicial.superbid.net. Informações adicionais serão prestadas pela Leiloeira Pública Ofi cial Poliana Mikejevs Calça Lorga. 
JUÍZO DA 7ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO. LENICE SILVA DOS SANTOS BARBOSA - Presidente da Comissão Permanente 
de Avaliação e Alienação de Bens. POLIANA MIKEJEVS CALÇA LORGA – Matrícula Jucemat nº 018 - Leiloeira Pública Ofi cial.

w
rpreto.nucleo@sbjud.com.brwww.majudicial.com.br I cuiaba.nucleo@sbjud.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 

EXTRAORDINÁRIA
CNPJ: 36.401.785/0001-51       

NIRE: 51400010765
O P r e s i d e n t e d a C o o p e r a t i v a d e 
Transportadores de Sorriso - COOTRANS, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os associados, que nesta data são 
em número de 53 (cinquenta e três) em condições 
de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de acordo 
com os indicativos abaixo: DATA: 27 de Março de 
2022 LOCAL: Auditório da CDL, sito à Rua do 
Bosque, Lote 1-A, Centro-Sul, Sorriso-MT (Por 
falta de espaço suficiente na sede própria). 
HORÁRIO: Às 13:00 (treze horas) em primeira 
convocação com a presença de 2/3 dos 
Cooperados com direito a voto; às 14:00 (quatorze 
horas) em segunda convocação com a presença 
de metade mais um dos Cooperados com direito a 
voto, às 15:00 (quinze horas) em terceira e última 
convocação com a presença de no mínimo 10 
(dez) Cooperados com direito a voto. ORDEM DO 
DIA: Em caráter de Assembleia Geral Ordinária:  I –
Prestação de contas dos órgãos de administração, 
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, 
relativas ao exercício de 2021, compreendendo: a)
Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) 
Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições 
para cobertura das despesas da cooperativa e o 
Parecer do Conselho Fiscal. II – Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas; III – Eleição 
e posse dos componentes do Conselho Fiscal; IV –
Fixação do valor dos honorários, gratificações e 
cédula de presença dos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal; V – Assuntos 
Gerais de Interesse Social. Em caráter de 
Assembleia Geral Extraordinária: I – Reforma e 
Consolidação do Estatuto Social; II – Assuntos 
Gerais de Interesse Social.
Sorriso/MT, 14 de Março de 2022

MÁRCIO LUIZ ZANON
Presidente

Diretor Presidente

RGB Serviços de Peças e Motores LTDA, CNPJ12.683.642/0001-
11, torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SEMMA, a Licença Previa – LI, Licença de Instalação – LI e 
Licença de Operação - LO, para atividade de Recondicionamento e 
recuperação de motores para veículos automotores, instalados à 
Av. perimetral, nº 985 – Vila Goulart, CEP: 78.745-270 – Rondonópolis-
MT

Comelli Energetica LTDA,CNPJ 29.289.157/0002-41, torna público 
que requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 
SMMA/LRV, a Licença Previa – LI, Licença de Instalação – LI e Licença 
de Operação - LO, para atividade de Picador Móvel Florestal, 
instalados à Amaggi Exportação e Importação ltda, sede à Rod. MT
449, nº 6900N – Setor 41 Quadra 999 Lote 04B – Distrito Industrial 
Senador Atílio Fontana,  município de Lucas do Rio Verde /MT.

Comelli Energetica LTDA, CNPJ 29.289.157/0002-41, torna público 
que requereu  a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, a 
Licença Por Adesão e Compromisso - LAC, para atividade de Picador 
Móvel Florestal, instalados à Fazenda Santa Rosa II, município de 
Nova Mutum /MT e Coordenadas Geográficas: DATUM:SIRGAS 
2000 - W: -56,00531863942430 - S: -13,92778837623020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES 
AUTÔNOMOS DE CARGAS LÍQUIDAS, 
DERIVADOS DE PETRÓLEO E CARGAS SECAS 
D O E S T A D O D E M A T O G R O S S O – 
COOPTRANS-MT CNPJ 10.679.012/0001-48 – 
NIRE 51400008558
O Diretor Presidente da Cooperativa dos 
Transportadores Autônomos de Cargas Líquidas, 
Derivados de Petróleo e Cargas Secas do Estado 
de Mato Grosso – COOPTRANS – MT, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os associados, que nesta data são em 
número de 48 (quarenta e oito), em condições de 
votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, a realizar-se de acordo com os 
indicativos abaixo: DATA : 27 de março de 2022.
LOCAL : Por não haver espaço físico, nem local 
apropriado na sede da cooperativa, será realizada 
no seguinte endereço: Av. Fernando Correa da 
Costa, 8.780, bairro Jardim Presidente I, Hotel 
Presidencial, sala JK, em Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso. HORÁRIO  : Às 07h00min em 1ª (primeira) 
convocação, com a presença de 2/3 dos 
associados com direito a voto; ou às 08h00min em 
2ª (segunda) convocação, com a presença de 
metade mais um dos associados com direito a voto, 
ou ás 09h00min em 3ª (terceira) e última 
convocação, com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados com direito a voto. ORDEM DO 
DIA: 1º. Prestação de Contas dos Órgãos de 
Administração, acompanhada de parecer do 
Conselho Fiscal, relativa ao exercício de 2021 
compreendendo: a) Relatório de Gestão do ano 
2021; b) Balanço Patrimonial do ano 2021; c) 
Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes 
da insuficiência das contribuições para cobertura 
das despesas da sociedade do ano de 2021; d) 
Parecer do Conselho Fiscal; 2º. Destinação das 
perdas/sobras apuradas, deduzindo-se as 
parcelas para os fundos obrigatórios;  3º.  Eleição e 
posse dos componentes do Conselho Fiscal; 4º. A
fixação do valor dos honorários do Conselho de 
Administração; 5º. Ratificação do Quadro 
Societário; 6º. Assuntos gerais de interesse da 
Cooperativa.
Cuiabá (MT), 15 de março de 2022.

Vilfredo Oswaldo

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 2,5 MW, localizada no município de 
Campo Verde – MT.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ 03.467.321/0001-99, torna 
público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
(SEMA) de Mato Grosso a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso (LAC) da SE Cangas de até 138 kV, localizada na 
Avenida Colônia Antônio João, Lote nº 06 e 08 da quadra nº12, 
Distrito de Cangas, Poconé – MT.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022

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 10/2022, cujo objeto é a: Aquisição futura e 
fracionada de Materiais para Pavimentação de Vias Urbanas do 
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 29/03/2022, 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 07:00h às 
11 : 0 0 h e 1 3 : 0 0 h à s 1 7 : 0 0 h o u a t r a v é s d o s i t e 
www.novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 15 de 
Março de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS 
RUAS NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT, ORIUNDA DO 
CONVENIO Nº 0576-2021 DA SECRETARIA DE INFRA-
ESTRUTURAE LOGISTICA-SINFRA, CONFORME PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA, PROJETO BÁSICO E CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO e o presente edital. DATA DE 
ABERTURA: 03/05/2022. EDITAL COMPLETO NO SITE 
OFICIAL DO MUNICIPIO. http://guiratinga.mt.gov.br. 
licitacaoguiratinga@hotmail.com. (66) 3431-1441. Guiratinga 
14 de março de 2022.

Waldeci Barga Rosa - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL. PROCESSO Nº 029/2022.
PR SRP Nº 015/2022.

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 015/2022, tendo como OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA
ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE 
MUNICIPIO DE PLANALTO DASERRA-MT, COM RECURSOS 
ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 1453/2021, 
CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO-SEDUC, conforme 
especificações constantes no TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I, parte integrante do edital, com realização prevista 
para o dia 28/03/2022 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.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA
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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
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Congregação Cristã no Brasil, torna público que requereu à Prefei-
tura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SMADESS a Li-
cença Ambiental – Modalidade: Licença de Instalação, para ativida-
de Templo de organizações religiosas sem fins lucrativos, localizada 
Rua 24, lotes 07,08,09,10,11,12,13 e 14, quadra 50, bairro jardim 
Florianópolis, município de Cuiabá – MT.

AUTO POSTO BELA VISTA LTDA, CNPJ 
03.686.744/0001-08, torna público que requereu á 
SEMA-MT, pedido de Ampliação Licença Prévia, 
Instalação e Renovação de Licença de Operação 
do seu empreendimento no município de Campi-
nápolis-MT.

CERENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 
15.370.406/0001-33, torna público que requereu 
junto a SEMA/MT, as Licenças Prévias, de Ins-
talação e de Operação do seu empreendimento 
localizado na Zona urbana do município de Barra 
do Garças-MT.

GLOBAL AGRICOLA LTDA, CNPJ 08.686.470/0001-62, Torna 
público que requereu junto ao Departamento de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Sapezal/MT, as Licenças Prévia (LP), Licen-
ça de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a atividade 
de ARMAZÉNS GERAIS – EMISSÃO DE WARRANT, localizado na 
zona rural do município de Sapezal/MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ODONTOLOGIA CUIABA 
LTDA,CNPJ 35.689.977/0001-42, torna público que requereu à 
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMA-
DESS a Licença Ambiental – Modalidade: Adequação Ambiental 
- LP, LI, LO, para Atividade Odontológica, localizadaAv. Senador 
Filinto Muller, nº28, Goiabeiras, CEP 78.032-090 Cuiabá/MT

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br

Cuiabá, quinta-feira, 17 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Declarações: a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; b) A Sociedade não instalou o Conselho Fiscal para o presente exercício; c) Para o presente 
Balanço não foi utilizado serviços de Auditoria Independente, até o presente momento; d) O presente Balanço faz parte integrante do Livro Diário nº 10 Autenticado em 11 / 03 / 2022 através do Sistema Público de Escrituração Digital - 
SPED, nos termos do Recibo de Entrega de Escrituração Digital sob nº AC.C1.2E.A8.89.E9.16.51.38.A8.72.5C.F3.9A.2B.EB.F1.F2.6E.0B-5.

Nota Nº 01 – Formalidades Gerais: a) Estão sendo apresentadas de acordo com as normas e legislação vigente e aplicados com uniformidade em relação ao mesmo período do exercício 
anterior; b) Para efeito de comparabilidade, as demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2020 e em 31/12/2021, foram demonstradas em reais com centavos. Nota Nº 02 - CRITÉRIOS 
CONTÁBEIS ADOTADOS a) Apuração do Resultado: - As Receitas e Despesas são apropriadas mensalmente, de acordo com o Regime de Competência; b) Imobilizado: - Demonstrado pelo 
custo de aquisição e as depreciações serão calculadas com base em taxas resultantes do desgaste pelo uso, fixadas conforme determina o Art. 317 do Decreto 9580/2018. (Não houve registro 
de depreciação no corrente ano base.) c) Forma de Tributação: - O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foram apurados com Base no Lucro Presumido, conforme 
determinação legal vigente. Nota nº 03 – Obrigações – Passivo não Circulante a) Financiamentos e ou Empréstimos – Obrigação assumida por ocasião da aquisição de imóvel rural, contraída 
junto ao vendedor Sr Valmor da Cunha para amortização em parcelas anuais. Nota nº 04 - Declarações: a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras 
e nos responsabilizamos por todas elas; b) A Sociedade não instalou o Conselho Fiscal para o presente exercício. c) Para o presente Balanço não foi utilizado serviços de Auditoria 
Independente, até o presente momento. d) O presente Balanço faz parte integrante do Livro Diário nº 10 Autenticado em 11 / 03 / 2022 através do Sistema Público de Escrituração Digital – 
SPED, nos termos do Recibo de Entrega de Escrituração Digital sob nº AC.C1.2E.A8.89.E9.16.51.38.A8.72.5C.F3.9A.2B.EB.F1.F2.6E.0B-5. Tangará da Serra,  MT.  11 de Março de 2022.

TAVARES INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S/A

Av. Ismael José do Nascimento, 1988-W
Bairro Jardim Tangará II - CEP 78.304-110

Tangará da Serra/MT

Estado do Mato Grosso
CNPJ..: 16.790.210/0001-60

NIRE..: 51300011948, de 07/12/2012

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2021

Horário Tavares - Diretor Presidente
CPF/MF: 005.805.039-68   RG: 424409 SSP/PR

Senhores Acionistas, Atendendo aos preceitos legais e às disposições estatutárias, é com satisfação que apresentamos a V. Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.021. Cumpre assinalar que, no decorrer deste exercício: 1. Continuamos no sentido de buscar a organização administrativa e 
patrimonial, trabalhamos na propositura organizacional visando a operacionalidade, à sucessão patrimonial e ao objetivo proposto. 2. Como pontos relevantes no ano base 2021 avançamos 
pela formalização de: a) transferência de imóvel por doação com vistas ao objetivo da sucessão patrimonial ; b) cuidados e precauções frente a atitudes de isolamento social frente aos efeitos 
da COVID 19 e como consequência evitar sua propagação; c) Estudos e análise continuada para tomada de decisão à viabilidade ao desempenho das atividades das duas unidades filiais, 
sendo, a Filial de nº 1 na Estrada do Jatobá, s/n, zona rural, fazenda Siriema no Município de Santo Antonio do Leverger – MT – CEP 78.180-000 – com ramo de atividade de produção primária 
na criação de gado bovino e, a Filial de nº 2 na Rodovia BR 364, KM 749, zona rural, no Município de Diamantino – MT – CEP 78.400-000 – com ramo de atividade de Produção Primária no 
cultivo de soja, outros cereais e leguminosas. 3. Com finalidade de aprimorar o objetivo empresarial, novos estudos estão sendo realizados para, com entusiasmo, sejamos norteados às 
garantias e segurança ao empreendimento patrimonial, que é o alvo almejado. Tangará da Serra - MT, 11 de Março de 2022.

DIRETOR PRESIDENTE - HORÁCIO TAVARES - CPF: 005.805.039-68    RG: 424409 SSP/PR

Quadro I  - BALANÇO PATRIMONIAL - Em 31 de Dezembro - Valores Expresos em Reais    

Quadro II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em 31 de Dezembro

Quadro III - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Em 31 de Dezembro - Valores Expresos em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE:

Quadro IV - DEMONSTAÇÃO DAS MUTAÇÕE S DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores Expresos em Reais

Amilton Wiederkehr - Téc.Contábil - TC CRC PR T MT 020950/0-T-4
RG: 2144969 SSP/PR - CPF: 369.326.399-04

GRUPO AVENIDA S.A. 
CNPJ/ME 09.532.889/0001-22 - NIRE 51.300.00938-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/02/2022
1 Data, Horário e Local: No dia 03/02/2022, às 09h, na sede social do Grupo Avenida S.A., localizada na Rua H, nº 186, Sala 1, Quadra 27, Lote 05, Baú, CEP 78008-195
(“Companhia”).  2 Convocação e Presença: As formalidades de convocação foram dispensadas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme
alterada (“LSA”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme as assinaturas constantes do Livro de Presença
de Acionistas da Companhia. 3 Mesa: Presidente: Sr. Sérgio Gomes Valadares; e Secretário: Sr. Christian Caseli. 4 Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre as seguintes
matérias: (i) o aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de novas ações ordinárias e, consequentemente, a alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia;  (ii)  o aumento do capital autorizado da Companhia e, por conseguinte, a alteração da redação do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (iii)  a
emissão de novos bônus de subscrição pela Companhia; (iv) a aceitação das renúncias apresentadas pelos atuais membros do Conselho de Administração e por conseguinte,
aprovação da eleição dos novos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia;  (v)  a remuneração global a ser paga aos membros do Conselho de
Administração; (vi) as alterações nas regras de governança da Companhia, tais como procedimentos de convocação e quóruns de aprovação das Assembleias Gerais, reuniões
do Conselho de Administração, reuniões da Diretoria e, consequentemente, a alteração da redação do Estatuto Social da Companhia; (vii) a alteração do período do exercício
social da Companhia e a correspondente alteração da redação do Artigo 34 do Estatuto Social da Companhia; (viii) a exclusão das exigências legais e regulatórias contidas no
Estatuto Social da Companhia, aplicáveis às companhias abertas e as regras do Novo Mercado, tendo em vista que a Companhia solicitou o cancelamento de seu registro como
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e, consequentemente, a alteração da redação do Estatuto Social da Companhia;  (ix)  a reforma e
consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (x) a autorização para que os membros da Diretoria pratiquem todos e quaisquer atos necessários à implementação das
deliberações mencionadas nos itens anteriores. 5 Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de
votos e sem ressalvas, o quanto segue: 5.1 O aumento do capital social da Companhia, no valor total de R$ 330.000.004,98, mediante a emissão de 18.431.318 novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 17,904308578475000 por ação, calculado nos termos do artigo 170, § 1º, inciso I, da LSA. Em
decorrência do aumento do capital, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 549.811.004,98 representado por 61.967.058 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.  5.1.1  Todas as ações ordinárias emitidas serão integralmente subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional pela Pepkor Brasil Holding Ltda.,
sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo-SP, na Alameda Santos, nº 2.326, 15º andar, sala 153, Cerqueira César, CEP 01418-200, CNPJ/ME nº 44.265.504/0001-
09, conforme disposto no boletim de subscrição constante no Anexo I desta ata.  5.1.2  Fica consignado nesta ata, que os demais acionistas ora presentes, expressamente
renunciam seu direito de preferência na subscrição das novas ações ordinárias ora emitidas, na forma do caput do artigo 171 da LSA. 5.1.3 Em decorrência das deliberações
constantes dos itens acima, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia é alterado e passa a vigorar conforme a seguinte nova redação: “Artigo 5º  - O capital social
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 549.811.004,98 representado por 61.967.058 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.2 O aumento do
capital autorizado da Companhia, passando de R$ 49.525.000 ações ordinárias para 55.038.339 ações ordinárias. 5.2.1 Em decorrência da deliberação constante do item 5.2
acima, o caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia é alterado e passa a vigorar conforme a seguinte nova redação: “Artigo 6º  - Mediante deliberação do Conselho de
Administração da Companhia, o capital social poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, nos termos do artigo 168 da Lei das Sociedade por Ações,
mediante emissão de até 55.038.339 ações ordinárias.” 5.3 A emissão, nesta data, pela Companhia, de 04 bônus de subscrição (“Bônus”) sendo: (i) 01 em favor da Pepkor
Brasil Holding Ltda., devidamente qualificada acima; (ii) 01 em favor de Christian Caseli, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP,
na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Torre Tarumã, 25º andar, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-000, RG nº 908.291 (SSP/ES), CPF/ME nº 024.608.207-04; (iii) 01 em
favor de Rodrigo Caseli, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, na Avenida das Nações Unidas, nº  14.401, Torre Tarumã, 25º
andar, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794 - 000, RG nº 865.006 (SSP/MT), CPF/ME nº 544.287.501-53; e (iv) 01 em favor de Giovanna Caseli Freitas Gonçalves, brasileira,
casada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo-SP, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Torre Tarumã, 25º andar, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04794-
000, RG nº 1249802 (SSP/ES), CPF/ME nº 053.013.317-28. 5.3.1 Os Bônus conferirão aos seus titulares o direito de subscrever novas ações ordinárias da Companhia, nos
termos e condições constantes no Anexo II da presente ata. Todas as ações decorrentes do exercício do Bônus serão ordinárias, nominativas e sem valor nominal, livres e
desembaraçadas de qualquer ônus, ressalvados os termos e condições estabelecidos no Acordo de Acionistas da Companhia. 5.3.2 Fica consignado nesta ata, que os demais
acionistas ora presentes, expressamente renunciam seu direito de preferência na subscrição de novas ações ordinárias a serem emitidas na hipótese do exercício dos Bônus,
nos termos do artigo 171 da LSA. 5.3.3 Os Bônus serão registrados no Livro de Registro de Bônus de Subscrição da Companhia. 5.4 Tomar conhecimento e aceitar, com efeito
imediato, as renúncias apresentadas pelos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Anexo III à presente ata. Os Srs.: (i) Christian Caseli,
do cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii)  Giovanna Caseli Freitas Gonçalves, do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii)  Cristiano
Gioia Lauretti, do cargo de membro do Conselho de Administração; (iv) Diego Montezano dos Santos, do cargo de membro do Conselho de Administração; e (v) Marcelo
José Ferreira e Silva, do cargo de membro independente do Conselho de Administração. 5.4.1 As renúncias apresentadas pelos Conselheiros mencionados no item acima,
produzem efeitos imediatos, a partir da presente data.  5.4.2  Os termos de renúncia apresentados pelos Conselheiros foram assinados nesta data e arquivados na sede da
Companhia, incluindo a outorga por cada um deles em relação à Companhia, de maneira irrevogável e irretratável, da mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa quitação, os quais
declaram que nada têm a reclamar, a qualquer tempo, em razão do exercício dos respectivos cargos de conselheiros da Companhia.  5.5  A eleição dos seguintes novos
membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 3 (três) anos, contados a partir desta data, permitida a reeleição: (i) Leon
Marius Lourens, Sul-Africano, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Cape Town, Estado da África do Sul, na 10 Tamboer Street, De Zalze, Stellenbosch,
CEP 7600, portador do Passaporte de nº M00197059, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, representado por seu procurador, Sr. Sérgio Gomes
Valadares, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 22.948.422 (SSP/SP), CPF/ME nº 132.941.018-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, com escritório na
Alameda Santos, nº 2326, 15º andar, sala 153, Bairro Cerqueira Cesar, CEP 01418-200, para os fins do artigo 146, § 2º da LSA; (ii) Christian Caseli, qualificado acima, para
ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Rodrigo Caseli, qualificado acima, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; (iv)
Riaan Gustav Hanekom, Sul-Africano, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Cape Town, Estado da África do Sul, na 12 Magasyn Avenue, Kanonberg
Estate, Bellville, CEP 7530, portador do Passaporte nº M00183052, para ocupar o cargo de  membro do Conselho de Administração, representado por seu procurador, Sr.
Sérgio Gomes Valadares, acima qualificado, para os fins do artigo 146, § 2º da LSA; e (v) Marius Minnie, Sul-Africano, divorciado, empresário, residente e domiciliado na
Cidade de Cape Town, Estado da África do Sul, na Horizon Bay 1001, Blaauwberg Road, Bloubergstrand, CEP 7436, portador do Passaporte nº  A06626985, para ocupar o
cargo de membro do Conselho de Administração, representado por seu procurador, Sr. Sérgio Gomes Valadares, acima qualificado, para os fins do artigo 146, § 2º da LSA.
5.5.1 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, tomaram posse e foram imediatamente investidos nos seus cargos na presente data, mediante assinatura dos
respectivos termos de posse, lavrados no Livro próprio, cujas cópias encontram-se anexas à presente ata, nos termos do  Anexo IV.  5.5.2  Os membros do Conselho de
Administração ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147, § 1º, da LSA, para o exercício dos cargos para os quais foram
eleitos e que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos.  5.6  A remuneração global do Conselho de Administração da Companhia,  será no valor de até R$ 6.248.346,00.  5.7  A alteração da composição, atribuições,
procedimento de convocação e quóruns de aprovação do Conselho de Administração da Companhia, que poderá ser composto por até 9 membros para exercer o mandato de 3
anos, permitida a reeleição, eleitos e/ou destituíveis, a qualquer tempo, nos termos do Estatuto Social e/ou Acordo de Acionistas da Companhia. 5.8 A alteração da composição,
atribuições, procedimentos de convocação e quóruns de aprovação da Diretoria da Companhia, que deverá ser composta por, no mínimo, 2 membros, acionistas ou não,
residentes e domiciliados no Brasil, para exercer o mandato de 3 anos, permitida a reeleição, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, a qualquer tempo, nos
termos do Acordo de Acionistas da Companhia, sendo um deles o Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e os demais sem designação específica. 5.9 A alteração das regras
aplicáveis à Assembleia Geral, incluindo as atribuições, procedimentos de convocação e quóruns de aprovação. 5.10 Em razão das deliberações aprovadas nos itens 5.7, 5.8 e
5.9 acima, o Estatuto Social da Companhia é alterado e passa a vigorar com a nova redação da Consolidação do Estatuto Social, nos termos do Anexo V à esta ata. 5.11 A
alteração do período do exercício social da Companhia, passando de 1º de janeiro a 31 de dezembro para 1º de outubro a 30 de setembro. 5.11.1 Em razão da deliberação
acima, fica alterado o Artigo 35 (renumerado como Artigo 34) do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte nova redação: “Artigo 34  - O exercício social terá
início em 1º de outubro e término em 30/09/cada ano, ocasião em que o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Companhia serão preparadas e
publicadas nos termos da legislação aplicável.” 5.12 Alterar o Estatuto Social para excluir as exigências legais e regulatórias, aplicáveis às companhias abertas e as regras do
Regulamento do Novo Mercado, tendo em vista que a Companhia solicitou o cancelamento do pedido de registro como companhia aberta perante a CVM, o qual passará a
vigorar com a nova redação, nos termos do  Anexo V  à esta ata.  5.13  Aprovar a ampla reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as
deliberações aprovadas acima, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo V à presente ata. 5.14 Por fim, autorizar expressamente a Diretoria da Companhia a
praticar todos os atos e adotar todas as medidas necessárias para o cumprimento das deliberações aprovadas na presente assembleia geral, de acordo com a lei aplicável,
inclusive, mas não a tanto se limitando, levar esta Ata a registro na junta comercial competente e publicá-la nos órgãos e veículos de divulgação competentes. 6 Lavratura: Foi
autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, § 1º da LSA, bem como sua publicação com omissão
das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 2º da LSA. 7 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual
se lavrou a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada em livro por todos os presentes. Presentes: (i) Mesa: Sérgio Gomes Valadares  - Presidente da Mesa; Christian
Caseli  - Secretário da Mesa; e (ii) Acionistas: (a) Pepkor Brasil Holding Ltda. (p. Sérgio Gomes Valadares); (b) Rodrigo Caseli; (c) Christian Caseli; e (d) Giovanna Caseli
Freitas Gonçalves. A presente ata é cópia fiel da ata original transcrita no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Cuiabá/MT, 03/02/2022.  Mesa:
Sérgio Gomes Valadares - Presidente, Christian Caseli - Secretário. JUCEMAT nº 2493010 em 04/03/2022. protocolo 220267669 - 02/03/2022. Autenticação:3ª392 CE6F9D
97DF8C 1C7530 D46B68 92E593 4CD0. Para conferi, código de segurança nMU6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. 17/03/22

Grupo Avenida S.A
CNPJ/ME 09.532.889/0001-22 - NIRE 51.300.00938-2

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em
03/02/2022

1 Data, Horário e Local: realizada no dia 03/02/2022, às 09h30min, no escritório da
Grupo Avenida S.A., localizada na Cidade de Cuiabá-MT, na Rua H, nº  186, Sala 1,
Quadra 27, Lote 05, Baú, CEP 78008-195.  2 Convocação: Foram dispensadas as
formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 11, § 4 do Estatuto
Social da Companhia. 3 Mesa: Presidente: Sérgio Gomes Valadares; e Secretário:
Christian Caseli. 4 Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a eleição dos membros
da Diretoria da Companhia. 5 Deliberações: Após análise e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, os Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade dos
votos  e sem ressalvas:  5.1 Aceitar a renúncia recebida  dos  Srs.  Rodrigo  Caseli,
brasileiro,  casado  em  regime  de  separação  de  bens  convencional,  empresário,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, na Avenida das Nações Unidas,
nº 14.401,  Torre  Tarumã,  25º  andar,  Bairro  Vila Gertrudes,  CEP 04794-000,  RG
nº 865.006 (SSP/MT), CPF/ME nº 544.287.501-53, do cargo de Diretor Presidente e
Sr. Carlos Ernane Abrahao, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
bens,  empresário,  residente  e  domiciliado  na  Cidade de  Cuiabá-MT,  na  Avenida
Ayrton Senna da Silva, nº 12822, Sala 01, Lote A1, BR 364, KM 1, Bairro Distrito
Industrial, CEP 78.098-282, portador da Carteira de Identidade (RG) nº  15.275.704,
inscrito no CPF/ME nº 091.732.548-60, do cargo de Diretor Financeiro, nos termos das
renúncias constantes do Anexo I à presente ata. A Companhia, o Sr. Rodrigo Caseli e
o Sr. Carlos Ernane Abrahao concedem um ao outro, a mais ampla, geral, irrevogável
e irretratável  quitação com relação as  atribuições  exercidas pelo cargo de Diretor
Presidente e Diretor Financeiro da Companhia, não havendo mais nada a reclamar a
este título. 5.2 Em razão da renúncia registrada no item anterior, a nomeação do (i) Sr.
Rodrigo Caseli, brasileiro, casado em regime de separação de bens convencional,
empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo-SP, na Avenida das
Nações Unidas, nº 14.401, Torre Tarumã, 25º andar,  Bairro  Vila Gertrudes,  CEP
04794-000, RG nº 865.006 (SSP/MT), CPF/ME nº 544.287.501-53, para o cargo de
Diretor Presidente da Companhia; e (ii) Sr. Carlos Ernane Abrahao, brasileiro, casado
em regime de comunhão parcial  de bens, empresário,  residente e domiciliado na
Cidade de Cuiabá-MT, na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº. 12822, Sala 01, Lote A1,
BR 364, KM 1, Bairro Distrito Industrial, CEP 78.098-282, RG nº 15.275.704, CPF/ME
nº 091.732.548-60,  para  o  cargo  de  Diretor  Financeiro  da  Companhia,  para  um
mandato  unificado  de  3  anos,  contados desta  data,  permitida  reeleição.  5.3 Os
membros da Diretoria ora eleitos, tomaram posse de seus cargos na presente data,
mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados em livro próprio,
cujas cópias  encontram-se anexos à presente como Anexo II,  por meio  da qual
declaram, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, não estarem
impedidos de exercer a administração da Companhia por força de lei especial ou
condenados  por crime falimentar,  de  prevaricação,  peita  ou  suborno,  concussão,
peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e, não estão condenados à pena
criminal  que  vede,  ainda  que  temporariamente,  o  acesso  a  cargos  públicos.  6
Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade dos votos, a lavratura da presente ata na
forma de sumário, conforme dispositivo no § 1º, do artigo 130 da Lei das Sociedades
por Ações. 7 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do
Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, foi
assinada por todos os presentes. 8 Certificate: O Presidente e o Secretário da Mesa,
certificam que a presente é cópia fiel  da ata original  lavrada no Livro de Atas de
Reunião do Conselho de Administração da Companhia.  9 Assinaturas: Presidente:
Sérgio  Gomes  Valadares;  Secretário:  Christian  Caseli.  Membros  do Conselho  de
Administração da Companhia: Leon Marius Lourens (p.p. Sérgio Gomes Valadares),
Christian  Caseli,  Rodrigo  Caseli,  Riaan  Gustav  Hanekom  (p.p.  Sérgio  Gomes
Valadares) e Marius Minnie (p.p. Sérgio Gomes Valadares). Cuiabá/MT, 03/02/2022.
Mesa: Sérgio Gomes Valadares - Presidente; Christian Caseli - Secretário. Membros
do Conselho de Administração: Leon Marius Lourens p.p. Sérgio Gomes Valadares;
Christian Caseli Riaan Gustav Hanekom p.p. Sérgio Gomes Valadares; Rodrigo Caseli
Marius Minnie p.p. Sérgio Gomes Valadares. Diretores eleitos: Rodrigo Caseli  - Diretor
Presidente; Carlos Ernane Abrahao - Diretor Financeiro.  JUCEMAT nº 2493656 em
07/03/2022,  protocolo  220267821 -  02/03/2022.  Autenticação:  2E4AB3  C1911B
BC4186 C66076 115AC1 972EDA 4E56. Julio Frederico Muller Neto  -  Secretário-
Geral. Para validar, código VBqg. 17/03/22

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0013

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 FÓRMULAS INFANTIS, 
visando atender as necessidades da unidade SESC CRIANÇA, 
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 28/03/2022 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. ALEXANDRE AZAMBUJA 
BERTOLDO - PREGOEIRO. CARLOS ALBERTO TONDATI 
RISSATO - DIRETOR REGIONAL DO SESC/AR/MT. (17/03/2022)

A Associação Dom Aquino Corrêa-ADAC, CNPJ11.243.109/0001-76, 
torna público que requereu à a Renovação da Licença de SEMA/MT
Operação-LO para atividade de Apoio à educação, localizada na Rua do 
Seminário, Nº105, CEP: 78.125-270, Cristo Rei, Município de Várzea 
Grande/MT. Não foi determinado EIA

Concorde Gestão Imobiliária LTDA, CNPJ00.781.066/0001-66, torna 
público que requereu à a Renovação da LI para as atividade de SEMA/MT
comércio varejista de combustíveis situ no Parque Nova Esperança, lotes 
34,01,02,03, s/n, Pedra 90, Cuiabá-MT                                          (17/03/2022)

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0002-97, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro Distrito 
Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do funcionário 
PEDRO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA, portador da CTPS sob o nº 03958 
serie 00025-MT e CPF Nº 056.038.321-50 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. (15,16 E 17/03/2022)

ABANDONO DE EMPREGO 
Universal Segurança Ltda. CNPJ nº. 08.830.513/0001-31, 
Situada Avenida Portugal nº. 10, Quadra 22, Bairro: Jardim 
Tropical Cuiabá-MT. Comunica o abandono de emprego de seu 
funcionário Sr. JONNY GUIDO DA SILVA CTPS 38962 Série 
00024-MT, deste o dia  06/02/2022, solicita o seu 
comparecimento no prazo de 03 dias a contar da data  desta 
primeira publicação. O não comparecimento ou faltas de 
justificativas caracterizará em Abandono de Emprego de acordo 
com o Artigo 482, Letra I da CLT. 

Grupo Avenida S.A. 
CNPJ/ME 09.532.889/0001-22 - NIRE 51.300.00938-2

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03/02/2022
1 Data, Hora e Local: Realizada em 03/02/2022, às 8h, na sede social do Grupo Avenida S.A., localizada na cidade de Cuiabá-
MT,  na  Avenida  Ayrton  Senna  da  Silva,  nº 12822,  Lote  A1  BR  364  Km  1,  Sala  1,  Distrito  Industrial,  CEP 78908-282
("Companhia"). 2 Convocação e Presença: As formalidades de convocação foram dispensadas, nos termos do artigo 124, §4º
da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a
totalidade do  capital  social  da Companhia,  conforme assinaturas  constantes  do Livro de Presença  de Acionistas.  3 Mesa:
Presidente:  Rodrigo Caseli; e Secretário: Carlos Ernane Abrahão. 4 Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) alterações ao capital
social da Companhia, quais sejam (a) a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias; (b) o aumento do capital social da
Companhia devido ao exercício dos bônus de subscrição em aberto pelos acionistas; (ii) aprovar o pagamento de remuneração
adicional aos administradores; e (iii)  a autorização à administração da Companhia para a prática dos atos necessários para a
implementação das deliberações ora aprovadas. 5 Deliberações: Após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas
aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: 5.1 As seguintes alterações ao capital social da Companhia:
5.1.1  Aprovar a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias à proporção de uma (1) para uma (1),
portanto,  cada ação preferencial é convertida em uma (1) ação ordinária. Como resultado da conversão, o capital social  da
Companhia passa a ser de R$ 219.810.000,00, representado por 24.762.500 ações ordinárias sem valor nominal. 5.1.2 Aprovar o
aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 1.000,00, mediante a emissão de 18.773.240 novas ações ordinárias,
todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de aproximadamente R$ 0,00005327 por ação, devido ao exercício
dos bônus de subscrição. Desta maneira, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 219.811.000,00, representado por
43.535.740 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
conforme previsto no Boletim de Subscrição em anexo à presente como Anexo I;  5.1.3 Em virtude das deliberações acima, o
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia é alterado e passa a vigorar conforme a seguinte nova redação: “Artigo 5º  -
O capital social da Companhia é de R$ 219.811.000,00, representado por 43.535.740 ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal”.  5.2  Aprovação do pagamento de remuneração adicional  aos administradores, em razão das suas relevantes
contribuições ao desempenho da Companhia e sua subsidiária, até o montante de R$ 32.850.000,00, cabendo ao conselho de
administração deliberar  sobre a distribuição entre os administradores.  5.3  Por fim, os Acionistas expressamente autorizam a
administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários para implementar as matérias aprovadas pela
presente ata, de acordo com a lei aplicável, incluindo, mas não se limitando a, ao necessário para que a presente ata seja
registada na junta comercial e publicada em conformidade com a lei aplicável. 6 Lavratura da Ata: A lavratura da presente ata na
forma de sumário foi autorizada conforme o §1º do artigo 130 da Lei das S.A., bem como a sua publicação com a omissão das
assinaturas dos Acionistas, nos termos do §2º do artigo 130 da Lei das S.A. 7 Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a
reunião foi suspensa durante o tempo necessário para redigir a presente ata. Uma vez reaberta a sessão, a ata foi lida, declarada
conforme e assinada pelos presentes. Assinaturas: (i) Mesa: Rodrigo Caseli - Presidente; Carlos Ernane Abrahão - Secretário; e
(ii)  Acionistas  Presentes:  (a)  Ailton  Caseli;  Giovanna Caseli  Freitas  Gonçalves;  Christian Caseli;  Rodrigo  Caseli;  Fundo  de
Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II; Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Kinea Private Equity III; e Kinea Co-Investimento III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. O Presidente e o
Secretário da Assembleia certificam que se trata de uma cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais de
Acionistas da Companhia. Cuiabá/MT, 03/02/2022. Rodrigo Caseli - Presidente, Carlos Ernane Abrahão - Secretário. 17/03/22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES 
AUTÔNOMOS DE CARGAS LÍQUIDAS, DERIVADOS DE PETRÓLEO E CARGAS 

SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – COOPTRANS-MT 

 CNPJ 10.679.012/0001-48 – NIRE 51400008558

O Diretor Presidente da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Cargas 
Líquidas, Derivados de Petróleo e Cargas Secas do Estado de Mato Grosso – 
COOPTRANS – MT, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os associados, que nesta data são em número de 48 (quarenta e oito), em 
condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a 
realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: DATA : 27 de março de 2022.
LOCAL : Por não haver espaço físico, nem local apropriado na sede da cooperativa, 
será realizada no seguinte endereço: Av. Fernando Correa da Costa, 8.780, bairro 
Jardim Presidente I, Hotel Presidencial, sala JK, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 
HORÁRIO: Às 07h00min em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 dos 
associados com direito a voto; ou às 08h00min em 2ª (segunda) convocação, com a 
presença de metade mais um dos associados com direito a voto, ou ás 09h00min em 
3ª (terceira) e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados 
com direito a voto. ORDEM DO DIA: 1º. Prestação de Contas dos Órgãos de 
Administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, relativa ao exercício de 
2021 compreendendo: a) Relatório de Gestão do ano 2021; b) Balanço Patrimonial 
do ano 2021; c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para cobertura das despesas da sociedade do ano de 2021; d) 
Parecer do Conselho Fiscal; 2º. Destinação das perdas/sobras apuradas, 
deduzindo-se as parcelas para os fundos obrigatórios; 3º. Eleição e posse dos 
componentes do Conselho Fiscal; 4º. A fixação do valor dos honorários do Conselho 
de Administração; 5º. Ratificação do Quadro Societário; 6º. Assuntos gerais de 
interesse da Cooperativa. Cuiabá (MT), 15 de março de 2022.

Vilfredo Oswaldo
Diretor Presidente

Guizardi Júnior Construtora e Incorporadora Ltda.,
inscrita no CNPJ. 36.912.947/0001-16, torna público 
que requereu junto a SEMA-MT, a Licença de 
Operação Provisória – LOP para extração de cascalho 
no município de Santa Rita do Trivelato-MT.

Guizardi Júnior Construtora e Incorporadora 
Ltda., inscrita no CNPJ. 36.912.947/0001-16, torna 
público que requereu junto a SEMA-MT, a Licença de 
Operação Provisória – LOP para instalação de 
Canteiro de Obras na sede do município de Santa 
Rita do Trivelato-MT.

Guizardi Júnior Construtora e Incorporadora 
Ltda., inscrita no CNPJ. 36.912.947/0001-16, torna 
público que requereu junto a SEMA-MT, a Licença 
de Operação Provisória – LOP para extração de 
cascalho no município de Paranatinga-MT.

Guizardi Júnior Construtora e Incorporadora 
Ltda., inscrita no CNPJ. 36.912.947/0001-16, torna 
público que requereu junto a SEMA-MT, a Licença 
de Operação Provisória – LOP para instalação de 
Canteiro de Obras na sede do município de 
Paranatinga-MT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO 
DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES – FLORAIS PEROLA

Sr. Adquirente, 
17 de março de 2022. 
A GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA convida os senhores adquirentes de 
unidade do empreendimento FLORAIS PEROLA a participar da Assembleia de 
Eleição da Comissão de Representantes a ser realizada em Avenida Miguel Sutil, 
número 8.061, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, Mato Grosso, no próximo dia 31 do 
mês de março de 2022, às 14h00 em primeira chamada, havendo quórum, ou às 
14h30 em segunda e última chamada, com qualquer número de presentes. Serão 
tratados os seguintes assuntos: 1. Apresentação do empreendimento; 2. 
Apresentação das competências e obrigações da Comissão de Representantes dos 
adquirentes em empreendimentos sob o regime de patrimônio de afetação; 3. 
Eleição da Comissão de Representantes dos adquirentes para exercício das funções 
determinadas pela Lei Federal n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, com as 
alterações introduzidas pela Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004; O Governo 
Federal, por meio da Lei n° 10.931/2004, instituiu o patrimônio de afetação das 
incorporações imobiliárias, visando oferecer maior garantia aos compradores de 
unidades autônomas de que as obras contratadas serão finalizadas. E justamente 
visando dar maior garantia aos adquirentes das unidades imobiliárias, o 
empreendimento FLORAIS PEROLA resolveu submeter-se ao regime de afetação, 
de acordo com as normas estabelecidas na Lei n° 10.931/04, tendo constado 
expressamente tal opção no contrato de venda e compra e no memorial de 
incorporação, registrando-o no Cartório Sétimo Oficio de Registro de Imóveis da 
Quarta Circunscrição Imobiliária Comarca de Cuiabá/MT. Contando com a presença 
de todos, pois a omissão implica na concordância com as decisões dos presentes.  
Atenciosamente

GINCO LYRA INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 27.585.604/0002-84

Juruena Participações e Investimentos S.A., CNPJ n° 
07.655.515/0001-79, torna público que requereu junto à SEMA
– Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a alteração no campo 
“Nome/Razão Social do Interessado” da Licença Ambiental de 
Operação - LO Nº 321062/2020 do empreendimento LT 138kV 
Coletora Complexo Juruena, para Hydria Participações e 
Investimentos S.A. Esta alteração se faz necessária em função 
da empresa Juruena Participações e Investimentos S.A. ter 
alterado sua razão social para Hydria Participações e 
Investimentos S.A. (“Hydria”). Informamos, ainda, que não 
houve alteração do número de inscrição no CNPJ ou da 
atividade econômica principal da empresa (CNAE) desta 
empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2022
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 11/2022, cujo objeto é o: Registro de Preços para 
futura e fracionada Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso 
na Merenda Escolar nas Escolas Municipais 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 31/03/2021 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 às 12:00h ou 
através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O edital 
encontra-se a disposição dos interessados nos sites 
www.novaguarita.mt.gov.br e www.licitanet.com.br. Nova 
Guarita – MT, em 16 de Março de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES- PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 030/2022. PR SRP Nº 016/2022.

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 016/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 
PRODUTOS QUIÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, 
LIMPEZA E DEMAIS NECESSIDADES, CONFORME 
DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS 
RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS, conforme condições e 
especificações constantes no Termo de Referência ANEXO –I 
parte integrante do edital, com realização prevista para o dia 
29/03/2022 ás 08:00 HORAS (horário de Mato Grosso). O Edital 
completo está a disp. dos int. gratuitamente, na Pref. Mun. de P. 
da Serra – MT e no Site: www.planaltodaserra.mt.gov.br 
Comissão de pregão, Praça São Carlos, nº 755, Centro, P. da 
Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA

COOPERATIVA EDUCACIONAL DOS SERVIDORES DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CUIABÁ
CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, CAMPUS BELA VISTA

E CAMPUS SÃO VICENTE/ ESCOLA COOPERAR
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da Cooperativa Educacional dos Servidores do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso – Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, Campus 
Bela Vista e Campus São Vicente/ Escola Cooperar, de 
conformidade com o artigo 35 e os itens I, II, III, IV e V e os 
parágrafos 1º e 2º, respectivamente, do Estatuto que rege a 
Cooperativa que é mantenedora da Escola Cooperar convoca 
os associados para a Assembleia Geral Ordinária, que será 
realizada na Sala 02 da Escola Cooperar. A Assembleia Geral 
Ordinária realizar-se-á na data e horários abaixo mencionados: 
Dia: 31/03/2022. Horário: primeira convocação às 15h30; 
segunda convocação às 16h30; terceira e última convocação às 
17h30. Agenda deliberativa: Informes gerais. Prestação de 
contas do ano de 2020. Eleição do Conselho Fiscal para o 
exercício 2022/2023. Cuiabá, 17 de março de 2022.

Elcina Souza de Paula - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022
REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista – MT, torna público, c/ 
base na Lei no 10.520/2002 e Decreto Municipal 011/2021 e 
056/2021, subsidiariamente a Lei no 8.666/93 e alterações 
posteriores, o aviso de Licitação, na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para 
“FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E GAS DE 
COZINHA, PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/MT – COM 
COTADE ITENS EXCLUSIVOS PARAEMPRESAS ME E EPP”. 
Abertura no dia 29 de Março de 2022, às 09:00 horas, no 
endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, conforme 
especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, 
à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Alto 
Boa Vista/MT e no site www.altoboavista.mt.gov.br, qualquer 
informação pelo fone: 66 98440 9467. Alto Boa Vista/MT, 16 de 
Março de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro/Port: 074/2022

LUCILDO CANEPPELE, portador do CPF 182.809.519-
20 torna-se público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente SEMA/MT a renovação da licença de 
operação Nº 313408/2016, para atividade de avicultura, 
localizada na Rod MT 235 KM 34, zona rural, no município 
de Nova Mutum – MT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 3/2022

CIA 0055513-38.2021.8.11.0000
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. 3/2022 
– CIA 0055513-38.2021.8.11.0000, no dia 30 de março de 
2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Objeto: "Contratação de empresa especializada em 
manutenção PREVENTIVA e CORRETIVA com troca de 
peças dos detectores de metais tipo portal da marca 
DETRONIX modelo Mettus HS+ CZ WP 700 mm, que se 
encontram instalados e utilizados nos acessos aos edifícios 
das Comarcas de Entrância Especiais: Cuiabá, 
Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, para atender a 
demanda 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: 
valdinei.tadaieski@tjmt.jus.br

Cuiabá, 15 de março de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

HIDROELÉTRICA DIMANTINO LTDA- inscrita no CNPJ: 
44.461.290/0001-46, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA – MT), 
a Alteração de Razão Social de Eeco Saracura 
Empreendimentos Energéticos do Centro Oeste S.A para 
Hidroelétrica Diamantino Ltda. (PCH Diamantino) 
localizada no município de Diamantino – MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL

SRP Nº 010/2022 - PROCESSO Nº 020/2022.
O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PR Presencial SRP- nº 010/2022, aberta no dia 
09/03/2022 ás 08:00 horário de MT, sagraram-se vencedoras 
dos itens as empresas JOÃO DIAS RAMOS-EPP, CNPJ sob nº 
03.805.679/0001-84, valor total de R$ 46.460,00 e VTNEWS 
SITE DE NOTICIAS LTDA, CNPJ sob nº 38.081.080/0001-20, 
valor total de R$ 7.344,00. VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: 
53.804,00.
CLÁUDIA MÁRCIA SAMPAIO RODRIGUES - PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
SRP N. 008/2022. PROC. Nº 016/2022.

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PE SRP- nº 008/2022, aberta no dia 04/03/2022 ás 
15:00 (horas) horário de Brasília, se sagrou vencedora do item 
01 a empresa SINOMÉDICA COM. PROD. MÉDICO 
HOSPITALARES-LTDA, CNPJ nº 10.317.320/0001-23, com o 
valor de R$ 15.981.09; se sagrou vencedora dos itens 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 e 14 a empresa CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA
EPP, CNPJ nº 15.371.628/0001-70, com o valor total de R$ 
26.513,59; se sagrou vencedora do item 12 a empresa, 
EMERSON NUNES DO EGITO-ME, CNPJ nº 37.182.085/0001-
86, com o valor total de R$ 357,00; se sagrou vencedora do item 
13, a empresa OP QUIRINO DIST. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n. 22.228.679/0001-03, com o 
valor total de R$ 1.845,00; se sagrou vencedora do item 15, a 
empresa C E DE CARVALHO ME, CNPJ n. 24.864.422/0001-
73, com o valor total de R$ 6.500 e empresa H M LINCK-ME, 
CNPJ n. 00.660.664.0001-87, sagrou-se vencedora do item 16, 
no valor total de R$ 13.500,00. Valor total da licitação R$ 
64.696,68.

Cláudia Márcia S. Rodrigues - Pregoeira

CIDEZAL AGRÍCOLA LTDA.
CNPJ/MF 33.019.357/0001-70 - NIRE 51200318286

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS

Ficam os senhores sócios da sociedade empresária limitada 
denominada Cidezal Agrícola Ltda., CONVOCADOS a se 
reunirem em Reunião de Sócios Quotistas a se realizar no dia 
28 de março de 2022, às 09h00min, na sede da Sociedade, 
localizada na Rua do Barbado, nº 970, Bairro Centro, no 
Município de Sapezal, Estado do Mato Grosso, a fim de discutir 
e deliberar acerca da seguinte matéria: (i) Venda de um imóvel 
rural de propriedade da SOCIEDADE, localizado no Município 
de Sapezal, Estado de Mato Grosso, com área de 1.043,5787 
hectares, descrito e caracterizado na matrícula de número 
5.395 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Sapezal/MT. Sapezal/MT, 17 de março de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Diretor
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RICARDO MAGATTI
Estadão Conteúdo

Rayssa Leal, de 14 anos, 
ostenta uma medalha de pra-
ta conquistada na Olimpíada 
de Tóquio, títulos importan-
tes como skatista e milhares 
de fãs. Endrick, de 15, em-
pilha gols e taças na base do 
Palmeiras, joga com atletas 
cinco anos mais velho do que 
ele e sofre assédio de clubes 
europeus, mesmo sem ainda 
ter sequer assinado seu pri-
meiro contrato profissional 
de trabalho. Kamila Valieva, 
patinadora russa de 15 anos, 
enfrenta uma acusação de do-
ping e uma atmosfera pesada 
em seu entorno.

Esses esportistas têm em 
comum a pouca idade e o 
fato de viverem a rotina de 
um atleta de alto nível ainda 
adolescentes, antecipando 
etapas da vida e assumindo 
compromissos e responsabili-
dades de gente grande. Nesse 
contexto, não podem levar a 
vida de jovem comum. São 
celebridades que desfrutam 
dos benefícios dessa vida 
estrelada, mas sofrem com os 
dissabores dela.

Comemoram as vitórias 
e conquistas, mas encaram 
as frustrações e decepções e 
estão expostos a cobranças e 
questionamentos que podem 
causar sérios impactos em sua 
saúde mental. É a dualidade 
do sucesso precoce. “Fama e 
sucesso podem andar juntos, 
mas é muito raro que não 
atrapalhem o desenvolvimen-
to do atleta e, principalmente, 
a constituição da identidade 
do indivíduo”, alerta João 
Ricardo Cozac, presidente 
da Associação Paulista de 
Psicologia do Esporte.

Cozac avalia que o atleta 
jovem, que, como todo ado-

JOVENS TALENTOS  

Adolescentes com talento precoce ganham fama e encaram frustrações
lescente, passa por mudanças 
extremas dentro do panorama 
psicológico, social, afetivo, 
familiar, fisiológico e hormo-
nal, tem pouco recursos para 
lutar contra pressões, tanto 
externas quanto internas. “O 
adolescente que tem sucesso e 
passa a ser reconhecido e vive 
sob os holofotes da fama tem 
um desafio maior de manter o 
seu equilíbrio emocional por 
causa das expectativas que 
são geradas e da pressão pela 
manutenção dos resultados.”

Cozac disse ao Estadão 
que tem aumentado a pro-
cura em seu consultório por 
atendimento psicológico de 
pais que buscam entender e 
tratar os problemas de seus 
filhos esportistas, sejam eles 
crianças ou adolescentes.

Para Michelle Rios, psi-
cóloga que já trabalhou no 
Atlético-MG e Cruzeiro, de-
pendendo do ambiente em 
que está inserido o atleta 
adolescente, isto é, do apoio 
social, interferências de em-
presários e mídia, estratégias 
de enfrentamento de estresse, 
dentre outros aspectos, ele 
“pode ou não sofrer psi-
quicamente por fracassos e 
desilusões, pode sofrer pela 
adolescência não vivida e pe-
los níveis altos de ansiedade, 
estresse e frustração”.

Autovalorização exagera-
da, fixação pelo rendimento, 
medo do fracasso, estresse 
psicológico e instabilidade 
emocional, no entanto, são 
consequências negativas que 
o atleta pode vir a sofrer nesta 
caminhada. Daí a necessida-
de de mais abraçar do que 
cobrar.

FENÔMENO 
PALMEIRENSE

Endrick pode dizer que, 
por enquanto, só viveu o 

lado bom da fama precoce. 
Seus gols em profusão foram 
determinantes para uma série 
de títulos na base do Palmei-
ras, incluindo o da Copa São 
Paulo de Juniores deste ano, 
e o transformou em uma ce-
lebridade. O atacante ganhou 
fãs, é assediado por clubes 
gigantes do futebol europeu, 
como Real Madrid e Barce-
lona, a ponto de jornalistas 
espanhóis virem ao Brasil 
entrevistá-lo, e se tornou, aos 
15 anos, o jogador de futebol 
mais jovem a fechar um acor-
do de patrocínio - só pode 
assinar contrato como joga-
dor profissional quando fizer 
16, o que ocorrerá em julho. 
Ele assinou contrato com a 
OdontoCompany, maior rede 
de clínicas odontológicas do 
mundo. A empresa também 
patrocina Rayssa Leal, o que 
prova que as marcas estão de 
olho nesses jovens talentos.

Graças ao talento desco-
munal de Endrick, Douglas 
Santos, pai do garoto, não 
precisa mais trabalhar. O 
período de sofrimento da 
família, muitas vezes sem co-
mida na despensa e geladeira 
durante a infância do menino, 
no entorno de Brasília, ficou 
no passado.

GERAÇÃO JOVEM
No skate, é comum encon-

trar competidores jovens. A 
média de idade do pódio do 
street feminino na Olimpíada 
de Tóquio, era de 14 anos e 
191 dias.

O Brasil, além da “Fadi-
nha”, tem Gui Khury, menino 
de 13 anos que entrou para o 
Guinness World Records, o 
livro dos recordes mundiais, 
ao se tornar o mais jovem ska-
tista a completar a manobra 
1.080 graus no vertical, feito 
realizado em maio de 2020.

A fórmula apresentada 
pela XP copia a aplicada 
no Campeonato Espanhol. 
Javier Tebas, presidente 
de LaLiga, a entidade que 
organiza a liga espanhola, 
participou da reunião.

A internacionalização 
das transmissões do Bra-
sileiro é um dos objetivos 
declarados da XP com a 
proposta. Para as vendas 
ao exterior, a oferta é que 
o dinheiro seja dividido 
em partes iguais. Nesse 
sentido, copia o que é usa-
do pela Premier League, o 
Campeonato Inglês.

Durante as conversas, 
a preocupação da XP e de 
Tebas foi mostrar que a 
criação da liga de clubes 
não é um cheque de curto 
prazo para os presidentes 
de clubes. Trata-se de um 
projeto de expansão em 
longo prazo. Algo que 
pode trazer grandes e con-
tínuos benefícios.

“O mercado nunca es-
teve tão oportuno quanto 
hoje. O interesse de in-
vestidores jamais esteve 
tão alto. O negócio da liga 
no futebol brasileiro é um 
grande tema. Nenhum 
investidor vai se abster 
disso. A dinâmica da in-
dústria de entretenimento 
favorece a valorização da 
liga”, disse Guilherme 
Ávila, responsável pela di-
visão de esportes do banco 
de investimento da XP. 

O atual contrato de tele-
visão com o Grupo Globo 
termina apenas em 2024. 
Todas as eventuais con-

ALEX SABINO
Da Folhapress - São Paulo

Inspirada no modelo 
de LaLiga e com divisão 
igualitária dos direitos 
internacionais de televi-
sionamento, o banco de 
investimentos da XP apre-
sentou sua proposta para 
a nova liga de clubes no 
Brasil.

O encontro aconteceu 
nesta terça-feira (15) e 
teve presença de presiden-
tes ou representantes de 
35 agremiações. Entre os 
principais do país, a única 
ausência foi o Palmeiras. 

Pela proposta da XP 
mostrada aos cartolas, os 
direitos de TV nacionais 
seriam divididos 50% em 
partes iguais entre as 20 
equipes da Série A, 25% 
distribuídos pela perfor-
mance no campeonato e 
25% por exposição e audi-
ência dos jogos. 

Exposição é uma vari-
ável ainda a ser definida 
“com parâmetros como 
audiência, ocupação nos 
estádios, etc”, diz o texto 
mostrado no encontro.

Essa é uma novidade 
porque no contrato atual 
de televisionamento com 
o Grupo Globo, além da 
divisão ter uma parcela 
em partes iguais e outra 
baseada na classificação 
final, há também uma por-
centagem pelo número de 
partidas transmitidas. Isso 
em TV aberta e fechada, 
excluindo o pay-per-view, 
que tem regras próprias.

CAMPEONATO BRASILEIRO Modelo é inspirado em LaLiga, que participa 
do projeto junto do banco de investimentos

XP apresenta proposta de divisão dos 
direitos de TV na nova liga de clubes

versas são para um acordo 
que passaria a valer em 
2025 e, para o banco de 
investimentos, as nego-
ciações já deveriam estar 
acontecendo. Os executivos 
agora aguardam que os di-
rigentes conversem entre si 
e digam o que esperam da 
possível liga.

“Tem uma janela de in-
vestimento no curto prazo. 
Estamos em uma rodada de 
conversas sobre os direitos 
de transmissão. É o grande 
ativo deste produto [a liga] 

a partir de 2025. Se você 
quiser qualquer tipo de 
upside [lado positivo], de-
veria se organizar desde já. 
Esses caras [os dirigentes] 
deveriam estar sentados 
hoje [terça] à tarde, entre 
eles, para definir um mo-
delo que vão trazer para 
a mesa [de negociação]”, 
completa Ávila.

O discurso do banco 
de investimentos para os 
clubes é a necessidade de 
passar a exportar o campe-
onato, não jogadores.

“[Para isso, é preciso] 
Uma centralização dessas 
negociações e um modelo 
que não será criado. Será 
replicado um modelo que 
deu certo fora do Brasil, 
principalmente nas ligas 
europeias. O Brasil não 
tem de inventar a roda”, 
afirmou à Folha o head do 
banco de investimento da 
XP, Pedro Mesquita, no 
mês passado.

Ele afirma que já existem 
negociações com investido-
res. O modelo escolhido foi 

o aplicado por LaLiga.
Durante o encontro, Te-

bas falou aos dirigentes 
sobre a necessidade de 
estruturar e elaborar o pro-
duto a partir da experiência 
espanhola.

Consultado pela Folha, 
o Palmeiras, que não foi à 
reunião, disse ser “a favor 
da liga, acredita ser esse 
um passo importante para 
o futebol brasileiro, mas 
não viu necessidade de 
enviar representante a esse 
evento”.

Rayssa, que quando foi 
ao pódio em Tóquio tinha 13 
anos, sempre tem a mãe, Li-
lian, em sua cola. Ela também 
é uma espécie de técnica e 
está com a filha em eventos de 
patrocinadores e competições 
oficiais. Quando podem, o 
pai e o irmão mais novo vão 
juntos. Por trás desse fenô-
meno do skate está Tatiana 
Braga, que vem gerenciando 
a imagem da atleta.

A expectativa exagerada 
dos pais em cima dos filhos 
esportistas, que não existe 
nos casos de Endrick e Rays-
sa, pode sepultar a carreira 
de um atleta na avaliação 
dos psicólogos do esporte. 
“Normalmente, o que acon-
tece é que a família acaba se 
deslumbrando até mais do 
que o atleta”, ressalta Cozac.

Ele também cita a “apro-
ximação violenta” de em-
presários e patrocinadores e 
o uso inadequado das redes 

sociais como fatores que 
atrapalham no desenvolvi-
mento do jovem esportista. 
“Normalmente, atletas jo-
vens ficam muito frustrados 
quando não há uma resposta 
social positiva sobre o que 
efetivamente eles estão pro-
duzindo”, adverte.

DOPING
A patinadora russa Ka-

mila Valieva experimentou 
aspectos nocivos do esporte 
nos Jogos Olímpicos de In-
verno de Pequim, no mês 
passado. Aos 15 anos, foi 
acusada de doping, caiu duas 
vezes em sua apresentação e 
chorou depois de terminar 
em quarto lugar na final da 
patinação artística feminina. 
Fora do pódio, ouviu cobran-
ças duras de sua técnica, Eteri 
Tutberidze. Presidente do Co-
mitê Olímpico Internacional 
(COI), Thomas Bach disse ter 
ficado “muito perturbado” 

após assistir às quedas da 
russa e criticou a “atmosfera 
arrepiante” no entorno da 
patinadora.

“Eu vi o quão alta deve ter 
sido a pressão sobre ela. Essa 
pressão está além da minha 
imaginação. Em particular 
para uma menina de 15 anos, 
vê-la lutando no gelo, vendo 
como ela tenta se recompor e 
terminar seu programa. Você 
vê na linguagem corporal, 
isso foi um imenso estresse 
mental. Talvez ela preferisse 
deixar o gelo e a história para 
trás.”

Valieva se viu no olho 
do furacão após a Agência 
Mundial Antidoping (Wada, 
na sigla em inglês) anunciar 
que ela havia sido reprovada 
em um teste no dia 25 de 
dezembro. O resultado só foi 
divulgado em 8 de fevereiro, 
um dia depois de faturar o 
ouro na prova por equipes 
em Pequim.

Endrick tem 1

Campeonato Brasileiro tem atualmente três pretendentes para achar investidores para a Liga de Clubes

Concorrência Pública Eletrônica
SPU no 31/2022

1. A União, por intermédio do Ministério da Economia, via SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO 
PATRIMÔNIO DA UNIÃO, torna público que às 15 horas - horário de Brasília-DF, do dia 25  de abril de 2022, no endereço 
eletrônico https://imoveis.economia.gov.br, representada por sua Comissão Permanente de Licitação, realizará sessão 
pública eletrônica para processo licitatório, sendo permitido o envio de propostas até às 14h59, do mesmo dia, sendo este 
o prazo final para apresentação da documentação e das respectivas propostas para alienação do domínio pleno dos imóveis 
da União a seguir relacionados, nas condições em que se encontram, na modalidade de CONCORRÊNCIA pela maior oferta, 
respeitado o preço mínimo a eles atribuído.

Item Localidade Endereço Matrícula Cartório Descrição Preço Mínimo

01 Alto das 
Garças - MT

Av. 7 de Setembro, s/n, 
Centro, Alto Garças/MT  N°8.305 1º Ofício de Registro de 

Imóveis de Alto Garças/MT
Terreno

5.300 m²
R$ 

1.320.000,00

2. Os trabalhos da Comissão de Licitação obedecerão rigorosamente os termos do Edital da Concorrência SPU no 31/2022.
3. Informações sobre a Concorrência SPU n.º 31/2022 poderão ser obtidas nos dias úteis, a partir de 17 de março de 2022, no 
horário das 14h30 às 17 horas, na Superintendência do Patrimônio da União no Mato Grosso no endereço Av. Vereador Juliano 
da Costa Marques, nº 99 - Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT ou solicitadas por e-mail: alienacao.spumt@economia.gov.br 
ou via telefone no número (65) 3911-7361/7362. Maiores informações estão disponíveis no site https://imoveis.economia.gov.br.

DÉBORA ARAÚJO  MELLO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




ANUNCIE 
AQUI

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

2139-8929

EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 
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 186(cento e 
oitenta e seis)em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Especial e Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 02 de abril 2022, na sede 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) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito 
a voto; ou às 15hs00 (quinze horas) em 2ª (segunda) convocação com 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 38 (trinta e oito) cooperados com direito a voto para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA EM REGIME EXTRAORDINARIO:
a) Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa Mutuense de Trabalho – COOMUSERV, 
para troca de endereço da Matriz.
b) Apresentação e votação da pauta referente aos atestados médicos, a qual foi levantada 
pela comissão formada por cooperados, na Assembleia Geral Especial e Assembleia Geral Extraordináriada 
Cooperativa Coomuserv, realizada em 20 de novembro de 2021.

Nova Mutum/MT, 18 de março de 2022

Antônio Marcos Bernardo
Diretor Presidente

BONANZA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA - ME, sob CNPJ: 
13.079.916/0001-20, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA, Renovação de Licença de Operação do processo nº 
15809/2012 e troca de razão social para FRIGORÍFICO FAZCARNE LTDA., sob 
CNPJ:44.855.543/0001-66, da Atividade de abate de bovinos e suínos e prepara-
ção de carne e subprodutos, localizado na Estrada 1 Vicinal Aurora nº 7/B – Zona 
Rural, município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, Cep: 78580-000.

CLASSIDIÁRIO Fone: 2139-8929

Cuiabá, sexta-feira, 18 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

IMOBILIÁRIA PAIAGUAS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o nº. 
11.009.202/0001-10 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: Prorrogação da Licença de 
Instalação, para atividade ”Residencial Multifamiliar”, localizada 
na Rod. Palmiro Paes de Barros, s/n (próximo ao cemitério Pq. 
Cuiabá), Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá – MT.

O ELMAR VAZATA, CPF nº554.807.999-91, vem 
por meio de este informar que solicitou junto a 
SEMA – MT Plano de Exploração Florestal, na 
propriedade Fazenda Carioca, localizado no mu-
nicípio de Nova Maringá/MT.

BOTA LOGISTICA INTELIGENTE LTDA, estabelecido na Rua Zai-
ra Cazo Zeferino, S/N, Cidade Alta, Itaúba/MT, inscrita no CNPJ nº 
43.332.905/0001-71, Torna Público que requereu junto a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso/MT, a Licença Ambien-
tal Simplificada - LAS, da Atividade de Transporte rodoviário de pro-
dutos perigosos. Maria Fernanda – Soluções Ambientais – Não foi 
determinado EIA/RIMA. 

VANDERLAAN PEREIRA BRANCO E OUTRO, 
CPF n.º: 588.327.269-04, proprietário da FAZEN-
DA MONTE ALEGRE, torna público que requereu 
junto a SEMA-MT, a Licença Florestal - LF, para 
obtenção de Autorização para Exploração Flores-
tal – AUTEX/PMFS em Aripuanã – MT.

SM MADEIRAS E LAMINADOS LTDA. - CNPJ: 02.525.555/0001-
82. Torna público que requereu junto a SEMA – MT, a Renovação 
da Licença de Operação – RLO para as atividades de: Serraria 
com Desdobramento de Madeiras, Serraria sem Desdobramento 
de Madeiras – Beneficiamento de Madeiras, Fabricação de Madeira 
Laminada (Faqueação), PA – Posto de Abastecimento – Tanque Aé-
reo, Oficina Mecânica para Serviços de Manutenção e Reparação 
de Caminhões e Máquinas, em Aripuanã – MT.

MARCOS SÉRGIO DE OLIVEIRA LIMA, CPF n.º: 
478.228.301-63, proprietário da FAZENDA GLE-
BA CAPITARI, torna público que requereu junto a 
SEMA-MT, a Licença Florestal - LF, para obtenção 
de Autorização para Exploração Florestal – AU-
TEX/PMFS em Aripuanã – MT.

LAMINADOS MADEIRAS DO NORTE LTDA 
(FILIAL), com CNPJ n°: 33.004.571/0002-34. 
Torna público que requereu junto a SEMA – MT, 
a Licença Ambiental Simplificada – LAS da em-
presa, para atividade madeireira.

GM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
LTDA, com CNPJ n°: 18.937.764/0001-73. Torna 
público que requereu junto a SEMA – MT, a Reno-
vação da Licença de Operação – LO da empresa, 
para atividade madeireira em Aripuanã – MT.

ECOBIO AMBIENTAL
DANIELA COLOMBO (POSTO MONTEIRO), inscrita no CNPJ: 
44.168.119/0001-40 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 Deputado José Geraldo Riva, s/nº CEP: 
78.579-000 no Município de Itanhangá/MT.

A CIDEMAD INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EX-
PORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 
05.003.243/0003-69, vem por meio de este infor-
mar que solicitou junto a SEMA – MT Plano de 
Manejo Florestal Sustentável, na propriedade Lote 
22, localizado no município de Colniza/MT.

MARTINS SIMONE E CIA LTDA, estabelecido na Avenida 
do Colonizador, nº 506, Centro, Colíder/MT, inscrito no CNPJ 
nº06.095.294/0001-69, Torna Público que requereu junto a Secreta-
ria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso/MT, a Licença Am-
biental Simplificada - LAS, da Atividade de Transporte rodoviário de 
produtos perigosos.Maria Fernanda – Soluções Ambientais –Não foi 
determinado EIA/RIMA.

ESPÓLIO DE ARISTIDES BONZANINI, CPF n.º: 
068.259.158-00, proprietário da FAZENDA OURO 
PRETO, torna público que requereu junto a SE-
MA-MT, a Licença Florestal - LF, para obtenção de 
Autorização para Exploração Florestal – AUTEX/
PMFS em Aripuanã – MT.

MADEIREIRA ITAPORÃ LTDA, com CNPJ 
n°: 07.950.667/0001-02. Torna público que re-
quereu junto a SEMA – MT, a Renovação da 
Licença de Operação – LO da empresa, para 
atividade madeireira em Aripuanã – MT.

MAURO CAMERA, CPF n.º: 706.185.779-04, 
proprietário da FAZENDA ALVORADA, torna pú-
blico que requereu junto a SEMA-MT, a Licença 
Florestal - LF, para obtenção de Autorização para 
Exploração Florestal – AUTEX/PMFS em Aripua-
nã – MT.

TELLUS LTDA, com CNPJ n°: 
04.529.956/0002-17. Torna público que 
requereu junto a SEMA – MT, a Licença 
Ambiental Simplificada – LAS da empre-
sa, para atividade madeireira.

CLINICA CARDIOLOGIA DR. ADENA LTDA, portador do CNPJ 
01.526.302/0001-60, torna público que requereu da Secretária Mun. 
de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun.de Cuiabá-
-MT, Renovação da Licença de Operaçãopara atividade médica 
ambulatorial restrita a consulta e com recursos para realização de 
exames complementares, localizado naAvenida Isaac Povoas n° 
516, Bairro Centro Norte, nesta Capital. 

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEA-
MENTO LTDA,CNPJ 15.378.979/0001-03, torna público 
que requereu à SEMA-MT, a Renovação da Licença de 
Instalação para Atividade Loteamento Residencial Portal 
do Cerrado, localizado Av. Balneário Dr. Meirelles, s/n°, 
Bairro Osmar Cabral no Município de Cuiabá/MT.

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, portador do 
CNPJ 09.477.652/0010-87, torna público que requereu da 
Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Rural Susten-
tável do Mun. De Várzea Grande-MT as Licenças Prévia, 
Instalação e Operação, para Atividade Fabricação de Pro-
dutos de Carne, localizado na Avenida da Feb n° 595, Bair-
ro Alameda, no Município de Várzea Grande/MT. 

CARGILL ALIMENTOS LTDA, portador do CNPJ 01.961.898/0013-
60, torna público que requereu da Secretária Mun. de Meio Ambien-
te e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-MT, Renovação 
da Licença de Operação para atividade Comércio Atacadista de 
Alimentos para Animais, localizado na Avenida Ayrton Senna da 
Silva (ANT BR 364) s/nº, Galpão 3 e 4 Sala 05 e 06, Bairro Distrito 
Industrial, nesta Capital. 

CLASSIDIÁRIO Fone: 2139-8929

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 
AMÉRICAS

O Presidente do Conselho Diretor da Associação de Lojistas 
do Shopping Center 3 Américas, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas previstas no artigo 14º do Estatuto da Associação 
dos Lojistas do Shopping Center 3 Américas, vem, através do 
presente convocar  todos os seus  associadospara a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25/03/2022, na sede 
da Associação, sitoa Avenida Brasília número 177, Jardim das 
Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78.060-601, às 09:00 horas, em primeira 
convocação, se presente mais de 1/3 (um terço) dos associados, 
ou às 09:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes (art. 17º), para deliberarem especificamente sobre a 
seguinte ordem do dia: 

*Aprovação das contas ref. 2021
*Aprovação orçamento 2022
*Participação do empreendedor ao Fundo
*Redução das cotas/participação para quiosques e lojas acima 
de 100m²

Contamos com a presença de todos para o desenvolvimento dos 
assuntos pautados. 

Cuiabá/MT, 14 de marçode 2022.

Presidente Conselho Diretor
ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 

AMÉRICAS
CNPJ n. 01.278.726/0001-53

POLIMIX CONCRETO LTDA - C.N.P.J: 29.067.113/0412-08, torna 
público que requereu a SecretariaMunicipal do Meio Ambiente – 
SEMMARondonópolis - MT, à Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação para desenvolver sua atividade de Prepa-
ração de massa de concreto e argamassa para construçãoem sua 
unidade localizada à Rua Marginal, n⁰ 3974, Parque Ind. Intermodal 
de Rondonópolis, Rondonópolis-MT.

CASSANDRA ROSA CANTON ASSIS, 
inscrita no CPF sob 580.996.621-72, torna 
público que REQUEREU da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DIVISÃO DE MEIO AM-
BIENTE – SAMA-JUARA/MT, a Licença de 
Operação LO, para a atividade de Secador 
e Armazém de Grãos na Fazenda Canton, 
localizada em Juara/MT. Não foi determina-
do EIA/RIMA.

COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDAinscrito 
no CNPJ: 22.514.299/0001-35 torna público que requereu 
a SMADES – Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Urbano – Modalidade de Licença de Operação para 
a atividade de Estação de Tratamento de Esgoto do condo-
mínio Mirante do Coxipó, localizado na Avenida Alexandre 
Barros, Chácara dos Pinheiros, Cuiabá-MT.

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,portador do CNPJ 
09.477.652/0126-07, torna público que requereu da Secretária Mun.
de Meio Ambiente e Des. Rural Sustentável do Mun. De Várzea 
Grande-MT as Licenças Localização, Prévia, Instalação e Opera-
ção, para Atividade Comércio Varejista de produtos farmacêuticos, 
sem manipulação de fórmulas, localizado na Avenida da Feb n° 595, 
Loja 01, Bairro Alameda, no Município de Várzea Grande/MT. 

CIDEZAL AGRÍCOLA LTDA.
CNPJ/MF 33.019.357/0001-70 - NIRE 51200318286

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS

Ficam os senhores sócios da sociedade empresária limitada 
denominada Cidezal Agrícola Ltda., CONVOCADOS a se 
reunirem em Reunião de Sócios Quotistas a se realizar no dia 
28 de março de 2022, às 09h00min, na sede da Sociedade, 
localizada na Rua do Barbado, nº 970, Bairro Centro, no 
Município de Sapezal, Estado do Mato Grosso, a fim de discutir 
e deliberar acerca da seguinte matéria: (i) Venda de um imóvel 
rural de propriedade da SOCIEDADE, localizado no Município 
de Sapezal, Estado de Mato Grosso, com área de 1.043,5787 
hectares, descrito e caracterizado na matrícula de número 
5.395 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Sapezal/MT. Sapezal/MT, 17 de março de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Diretor

BRUNO MELCHER E OUTROS CPF: 067.610.918-70
torna público que requereu junto a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente - SEMA/MT o pedido de LICENÇA PRÉVIA
E LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LP E LI PARA IRRIGAÇÃO 
TIPO PIVÔ CENTRAL EM 743,64 na fazenda Tecohá. 
Estrada QUERÊNCIA a Fazenda Tecohá a 40 km da sede 
do Município, S/N, ZONARURAL, QUERÊNCIA-MT.

CONDOMÍNIO VILLA JARDIM SPE LTDA, inscrito no 
CNPJ nº: 45.224.606/0001-49, torna público que requereu 
à Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado do Mato 
Grosso a Licença Prévia (LP) para a Atividade de 
Loteamento Urbano, em Nova Mutum-MT.

CSD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (CSD). 
CNPJ 19.293.949/0001 - 55, torna público que requereu a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiental de Mato Grosso 
(SEMA-MT) a Licença Prévia (LP), Licença de Operação 
(LO) e Licença de Instalação (LI), para atividade de 
revendedor de combustível, posto de combustível no 
município de Várzea Grande/MT.

ARTEMIO BOTTEGA, detentor do CPF: 191.178.760-87,
Estrada vicinal, Linha norte km 35, Fazenda Nossa Senhora 
Aparecida, Zona Rural, município de Vera/MT. Torna público 
que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA, Licença de Operação Provisória - LOP. Não foi 
determinado EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambiental. (SAGEO 
SERVICOS AMBIENTAIS E GEOLOGICOS EIRELI – (66) 
99994-6952).

ARMANDO ARNDT, detentor do CPF: 166.073.840-72, Linha 
Celeste s/nº, Fazenda Agropecuária Querência, Zona Rural, 
município de Sorriso/MT. Torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) – Prefeitura 
de Sorriso, Licenciamento Ambiental, Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação - LO. Não foi 
determinado EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambiental. (SAGEO 
SERVICOS AMBIENTAIS E GEOLOGICOS EIRELI – (66) 
99994-6952).

5ª Vara Cível De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 20 Dias Expedido Por Determinação 
Do Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva Processo n. 1041897-
55.2018.8.11.0041 Valor da Causa: R$ 38.910,51 Espécie: - Monitória (40) POLO ATIVO: NOME: 
BRF S.A. Endereço: Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajaí - Sc - Cep: 88301-600 POLO PASSIVO: 
NOME: EDUARDO POLIMENI EIRELI 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$ 38.910,51 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: 
Trata-se de Ação Monitoria intentada em desfavor de Eduardo Polimeni Eireli, atual denominação de 
Iraí Comércio de Produtos Alimentícios-ltda, para cobrança da quantia de R$38.910,51 (trinta e oito 
mil, novecentos e dez reais e cinquenta e um centavos), oriundas de duplicatas e notas fiscais não 
adimplidas, de número 000.896.236, 000.896.237, 000.897.955, 000.897.956, 000.901.571, 
000.901.572, 000.901.573, 000.901.574, 000.901.575, 000.902.499 e 000.902.500 . Estando a ré em 
local incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá do decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Requer, portanto, o prosseguimento do feito, com a devida publicação do edital e 
concretização da citação. 2 Av. Nicomedes Alves dos Santos, 1762, Bairro Altamira, Uberlândia/MG, 
CEP: 38.411-106 – Fone: (34) 3239-3000. Por fim, que todas as intimações e comunicações 
processuais sejam endereçadas Exclusivamente ao procurador, Dr. Marcus Vinícius de Carvalho 
Rezende Reis, inscrito perante a OAB/MG sob o n.º 1.623-A, OAB/SP sob o nº 130.124, OAB/GO sob 
o nº 24.129, com endereço profissional à Avenida Nicomedes Alves dos Santos, nº 1762, Bairro 
Altamira, Uberlândia, Minas Gerais, CEP 38.411 - 106, sob pena de nulidade. Termos em que, Pede e 
espera deferimento. DECISÃO: DEFIRO o pedido para busca de endereço da parte requerida via 
Sistema Infojud, conforme espelho anexo. Efetivada a busca foi encontrado o mesmo endereço, 
razão pela qual defiro a CITAÇÃO POR EDITAL. Decorrido o prazo do edital sem manifestação, 
nomeio a Defensoria do Estado de Mato Grosso como curadora especial da ré revel citado(a) por 
edital (artigo 72, inciso II e parágrafo único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
Cuiabá, data registrada no sistema. Edleuza Zorgetti Monteiro Da Silva Juíza de Direito. Advertências 
À Parte: 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). , 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, Marcia Eliza Ribeiro Da Costa, digitei. Cuiabá, 16 de 
fevereiro de 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 1025903-21.2017.8.11.0041 Valor Da Causa: R$ 43.902,50 Espécie: Ação 
Monitória POLO ATIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, Instituição Financeira, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.207.996./000150 por seus procuradores signatários, (doc. anexo n° 01), 
com escritório profissional à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 306 12º andar – Centro – 
Cur i t iba/PR – CEP: 80.010130 – Tel. (41) 30259291 / (41) 21119291 – Emai l : 
intimações@bellinatiperez.com.br. POLO PASSIVO: FRANCIANE MIRANDA JOSETTI, brasileira, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 569.733.221-15, residente e domiciliada à Av. 31 de Março, 158, bairro 
Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, CEP: 78043301. Finalidade: Efetuar A Citação Do Polo Passivo 
Franciane Miranda Josetti, 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$43.902,50 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: Na 
data de 06/10/2008, as partes celebraram contrato sob o nº 4200007030 no valor total de 
R$43.371,20 (Quarenta E Três Mil E Trezentos E Setenta E Um Reais E Vinte Centavos), com 
pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. Ocorre, porém, que o Requerido deixou 
de pagar as prestações a partir de 17/04/2010 incorrendo em mora desde então, devidamente 
comprovada, encontrando-se com débito vencido, cujo valor, devidamente atualizado até, pelos 
encargos contratados importa em R$43.902,50 (Quarenta E Três Mil E Novecentos E Dois Reais E 
Cinquenta Centavos), sendo que o valor total para fins de purgação da mora em R$43.902,50 
(Quarenta E Três Mil E Novecentos E Dois Reais E Cinquenta Centavos). Decisão: Vistos Etc. Diante 
Da devolução da carta de citação (AR) negativa de Id 39076431, defiro o pedido de Id 53074992. Cite-
se a requerida Franciane Miranda Josetti 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, 14 de julho de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 
Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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, 25 de agosto de 
2021.

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: 1047084-10.2019.8.11.0041 Valor da Causa: R$52.429,16 Espécie: Busca e Apreensão POLO 
ATIVO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, empresa privada, inscrita no 
CNPJ/MF sob nr. 52.568.821/0001-22, com sede na Av. Cidade de Deus, s/n - Prédio Prata – 2º andar 
– V i l a Y a r a , O s a s c o – S P, C E P : 0 6 0 2 9 - 9 0 0 , e e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o 
4429.advogados@bradesco.com.br POLO PASSIVO: JADESON DA SILVA EIRELI, pessoa jurídica 
de direito privado, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.674.067/0001-70, com sede situada na Rua Seis, 
307, Qd 10, Osmar Cabral, Cuiabá, MT, CEP: 78093-555. 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: A ré integra o grupo/cota de consórcio nº 9658/250, administrado pela autora. Por força da 
contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo da marca Renault, modelo Duster DYN16 SCE, 
cor prata, placa QMR4417, Chassi 93YHSR3H5JJ986964, ano 2017/2018, renavan 01126179881. 
Com a referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu 
assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio 
resolúvel e a posse indireta do bem descrito, tornando-se assim, enquanto devedor, o possuidor e 
depositário do bem. O réu deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/07/2019, 
incorrendo em mora desde então. O débito em aberto perfaz o montante de R$52.429,16 (cinquenta e 
dois mil e quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos). DECISÃO: Vistos e etc. 1. Defiro 
a emenda a inicial de Id 27789685. 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. 
Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo Marca Renault, Modelo Duster Dyn16 Sce, 
Chassi 93YHSR3H5JJ986964, Placa QMR4417, RENAVAM 01126179881, COR PRATA, ANO 
17/18, 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 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. 
Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 25379312 - pág. 2, para 
o devido cumprimento de mandado. 7. 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. 8. 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 AFigura Do Localizador, Com Exceção Do Reforço 
Policial, Se Requerida E Deferida. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. 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 70445625 - pág. 2, bem como a consulta de endereço 
realizada junto ao sistema Infojud em decisão de Id 56849553, dando conta do mesmo endereço já 
constante nos autos, defiro o pedido de Id 72187214. Cite-se o requerido Jadeson da Silva 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, 
19 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, 21 de fevereiro de 2022.

Edital de Convocação Eleitoral n.º 002/2022
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 10 de abril de 2022, no horário das 08h30 às 
17h00, na sede do Sindpeco-MT, situada a Rua Vinte, 
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 10 de 
abril de 2022 e filiados nos termos do estatuto; 4. DATA DA
ELEIÇÃO: A eleição será realizada no dia 20 de abril 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, 18 de março de 2022.
Antonio Henrique Machado Magalhães

Perito Oficial Criminal
Presidente do Sindpeco-MT

1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS Expedido Por 
Determinação Do Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Michell Lotfi Rocha Da Silva Processo N. 0017974-65.2017.8.11.0004 
Valor Da Causa: R$ 254.799,61 Espécie: [Espécies De Títulos De Crédito]->Execução De Título Extrajudicial 
(12154) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Qd 05, Lote B, Torres I, Ii E Iii, Andar 1 A 16, 
Saun Quadra 5 Lote B Torre I, Setor Asa Norte, Brasília - Df - Cep: 70040-912. POLO PASSIVO: Nome: Suhaila 
Abder Rahim Mohammd Endereço: Rua Dom Bosco, N 118, Centro, Torixoréu - Mt - Cep: 78695-000. Finalidade: 
Efetuar ACitação 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: (...) Decisão: Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil 
em face de H. Ferreira Carmo e outros, todos qualificados nos autos. 2. De acordo com decisão de fls. 200, foi 
determinada a realização da penhora e avaliação do bem, dado em garantia hipotecária, protegido pela matricula 
de nº 15.685. 3. Após a avaliação, a parte autora se manifestou discordando do valor apresentado no laudo 
judicial. 4. Em seguida, o Exequente peticionou requerendo a averbação da penhora realizada no imóvel e citação 
por edital da executada Suhaila Abder Rahim Mohammd. 5. É o relatório. Decido. 6. Diante do exposto, é 
importante salientar que a diligência de avaliação mercadológica do imóvel penhorado nos autos foi realizada por 
Oficial de Justiça avaliador que usufrui de fé pública no desenvolvimento de suas atividades funcionais como 
auxiliar da justiça, motivo pelo qual têm-se que o ato realizado às fls. reveste-se de igual predicado. 7. A parte 
autora ao manifestar a respeito da incompatibilidade, não trouxe fundamentos que comprovassem o valor 
alegado, uma vez que, conforme petição, o laudo foi feito pela parte sem que houvesse vistoria no local, apenas 
via internet. 8. Dito isso, a falta de fundamentação vai de encontro ao art. 873, inciso I, do CPC. Nessa perspectiva, 
vejamos: Agravo De Instrumento. Pedido De Efeito Suspensivo. Cumprimento De Sentença. Impugnação. Valor 
Do Imóvel Penhorado. Laudo Elaborado Por Oficial De Justiça. Presunção De Veracidade. Recurso Improvido. 1. 
Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo exequente no tocante 
ao imóvel penhorado. 2. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por 
oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece 
de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 3. A mera apresentação de laudo produzido por imobiliária de 
confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de 
evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do 
mesmo imóvel, a depender do interesse do executado. 4. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada 
pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses 
de uma das partes. 5. Precedente jurisprudencial: ""(...) 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a 
presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. 
Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de 
erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. (...) O laudo 
particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de 
computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo 
oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não 
provido." (07181907120188070000, Relatora: Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, DJE: 19/02/2019.) 6. 
Considerando que a avaliação foi elaborada de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros 
coerentes, não há razão para alterar sua conclusão, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que homologou 
a avaliação do imóvel. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1346399, 07101742620218070000, Relator: JOÃO 
EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página 
Cadastrada.) 9. Assim, em razão dos fatos acima e tendo em vista a não manifestação dos executados acerca da 
avaliação, Homologo O Laudo De Avaliação do imóvel protegido pela matrícula nº 15.685. 10. No que tange aos 
pedidos feitos pela parte, considerando que a executada SUHAILAABDER RAHIM MOHAMMD se encontra 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. 11. 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. 12. 
Nesse diapasão, EXPEÇA-SE termo de penhora do imóvel de nº 15.685, em nome do Executado e inscrito no 
Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, a fim de viabilizar averbação da penhora na matrícula do 
bem, devidamente juntadas aos autos, até o valor integral da dívida, com fulcro no art. 829, §2º do CPC/15 13. 
Após, INTIME-SE o executado para se manifestar acerca da penhora realizada, no prazo de 10 (dez) dias, nos 
termos dos artigos 841 e 847 do CPC. 14. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Advertências À Parte: 
1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 
do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação 
do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. Acontestação deverá ser assinada por advogado 
ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública 
(art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o 
requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que 
será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes Neto, digitei. Barra do 
Garças - MT, 29 de julho de 2021.

Concessionária Rota do Oeste S.A.
(“Companhia”) CNPJ/ME nº 19.521.322/0001-04 - NIRE

51.300.012.67-7
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/01/2022

1. Local, data e hora: aos 28/01/2022, às 13h (Brasília-DF), de forma virtual, com
efeitos de realização na sede social da Concessionária Rota do Oeste S.A., na
Cidade de Cuiabá-MT, na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Coophamil, CEP 78.028-
015 (“Companhia”). 2. Convocação e presença: dispensadas as formalidades de
convocação,  nos  termos do disposto no  artigo  124,  §  4º,  da  Lei  nº  6.404,  de
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em virtude do comparecimento da
única  acionista,  titular  da  totalidade  do  capital  social  da  Companhia,  conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.  3. Composição da
Mesa:  os  trabalhos  foram  presididos  pelo  Sr.  Julio  César  Duarte  Perdigão  e
secretariados pelo Sr. Gabriel Morettini e Castella.  4. Ordem do dia: apreciar e
deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia; e (ii) a alteração do
artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: após leitura, análise e
discussão  das  matérias  constantes  da  ordem  do  dia,  a  única  acionista  da
Companhia  resolveu  sem  quaisquer  ressalvas  e/ou  restrições:  5.1. aprovar  o
aumento de capital da Companhia, no valor de R$ 18.975.568,97 passando o capital
social  de R$ 373.082.073,10,  para R$ 392.057.642,07,  mediante  a emissão de
18.975.568 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de
emissão de R$ 1,00 cada, fixado nos termos do inciso [II], § Primeiro, do artigo 170
da  Lei  das  S.A.  Referidas  ações  são,  neste  ato,  totalmente  subscritas  e
integralizadas, pela única acionista OTP Rodovias S.A.  (“OTP Rodovias”), nova
denominação social  da Odebrecht  Rodovias  S.A.,  mediante  a  capitalização  de
créditos detidos pela OTP Rodovias contra a Companhia, oriundos de Instrumento
Particular de Mútuo Subordinado e Outras Avenças celebrado entre OTP Rodovias
e CRO em 03/11/2021, de acordo com o Boletim de Subscrição (“Anexo I”).  5.2.
Aprovar a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social para refletir o aumento de capital
ora aprovado, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O
capital  social  subscrito  e  integralizado da  Companhia  é  de  R$ 392.057.642,07,
dividido em 392.057.642  ações ordinárias, nominativas e sem valor  nomina l.”  6.
Encerramento  e  Lavratura:  nada  mais  havendo  a  tratar,  foram  os  trabalhos
suspensos  pelo  tempo  necessário  para a lavratura  da  presente  ata,  que,  lida,
conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas:
Mesa:  Julio  César  Duarte Perdigão -  Presidente  e Gabriel  Morettini  e Castella -
Secretário. Acionista Presente: OTP Rodovias S.A., representada por Adriano Lima
Ferreira e João Milton da Veiga Pereira.  A presente é cópia fiel  da ata original
lavrada em livro próprio. Cuiabá, 28/01/2022. 18/03/22

A empresa FIENILE AGRONEGÓCIOS LTDA, inscrito no 
CNPJ nº 36.123.708/0001-87, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a 
Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e a Licença de 
Operação – LO para extração de cascalho in natura, na 
Fazenda Diamante, município de Chapada dos Guimarães-
MT. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental-EIA.

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS – COOPERSV´S                                                                                              
CNPJ N.º 02.355.192/0001-84 – NIRE N.º 51400003840 EM 27/01/1998

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
Assembleia Geral Ordinária Digital. O Presidente da Cooperativa de Trabalho dos 
Prestadores de Serviços - COOPSERV’S, em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 28, parágrafo 4º do Estatuto Social), convoca os 
associados para se reunirem em ASSEMBLEIAGERAL ORDINÁRIADIGITAL, a realizar-se 
no dia 31 de Março de 2022, na sede da Cooperativa localizada em Avenida Adolino Bedin, 
n.º 664, Bairro Jardim das Américas, na cidade de Sorriso, estado de Mato Grosso às 17h00 
(dezessete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira 
convocação; às 18h00 (dezoito horas), com a presença de metade mais um dos associados, 
em segunda convocação; ou às 19h00 (dezenove horas) em terceira e última convocação 
com presença de no mínimo de 50 (cinquenta) associados, ou, no mínimo, 20% (vinte por 
cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do dia: 1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício 
2021 c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;  2º)
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; 3º) A fixação do valor dos honorários, gratificações e 
cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 4º)
Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5º) Alteração e Registro de Capital Social; 6º) 
Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. NOTAS: 1. Para efeitos legais e estatutários, 
declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 7.054 (Sete mil, e 
cinquenta e quatro) cooperados. 2. Em razão da Covid-19, especialmente nesta 
assembleia, os associados serão representados pelos delegados de acordo ao Artigo 28, 
Caput e seus parágrafos, que irão participar e votar a distância da seguinte forma: na data e 
horários previstos a equipe organizacional da assembleia, enviara um link individual para o 
coordenador eleito de cada unidade de atendimento que terá uma sala organizada com 
tecnologia e mídias para todo o suporte da participação on line da assembleia geral ordinária, 
que juntamente com os delegados eleitos ativamente desta, até que a mesma seja dada por 
encerrada. Para mais informações, entrar em contato com o Conselho de Administração 
pelos telefones 66-3544-3937,email recepcao@coopservs.com.br . 3. Para participar da 
Assembleia Geral Ordinária digital, o associado deve manifestar seu interesse por email 
recepcao@coopservs.com.br ou procurar o escritório de atendimento na cidade da 
prestação de serviços e fazer protocolo por escrito, podendo, ainda, ser entregue em meio 
físico na sede da Cooperativa, a qual esclarecerá os procedimentos necessários. 4. Os 
documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia acima descrito estão disponíveis 
nas unidades de atendimento e sede da cooperativa. Sorriso (MT), 12 de Março de 2022. 
Edmar Correa Presidente. CPF: 368.578.661-04

Altamir  da  Silva  Junior,  CPF  nº 026.657.891-83,  representando  a  M  G  Uniformes  e
Bordados, CNPJ nº 21.304.376/0001-60, torna público que requereu à Secretaria de Meio
Ambiente  e Desenvolvimento  Rural  Sustentável  de Várzea  Grande,  a  Licença Prévia,
Licença de  Instalação  e Licença  de Operação  para  o empreendimento  A. da  Silva
Junior Uniformes EIRELI localizada na R Benedito Curvo (Jd C Verde) - Quadra 68 - Lote
01 - Bairro Costa Verde - Várzea Grande/MT. 18/03/22

Os Proprietários: HÉLIO ALVES DA SILVA, inscrito sob CPF nº 094.741.291-34 e
JOÃO PAULO MARQUEZAN, inscrito sob CPF nº 729.292.271-68, tornam público
que estão requerendo junto à SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a
Licença Trifásico (Prévia, Instalação e Operação) para desenvolver a atividade de
Confinamento  de  Bovinos  para  6.000  cabeças  na  Fazenda  Santa  Maria
coordenadas Geográfica 16º05'02,23"S - 58º44'05,14"W. Localizado à margem da
MT -265 - Estrada Vicinal - Zona Rural - Município de Porto Esperidião 18/03/22

VILSON ROTILLI, CPF n° 355.960.580-68, torna 
público que requereu junto à SEMA – Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente , a LICENÇA
AMBIENTAL: L ICENÇA POR ADESÃO E 
COMPROMISSO, para um Armazém de Grãos 
(capacidade: 615 milsacas), localizado no município 
de DIAMANTINO/MT.

D4Sign 8f2f6ba2-3e40-49f9-8b6d-e452f66d1659 - 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

RICARDO MAGATTI
Estadão Conteúdo

“Cabeça Fria,  Coração 
Quente”, livro idealizado por 
Abel Ferreira, assinado por 
toda sua comissão técnica e es-
crito por um de seus auxiliares, 
Tiago Costa, é um documento 
raro na literatura esportiva 
brasileira. Relata, com riqueza 
de detalhes táticos, o trabalho 
vitorioso do treinador à frente 
do Palmeiras, sua experiência 
e aprendizado no Brasil. Não 
é uma aula de futebol nem 
uma publicação com grandes 
segredos de bastidores. É uma 
obra que passa adiante o conhe-
cimento do treinador, divide 
suas aflições e alegrias diárias 
e desfia detalhadas explicações 
táticas sem prepotência.

Com frases dos portugue-
ses José Saramago e Fernando 
Pessoa que se conectam com a 
narrativa do autor do mesmo 
país, a obra, escrita em primeira 
pessoa, apresenta os segredos, 
reflexões e métodos de trabalho 
da equipe técnica em 13 meses, 
desde a chegada ao Palmeiras, 
no fim de outubro de 2020, até 
a conquista da segunda Copa 
Libertadores, em novembro de 
2021. Na Europa esse tipo de 
trabalho é bastante comum.

Abel fora desafiado a publi-
car um livro sobre sua trajetória 
como jogador em 2009. Não o 
fez na época porque não achou 
apropriado o momento nem 
tinha vontade para tal. Uma dé-

FUTEBOL  
Livro de Abel Ferreira tem tática, jantar com Crespo e peixe chamado Libertadores

cada depois, o treinador propôs 
a Tiago Costa escrever um livro 
sobre a temporada de 2019/2020 
no Braga, de Portugal. A ideia 
acabou ficando em stand by 
porque o destino levou o téc-
nico e sua turma para o PAOK, 
da Grécia. Mas no Palmeiras, 
enfim, foi viabilizada de uma 
maneira diferente do que havia 
sido pensada inicialmente.

Nessa viagem no tempo, o 
livro, de 405 páginas, publicado 
pela Garoa Livros (R$ 74,90), 
destrincha o que Abel Ferreira 
e seus auxiliares fizeram, como 
fizeram e porque fizeram no 
Palmeiras. Não há grandes 
revelações de bastidores, até 
porque não é a isso que se pro-
põe a publicação, nem se trata 
de apresentar uma revolução 
futebolística. Por outro lado, a 
comissão técnica não esconde 
nada sobre as estratégias ado-
tadas nos jogos-chave com base 
nas análises dos adversários. 
Há figuras com análises táticas 
dissecando o que foi pensa-
do e executado nas partidas. 
É esse o propósito do livro: 
explicar os métodos de Abel 
e seus assistentes, passar seu 
conhecimento adiante e o que 
aprendeu no Brasil.

Como Abel é fã de auto-
mobilismo, especialmente de 
Fórmula 1, o livro é dividido 
em voltas em vez de capítulos. 
O percurso do “Grande Prêmio 
da Sociedade Esportiva Palmei-
ras” contempla 78 voltas com as 
histórias, crenças e vivências da 

comissão técnica portuguesa, 
desde o preâmbulo falando 
sobre o dia em que Abel rece-
beu na Grécia a proposta para 
trabalhar no Palmeiras até o en-
cerramento da publicação com 
uma carta do técnico dirigida 
aos torcedores do clube.

A publicação é repleta de 
ilustrações. Tem imagens do fo-
tógrafo do clube, César Greco, 
além de reproduções de figuras, 
slides e tabelas expostos aos 
atletas que exibem as minúcias 
dos planos táticos elaborados 
pelo treinador e sua comissão.

Trata-se de uma obra que 
explica o futebol moderno por 
meio das estratégias dos portu-
gueses. Conta, com pormeno-
res e detalhes, a partir de sua 
vivência no Palmeiras, como 
Abel pensa o futebol. É uma 
espécie de livro de memórias 
e diário em que o treinador 
partilha as alegrias e frustra-
ções à frente do time alviverde. 
Explica suas ideias, expõe suas 
aflições e disseca seu trabalho 
sem medo, algo raro, como 
poucos treinadores fizeram no 
futebol brasileiro. Ao explicar a 
construção desde a defesa com 
três jogadores, por exemplo, 
ele usa uma metáfora insólita. 
“É como fazer amor”, compara. 
“Às vezes é na cozinha, outras 
na sala, outras no quarto, outras 
no banho. Mas é sempre com o 
mesmo objetivo”, escreve.

A publicação interessa cer-
tamente ao palmeirense, que 
provavelmente lerá algumas 

A Band transmite.
A sede por uma revan-

che contra o holandês, po-
rém, falou mais forte do 
que a possibilidade de dei-
xar a F1. “Se vocês acham 
que o que viram no final 
do ano passado foi o meu 
melhor, esperem para ver 
neste ano”, declarou o hep-
tacampeão. 

Verstappen colocou Ha-
milton em uma posição 
que ele não experimentava 
desde 2017, quando ele 
iniciou pela última uma 
temporada na condição de 
desafiante.

No ano anterior, o então 
tricampeão havia perdido 
uma disputa interna com 
seu companheiro de equi-
pe, o alemão Nico Rosberg, 
que ficou com o troféu do 
Mundial.

Também foi uma briga 
acirrada. Na classificação 
final, a diferença entre eles 
foi de apenas cinco pon-
tos. Assim como no ano 
passado, o inglês também 
teve naquela ocasião uma 
arrancada nas últimas cor-
ridas, ao vencer as quatro 
últimas provas, com o 
alemão em segundo em 
todas elas.

Pesou a favor do ex-
-companheiro de Hamil-
ton, contudo, a regularida-
de ao longo da temporada. 
Até por isso a frustração 
do inglês não foi como 
agora. O próprio Rosberg, 
aliás, declarou que achou 
“horrível” a forma como o 
britânico perdeu a disputa 
de 2021.

LUCIANO TRINDADE
Da Folhapress - São Paulo

Depois de uma tempo-
rada na qual o campeão foi 
definido na última volta 
da prova final, a F1 retorna 
neste fim de semana cerca-
da de expectativas. Espera-
-se que o novo capítulo da 
rivalidade que dividiu os 
fãs da categoria em torci-
das para o heptacampeão 
Lewis Hamilton e o atual 
vencedor Max Verstappen 
possa ser tão eletrizante 
quanto foi a disputa que 
deu ao holandês seu pri-
meiro título.

Os dois se alternaram na 
liderança do campeonato 
e no domínio nas pistas, 
impulsionados pela con-
tínua evolução dos carros 
da Red Bull e da Mercedes. 
E construíram um clima 
de antagonismos, com os 
chefes das equipes atuando 
como coadjuvantes, trocan-
do uma série de farpas nos 
bastidores.

A animosidade entre 
eles teve seu auge justa-
mente na última corrida, 
em Abu Dhabi, onde Ha-
milton julga ter sido injus-
tiçado por uma série de de-
cisões da direção de prova 
que ajudaram Verstappen a 
vencer não só a etapa como 
o campeonato. 

Até o início da pré-tem-
porada, era incerta a pre-
sença do britânico no GP 
do Bahrein deste domingo 
(20), na abertura do Mun-
dial de 2022 —etapa terá 
início às 12h (de Brasília). 

AUTOMOBILISMO Com Verstappen defendendo o título, Mundial de 
2022 começa com o GP do Bahrein, domingo (20)

Hamilton vê favoritismo diminuir e volta 
ao papel de desafiante na F1

Ele espera que o ex-
-companheiro consiga rea-
gir como fez em 2017. Na-
quele ano, Lewis Hamilton 
venceu nove das 20 etapas, 
nas quais somou ao todo 13 
pódios. Assim, superou o 
também alemão Sebastian 
Vettel, da Ferrari, e ficou 
com o título.

Depois disso, com qua-
tro conquistas em sequên-
cia, chegou a sete troféus e 
alcançou o topo do ranking 
de campeões mundiais, ao 
lado de Michael Schuma-
cher.

Após despertar o espí-
rito de revanche em Ha-
milton, Rosberg causou 
enorme surpresa na F1 
ao anunciar sua aposen-
tadoria da categoria cinco 
dias depois de ganhar o 
campeonato. Para ele, ter 
chegado ao título já era 

seu ápice. Não é o caso de 
Verstappen.

O piloto da Red Bull 
quer se consolidar como 
um dos grandes nomes da 
história da categoria e con-
quistar uma hegemonia 
igual à do britânico.

Recentemente, ele teve 
seu contrato com a escude-
ria renovado até 2028 e, de 
acordo com a Sky Sports, 
receberá um salário de 40 
milhões de libras (R$ 262 
milhões) por temporada, 
valor que faz dele o piloto 
mais bem pago do grid ao 
lado justamente de Ha-
milton.

“Eu amo esta equipe, e 
o ano passado foi simples-
mente incrível. Nosso obje-
tivo desde que nos unimos 
em 2016 era vencer o título 
e nós fizemos isso. Agora, 
é manter o número 1 no 

carro a longo prazo”, afir-
mou o holandês, citando 
a numeração que adotou 
após se tornar campeão.

PRÉ-TEMPORADA 
Antes de iniciar o pri-

meiro campeonato após 
uma série de mudanças no 
regulamento geral da F1, 
pilotos e equipes tiveram 
duas sessões de testes, com 
três dias em Barcelona, de 
23 a 25 de fevereiro, e mais 
três no Bahrein, de 10 a 12 
de março.

Se na primeira jornada 
o que chamou a atenção 
foi o desenho totalmente 
repaginado dos carros, 
nas sessões realizadas no 
país asiáticos o desempe-
nho dos carros ganhou 
destaque, sobretudo a per-
formance da Red Bull e a 
dificuldade da Mercedes 
com curiosa solução ae-

rodinâmica pensada pela 
equipe alemã.

Mais do que registrar os 
melhores tempos do dia, 
que nem sempre refletem 
a confiabilidade dos carros, 
os carros de Verstappen e 
Sergio Pérez se mostraram 
consistentes e com um de-
sempenho superior ao dos 
demais concorrentes, com 
exceção da Ferrari, que 
andou bem próxima da 
Red Bull.

Lewis Hamilton e seu 
novo companheiro de equi-
pe, George Russell, por 
outro lado, não demonstra-
ram o mesmo otimismo que 
o holandês. Pelo contrário, 
para o heptacampeão, a 
Mercedes nem deve brigar 
por vitórias no começo do 
campeonato.

O discurso é semelhante 
ao que a equipe sempre usa 
antes de cada temporada e 
costuma cair por terra na 
primeira corrida. Desta vez, 
porém, a escuderia parece 
não ter encontrado ainda 
o acerto ideal para o car-
ro, principalmente para a 
aposta ousada que fez para 
o desenho aerodinâmico do 
modelo.

Há quem acredite que a 
Mercedes está escondendo 
o jogo para apresentar, 
depois, uma grande evo-
lução no veículo. Somente 
após a primeira sessão de 
treinos livres nesta sexta-
-feira (18) é que os fãs da 
F1 vão ter uma noção de 
quem realmente vai brigar 
por vitórias neste início de 
temporada.

páginas emocionado, e a todos 
os leitores que buscam enten-
der a visão de futebol de um 
treinador intenso, atualizado 
e apaixonado no que faz. Aos 
treinadores, quem trabalha no 
meio futebolístico e, sobretu-
do, aos que adoram tática, o 
livro é um deleite sem igual na 
literatura esportiva brasileira, 
tão carente pelo jogo documen-
tado. É, sobretudo, um legado 
incalculável.

Na Europa, é comum téc-
nicos dividirem em livros seus 
aprendizados, desde Johan 
Cruyff, passando por José Mou-
rinho, até Pep Guardiola. Por 
aqui, há raros relatos sobre os 
trabalhos bem-sucedidos de 
times e seleções marcantes. Não 
há publicações a respeito do 
pentacampeonato mundial, do 
Santos de Pelé ou do Palmeiras 
de Ademir da Guia.

A obra mostra a estraté-
gia adotada nos jogos mais 
importantes em 13 meses da 
comissão técnica portuguesa 
no Palmeiras. Detalha cada 
decisão tomada nas partidas 
decisivas. Como os laterais e vo-
lantes palmeirenses anularam 
Marinho e Soteldo na final da 
Libertadores de 2020? Está no 
livro. De que maneira Gustavo 
Scarpa se tornou ala e Piquerez, 
zagueiro? Consta no documen-
to. Os segredos para a vitória 
histórica sobre o River Plate 
na semifinal da Libertadores 
2020? As páginas mostram. De 
que forma o treinador trabalha 

a parte mental dos atletas e de 
que maneira ele convenceu seus 
jogadores de que tinham de 
fazer o que era preciso - não o 
que queriam - para serem cam-
peões? A obra explica.

Abel revela seu método 
de trabalho, mas não só isso. 
Ele esmiúça como funciona o 
departamento de futebol no 
Palmeiras. Isso inclui contar 
sobre o trabalho de vários 
funcionários, todos parte de 
uma engrenagem que tem 
funcionado muito bem. Mostra 
como são feitas as contrata-
ções de atletas, o trabalho dos 
analistas de desempenho e os 
de mercado, dos fisiologis-
tas, fisioterapeutas e médicos. 
As cozinheiras também não 
são esquecidas. Pelos relatos, 
impressiona a capacidade de 
organização e planejamento da 
comissão técnica.

Há também histórias curio-
sas vividas entre novembro 
de 2020 e dezembro de 2021: a 
revelação de que Abel jantou 
com Hernán Crespo após seu 
time derrotar o São Paulo nas 
quartas de final; o episódio em 
que o português perdeu a voz 
durante o primeiro tempo da 
decisão da Libertadores com 
o Flamengo em Montevidéu 
e a recuperou na etapa final; 
o peixe dourado chamado 
Libertadores que vive em um 
pequeno aquário no gabinete 
da comissão técnica na Acade-
mia de Futebol e foi colocado 
ali para lembrar o treinador 

de que não podia se esquecer 
de que o futebol tem memória 
curta; a mudança na irrigação 
do gramado do Allianz Parque 
a pedido do treinador e seu im-
pacto na equipe, entre outras.

Como fez em grande parte 
de suas entrevistas, Abel, no 
livro, faz, com um pouco mais 
de profundidade, uma reflexão 
sobre o futebol brasileiro. Elen-
ca oito aspectos que considera 
atrativos no futebol brasileiro 
e outros oito que podem me-
lhorar, além de citar exemplos 
a serem seguidos. O calendário 
exaustivo de jogos é alvo das 
críticas mais contundentes.

A pré-venda de “Cabeça 
Fria, Coração Quente” teve 
início em janeiro e a primeira 
edição do livro, de 15 mil uni-
dades, começou a chegar às 
livrarias físicas e virtuais na se-
mana passada, com alguns dias 
de atraso. Haverá uma edição 
especial de 1978 exemplares 
com a inserção das experiên-
cias vividas em Abu Dabi no 
Mundial de Clubes da Fifa e na 
Recopa Sul-Americana.

O lucro obtido pelos cinco 
portugueses com a obra será 
doado para duas instituições 
de caridade, o Instituto Ayr-
ton Senna e a ONG Amigos 
do Bem. O livro foi lançado 
em evento fechado para 78 
sócios do Palmeiras na última 
segunda-feira. Na semana 
passada, o técnico presenteou 
todos os funcionários do clube 
com a obra.

Heptacampeão campeão Mundial Lewis Hamilton, piloto da Mercedes

MT/ Rondonópolis - Diário de Cuiabá (10col) 29,7 x 53cm

Contrato: 3010E009469 CPF: 030149691
Contrato: 0700E053038 CPF: 062881751

Contrato: 3010E046195 CPF: 141549941
Contrato: 3010E046133 CPF: 240927971

Contrato: 3010E046245 CPF: 299947561
Contrato: 3010E046171 CPF: 396178581

Contrato: 3010E046248 CPF: 571840031
Contrato: 3010E046251 CPF: 799506041

Contrato: 3010E046249 CPF: 898815751
Contrato: 3010E046114 CPF: 947442701

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA, com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em face 
das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a situação de 
seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, entrar em contato com a mesma através dos números 4020-9093 (setor de cobrança) e 0800 2809130 (SAC). Vale destacar 
que o desinteresse do beneficiário (não regularização da situação contratual no prazo acima conferido) acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A HAPVIDA aproveita o ensejo para ressaltar 
o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.

D4Sign 8f2f6ba2-3e40-49f9-8b6d-e452f66d1659 - 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 certifi cado Digital ICP Brasil. 

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

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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




ANUNCIE 
AQUI

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

2139-8929

EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 
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 186(cento e 
oitenta e seis)em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Especial e Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 02 de abril 2022, na sede 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) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito 
a voto; ou às 15hs00 (quinze horas) em 2ª (segunda) convocação com 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 38 (trinta e oito) cooperados com direito a voto para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA EM REGIME EXTRAORDINARIO:
a) Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa Mutuense de Trabalho – COOMUSERV, 
para troca de endereço da Matriz.
b) Apresentação e votação da pauta referente aos atestados médicos, a qual foi levantada 
pela comissão formada por cooperados, na Assembleia Geral Especial e Assembleia Geral Extraordináriada 
Cooperativa Coomuserv, realizada em 20 de novembro de 2021.

Nova Mutum/MT, 18 de março de 2022

Antônio Marcos Bernardo
Diretor Presidente

BONANZA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA - ME, sob CNPJ: 
13.079.916/0001-20, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA, Renovação de Licença de Operação do processo nº 
15809/2012 e troca de razão social para FRIGORÍFICO FAZCARNE LTDA., sob 
CNPJ:44.855.543/0001-66, da Atividade de abate de bovinos e suínos e prepara-
ção de carne e subprodutos, localizado na Estrada 1 Vicinal Aurora nº 7/B – Zona 
Rural, município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, Cep: 78580-000.

CLASSIDIÁRIO Fone: 2139-8929

Cuiabá, sexta-feira, 18 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

IMOBILIÁRIA PAIAGUAS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o nº. 
11.009.202/0001-10 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: Prorrogação da Licença de 
Instalação, para atividade ”Residencial Multifamiliar”, localizada 
na Rod. Palmiro Paes de Barros, s/n (próximo ao cemitério Pq. 
Cuiabá), Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá – MT.

O ELMAR VAZATA, CPF nº554.807.999-91, vem 
por meio de este informar que solicitou junto a 
SEMA – MT Plano de Exploração Florestal, na 
propriedade Fazenda Carioca, localizado no mu-
nicípio de Nova Maringá/MT.

BOTA LOGISTICA INTELIGENTE LTDA, estabelecido na Rua Zai-
ra Cazo Zeferino, S/N, Cidade Alta, Itaúba/MT, inscrita no CNPJ nº 
43.332.905/0001-71, Torna Público que requereu junto a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso/MT, a Licença Ambien-
tal Simplificada - LAS, da Atividade de Transporte rodoviário de pro-
dutos perigosos. Maria Fernanda – Soluções Ambientais – Não foi 
determinado EIA/RIMA. 

VANDERLAAN PEREIRA BRANCO E OUTRO, 
CPF n.º: 588.327.269-04, proprietário da FAZEN-
DA MONTE ALEGRE, torna público que requereu 
junto a SEMA-MT, a Licença Florestal - LF, para 
obtenção de Autorização para Exploração Flores-
tal – AUTEX/PMFS em Aripuanã – MT.

SM MADEIRAS E LAMINADOS LTDA. - CNPJ: 02.525.555/0001-
82. Torna público que requereu junto a SEMA – MT, a Renovação 
da Licença de Operação – RLO para as atividades de: Serraria 
com Desdobramento de Madeiras, Serraria sem Desdobramento 
de Madeiras – Beneficiamento de Madeiras, Fabricação de Madeira 
Laminada (Faqueação), PA – Posto de Abastecimento – Tanque Aé-
reo, Oficina Mecânica para Serviços de Manutenção e Reparação 
de Caminhões e Máquinas, em Aripuanã – MT.

MARCOS SÉRGIO DE OLIVEIRA LIMA, CPF n.º: 
478.228.301-63, proprietário da FAZENDA GLE-
BA CAPITARI, torna público que requereu junto a 
SEMA-MT, a Licença Florestal - LF, para obtenção 
de Autorização para Exploração Florestal – AU-
TEX/PMFS em Aripuanã – MT.

LAMINADOS MADEIRAS DO NORTE LTDA 
(FILIAL), com CNPJ n°: 33.004.571/0002-34. 
Torna público que requereu junto a SEMA – MT, 
a Licença Ambiental Simplificada – LAS da em-
presa, para atividade madeireira.

GM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
LTDA, com CNPJ n°: 18.937.764/0001-73. Torna 
público que requereu junto a SEMA – MT, a Reno-
vação da Licença de Operação – LO da empresa, 
para atividade madeireira em Aripuanã – MT.

ECOBIO AMBIENTAL
DANIELA COLOMBO (POSTO MONTEIRO), inscrita no CNPJ: 
44.168.119/0001-40 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 Deputado José Geraldo Riva, s/nº CEP: 
78.579-000 no Município de Itanhangá/MT.

A CIDEMAD INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EX-
PORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 
05.003.243/0003-69, vem por meio de este infor-
mar que solicitou junto a SEMA – MT Plano de 
Manejo Florestal Sustentável, na propriedade Lote 
22, localizado no município de Colniza/MT.

MARTINS SIMONE E CIA LTDA, estabelecido na Avenida 
do Colonizador, nº 506, Centro, Colíder/MT, inscrito no CNPJ 
nº06.095.294/0001-69, Torna Público que requereu junto a Secreta-
ria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso/MT, a Licença Am-
biental Simplificada - LAS, da Atividade de Transporte rodoviário de 
produtos perigosos.Maria Fernanda – Soluções Ambientais –Não foi 
determinado EIA/RIMA.

ESPÓLIO DE ARISTIDES BONZANINI, CPF n.º: 
068.259.158-00, proprietário da FAZENDA OURO 
PRETO, torna público que requereu junto a SE-
MA-MT, a Licença Florestal - LF, para obtenção de 
Autorização para Exploração Florestal – AUTEX/
PMFS em Aripuanã – MT.

MADEIREIRA ITAPORÃ LTDA, com CNPJ 
n°: 07.950.667/0001-02. Torna público que re-
quereu junto a SEMA – MT, a Renovação da 
Licença de Operação – LO da empresa, para 
atividade madeireira em Aripuanã – MT.

MAURO CAMERA, CPF n.º: 706.185.779-04, 
proprietário da FAZENDA ALVORADA, torna pú-
blico que requereu junto a SEMA-MT, a Licença 
Florestal - LF, para obtenção de Autorização para 
Exploração Florestal – AUTEX/PMFS em Aripua-
nã – MT.

TELLUS LTDA, com CNPJ n°: 
04.529.956/0002-17. Torna público que 
requereu junto a SEMA – MT, a Licença 
Ambiental Simplificada – LAS da empre-
sa, para atividade madeireira.

CLINICA CARDIOLOGIA DR. ADENA LTDA, portador do CNPJ 
01.526.302/0001-60, torna público que requereu da Secretária Mun. 
de Meio Ambiente e Des. Urbano Sustentável do Mun.de Cuiabá-
-MT, Renovação da Licença de Operaçãopara atividade médica 
ambulatorial restrita a consulta e com recursos para realização de 
exames complementares, localizado naAvenida Isaac Povoas n° 
516, Bairro Centro Norte, nesta Capital. 

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEA-
MENTO LTDA,CNPJ 15.378.979/0001-03, torna público 
que requereu à SEMA-MT, a Renovação da Licença de 
Instalação para Atividade Loteamento Residencial Portal 
do Cerrado, localizado Av. Balneário Dr. Meirelles, s/n°, 
Bairro Osmar Cabral no Município de Cuiabá/MT.

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, portador do 
CNPJ 09.477.652/0010-87, torna público que requereu da 
Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Rural Susten-
tável do Mun. De Várzea Grande-MT as Licenças Prévia, 
Instalação e Operação, para Atividade Fabricação de Pro-
dutos de Carne, localizado na Avenida da Feb n° 595, Bair-
ro Alameda, no Município de Várzea Grande/MT. 

CARGILL ALIMENTOS LTDA, portador do CNPJ 01.961.898/0013-
60, torna público que requereu da Secretária Mun. de Meio Ambien-
te e Des. Urbano Sustentável do Mun. de Cuiabá-MT, Renovação 
da Licença de Operação para atividade Comércio Atacadista de 
Alimentos para Animais, localizado na Avenida Ayrton Senna da 
Silva (ANT BR 364) s/nº, Galpão 3 e 4 Sala 05 e 06, Bairro Distrito 
Industrial, nesta Capital. 

CLASSIDIÁRIO Fone: 2139-8929

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 
AMÉRICAS

O Presidente do Conselho Diretor da Associação de Lojistas 
do Shopping Center 3 Américas, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas previstas no artigo 14º do Estatuto da Associação 
dos Lojistas do Shopping Center 3 Américas, vem, através do 
presente convocar  todos os seus  associadospara a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25/03/2022, na sede 
da Associação, sitoa Avenida Brasília número 177, Jardim das 
Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78.060-601, às 09:00 horas, em primeira 
convocação, se presente mais de 1/3 (um terço) dos associados, 
ou às 09:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número 
de presentes (art. 17º), para deliberarem especificamente sobre a 
seguinte ordem do dia: 

*Aprovação das contas ref. 2021
*Aprovação orçamento 2022
*Participação do empreendedor ao Fundo
*Redução das cotas/participação para quiosques e lojas acima 
de 100m²

Contamos com a presença de todos para o desenvolvimento dos 
assuntos pautados. 

Cuiabá/MT, 14 de marçode 2022.

Presidente Conselho Diretor
ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 

AMÉRICAS
CNPJ n. 01.278.726/0001-53

POLIMIX CONCRETO LTDA - C.N.P.J: 29.067.113/0412-08, torna 
público que requereu a SecretariaMunicipal do Meio Ambiente – 
SEMMARondonópolis - MT, à Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação para desenvolver sua atividade de Prepa-
ração de massa de concreto e argamassa para construçãoem sua 
unidade localizada à Rua Marginal, n⁰ 3974, Parque Ind. Intermodal 
de Rondonópolis, Rondonópolis-MT.

CASSANDRA ROSA CANTON ASSIS, 
inscrita no CPF sob 580.996.621-72, torna 
público que REQUEREU da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DIVISÃO DE MEIO AM-
BIENTE – SAMA-JUARA/MT, a Licença de 
Operação LO, para a atividade de Secador 
e Armazém de Grãos na Fazenda Canton, 
localizada em Juara/MT. Não foi determina-
do EIA/RIMA.

COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDAinscrito 
no CNPJ: 22.514.299/0001-35 torna público que requereu 
a SMADES – Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Urbano – Modalidade de Licença de Operação para 
a atividade de Estação de Tratamento de Esgoto do condo-
mínio Mirante do Coxipó, localizado na Avenida Alexandre 
Barros, Chácara dos Pinheiros, Cuiabá-MT.

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,portador do CNPJ 
09.477.652/0126-07, torna público que requereu da Secretária Mun.
de Meio Ambiente e Des. Rural Sustentável do Mun. De Várzea 
Grande-MT as Licenças Localização, Prévia, Instalação e Opera-
ção, para Atividade Comércio Varejista de produtos farmacêuticos, 
sem manipulação de fórmulas, localizado na Avenida da Feb n° 595, 
Loja 01, Bairro Alameda, no Município de Várzea Grande/MT. 

CIDEZAL AGRÍCOLA LTDA.
CNPJ/MF 33.019.357/0001-70 - NIRE 51200318286

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS

Ficam os senhores sócios da sociedade empresária limitada 
denominada Cidezal Agrícola Ltda., CONVOCADOS a se 
reunirem em Reunião de Sócios Quotistas a se realizar no dia 
28 de março de 2022, às 09h00min, na sede da Sociedade, 
localizada na Rua do Barbado, nº 970, Bairro Centro, no 
Município de Sapezal, Estado do Mato Grosso, a fim de discutir 
e deliberar acerca da seguinte matéria: (i) Venda de um imóvel 
rural de propriedade da SOCIEDADE, localizado no Município 
de Sapezal, Estado de Mato Grosso, com área de 1.043,5787 
hectares, descrito e caracterizado na matrícula de número 
5.395 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Sapezal/MT. Sapezal/MT, 17 de março de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Diretor

BRUNO MELCHER E OUTROS CPF: 067.610.918-70
torna público que requereu junto a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente - SEMA/MT o pedido de LICENÇA PRÉVIA
E LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LP E LI PARA IRRIGAÇÃO 
TIPO PIVÔ CENTRAL EM 743,64 na fazenda Tecohá. 
Estrada QUERÊNCIA a Fazenda Tecohá a 40 km da sede 
do Município, S/N, ZONARURAL, QUERÊNCIA-MT.

CONDOMÍNIO VILLA JARDIM SPE LTDA, inscrito no 
CNPJ nº: 45.224.606/0001-49, torna público que requereu 
à Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado do Mato 
Grosso a Licença Prévia (LP) para a Atividade de 
Loteamento Urbano, em Nova Mutum-MT.

CSD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (CSD). 
CNPJ 19.293.949/0001 - 55, torna público que requereu a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiental de Mato Grosso 
(SEMA-MT) a Licença Prévia (LP), Licença de Operação 
(LO) e Licença de Instalação (LI), para atividade de 
revendedor de combustível, posto de combustível no 
município de Várzea Grande/MT.

ARTEMIO BOTTEGA, detentor do CPF: 191.178.760-87,
Estrada vicinal, Linha norte km 35, Fazenda Nossa Senhora 
Aparecida, Zona Rural, município de Vera/MT. Torna público 
que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA, Licença de Operação Provisória - LOP. Não foi 
determinado EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambiental. (SAGEO 
SERVICOS AMBIENTAIS E GEOLOGICOS EIRELI – (66) 
99994-6952).

ARMANDO ARNDT, detentor do CPF: 166.073.840-72, Linha 
Celeste s/nº, Fazenda Agropecuária Querência, Zona Rural, 
município de Sorriso/MT. Torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) – Prefeitura 
de Sorriso, Licenciamento Ambiental, Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação - LO. Não foi 
determinado EIA/RIMA Estudo de Impacto Ambiental. (SAGEO 
SERVICOS AMBIENTAIS E GEOLOGICOS EIRELI – (66) 
99994-6952).

5ª Vara Cível De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 20 Dias Expedido Por Determinação 
Do Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva Processo n. 1041897-
55.2018.8.11.0041 Valor da Causa: R$ 38.910,51 Espécie: - Monitória (40) POLO ATIVO: NOME: 
BRF S.A. Endereço: Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajaí - Sc - Cep: 88301-600 POLO PASSIVO: 
NOME: EDUARDO POLIMENI EIRELI 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$ 38.910,51 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: 
Trata-se de Ação Monitoria intentada em desfavor de Eduardo Polimeni Eireli, atual denominação de 
Iraí Comércio de Produtos Alimentícios-ltda, para cobrança da quantia de R$38.910,51 (trinta e oito 
mil, novecentos e dez reais e cinquenta e um centavos), oriundas de duplicatas e notas fiscais não 
adimplidas, de número 000.896.236, 000.896.237, 000.897.955, 000.897.956, 000.901.571, 
000.901.572, 000.901.573, 000.901.574, 000.901.575, 000.902.499 e 000.902.500 . Estando a ré em 
local incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá do decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Requer, portanto, o prosseguimento do feito, com a devida publicação do edital e 
concretização da citação. 2 Av. Nicomedes Alves dos Santos, 1762, Bairro Altamira, Uberlândia/MG, 
CEP: 38.411-106 – Fone: (34) 3239-3000. Por fim, que todas as intimações e comunicações 
processuais sejam endereçadas Exclusivamente ao procurador, Dr. Marcus Vinícius de Carvalho 
Rezende Reis, inscrito perante a OAB/MG sob o n.º 1.623-A, OAB/SP sob o nº 130.124, OAB/GO sob 
o nº 24.129, com endereço profissional à Avenida Nicomedes Alves dos Santos, nº 1762, Bairro 
Altamira, Uberlândia, Minas Gerais, CEP 38.411 - 106, sob pena de nulidade. Termos em que, Pede e 
espera deferimento. DECISÃO: DEFIRO o pedido para busca de endereço da parte requerida via 
Sistema Infojud, conforme espelho anexo. Efetivada a busca foi encontrado o mesmo endereço, 
razão pela qual defiro a CITAÇÃO POR EDITAL. Decorrido o prazo do edital sem manifestação, 
nomeio a Defensoria do Estado de Mato Grosso como curadora especial da ré revel citado(a) por 
edital (artigo 72, inciso II e parágrafo único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
Cuiabá, data registrada no sistema. Edleuza Zorgetti Monteiro Da Silva Juíza de Direito. Advertências 
À Parte: 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). , 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, Marcia Eliza Ribeiro Da Costa, digitei. Cuiabá, 16 de 
fevereiro de 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 1025903-21.2017.8.11.0041 Valor Da Causa: R$ 43.902,50 Espécie: Ação 
Monitória POLO ATIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, Instituição Financeira, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.207.996./000150 por seus procuradores signatários, (doc. anexo n° 01), 
com escritório profissional à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 306 12º andar – Centro – 
Cur i t iba/PR – CEP: 80.010130 – Tel. (41) 30259291 / (41) 21119291 – Emai l : 
intimações@bellinatiperez.com.br. POLO PASSIVO: FRANCIANE MIRANDA JOSETTI, brasileira, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 569.733.221-15, residente e domiciliada à Av. 31 de Março, 158, bairro 
Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, CEP: 78043301. Finalidade: Efetuar A Citação Do Polo Passivo 
Franciane Miranda Josetti, 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$43.902,50 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: Na 
data de 06/10/2008, as partes celebraram contrato sob o nº 4200007030 no valor total de 
R$43.371,20 (Quarenta E Três Mil E Trezentos E Setenta E Um Reais E Vinte Centavos), com 
pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. Ocorre, porém, que o Requerido deixou 
de pagar as prestações a partir de 17/04/2010 incorrendo em mora desde então, devidamente 
comprovada, encontrando-se com débito vencido, cujo valor, devidamente atualizado até, pelos 
encargos contratados importa em R$43.902,50 (Quarenta E Três Mil E Novecentos E Dois Reais E 
Cinquenta Centavos), sendo que o valor total para fins de purgação da mora em R$43.902,50 
(Quarenta E Três Mil E Novecentos E Dois Reais E Cinquenta Centavos). Decisão: Vistos Etc. Diante 
Da devolução da carta de citação (AR) negativa de Id 39076431, defiro o pedido de Id 53074992. Cite-
se a requerida Franciane Miranda Josetti 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, 14 de julho de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 
Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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, 25 de agosto de 
2021.

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: 1047084-10.2019.8.11.0041 Valor da Causa: R$52.429,16 Espécie: Busca e Apreensão POLO 
ATIVO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, empresa privada, inscrita no 
CNPJ/MF sob nr. 52.568.821/0001-22, com sede na Av. Cidade de Deus, s/n - Prédio Prata – 2º andar 
– V i l a Y a r a , O s a s c o – S P, C E P : 0 6 0 2 9 - 9 0 0 , e e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o 
4429.advogados@bradesco.com.br POLO PASSIVO: JADESON DA SILVA EIRELI, pessoa jurídica 
de direito privado, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.674.067/0001-70, com sede situada na Rua Seis, 
307, Qd 10, Osmar Cabral, Cuiabá, MT, CEP: 78093-555. 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: A ré integra o grupo/cota de consórcio nº 9658/250, administrado pela autora. Por força da 
contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo da marca Renault, modelo Duster DYN16 SCE, 
cor prata, placa QMR4417, Chassi 93YHSR3H5JJ986964, ano 2017/2018, renavan 01126179881. 
Com a referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu 
assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio 
resolúvel e a posse indireta do bem descrito, tornando-se assim, enquanto devedor, o possuidor e 
depositário do bem. O réu deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/07/2019, 
incorrendo em mora desde então. O débito em aberto perfaz o montante de R$52.429,16 (cinquenta e 
dois mil e quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos). DECISÃO: Vistos e etc. 1. Defiro 
a emenda a inicial de Id 27789685. 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. 
Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo Marca Renault, Modelo Duster Dyn16 Sce, 
Chassi 93YHSR3H5JJ986964, Placa QMR4417, RENAVAM 01126179881, COR PRATA, ANO 
17/18, 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 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. 
Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 25379312 - pág. 2, para 
o devido cumprimento de mandado. 7. 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. 8. 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 AFigura Do Localizador, Com Exceção Do Reforço 
Policial, Se Requerida E Deferida. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. 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 70445625 - pág. 2, bem como a consulta de endereço 
realizada junto ao sistema Infojud em decisão de Id 56849553, dando conta do mesmo endereço já 
constante nos autos, defiro o pedido de Id 72187214. Cite-se o requerido Jadeson da Silva 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, 
19 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, 21 de fevereiro de 2022.

Edital de Convocação Eleitoral n.º 002/2022
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 10 de abril de 2022, no horário das 08h30 às 
17h00, na sede do Sindpeco-MT, situada a Rua Vinte, 
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 10 de 
abril de 2022 e filiados nos termos do estatuto; 4. DATA DA
ELEIÇÃO: A eleição será realizada no dia 20 de abril 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, 18 de março de 2022.
Antonio Henrique Machado Magalhães

Perito Oficial Criminal
Presidente do Sindpeco-MT

1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS Expedido Por 
Determinação Do Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Michell Lotfi Rocha Da Silva Processo N. 0017974-65.2017.8.11.0004 
Valor Da Causa: R$ 254.799,61 Espécie: [Espécies De Títulos De Crédito]->Execução De Título Extrajudicial 
(12154) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Qd 05, Lote B, Torres I, Ii E Iii, Andar 1 A 16, 
Saun Quadra 5 Lote B Torre I, Setor Asa Norte, Brasília - Df - Cep: 70040-912. POLO PASSIVO: Nome: Suhaila 
Abder Rahim Mohammd Endereço: Rua Dom Bosco, N 118, Centro, Torixoréu - Mt - Cep: 78695-000. Finalidade: 
Efetuar ACitação 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: (...) Decisão: Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil 
em face de H. Ferreira Carmo e outros, todos qualificados nos autos. 2. De acordo com decisão de fls. 200, foi 
determinada a realização da penhora e avaliação do bem, dado em garantia hipotecária, protegido pela matricula 
de nº 15.685. 3. Após a avaliação, a parte autora se manifestou discordando do valor apresentado no laudo 
judicial. 4. Em seguida, o Exequente peticionou requerendo a averbação da penhora realizada no imóvel e citação 
por edital da executada Suhaila Abder Rahim Mohammd. 5. É o relatório. Decido. 6. Diante do exposto, é 
importante salientar que a diligência de avaliação mercadológica do imóvel penhorado nos autos foi realizada por 
Oficial de Justiça avaliador que usufrui de fé pública no desenvolvimento de suas atividades funcionais como 
auxiliar da justiça, motivo pelo qual têm-se que o ato realizado às fls. reveste-se de igual predicado. 7. A parte 
autora ao manifestar a respeito da incompatibilidade, não trouxe fundamentos que comprovassem o valor 
alegado, uma vez que, conforme petição, o laudo foi feito pela parte sem que houvesse vistoria no local, apenas 
via internet. 8. Dito isso, a falta de fundamentação vai de encontro ao art. 873, inciso I, do CPC. Nessa perspectiva, 
vejamos: Agravo De Instrumento. Pedido De Efeito Suspensivo. Cumprimento De Sentença. Impugnação. Valor 
Do Imóvel Penhorado. Laudo Elaborado Por Oficial De Justiça. Presunção De Veracidade. Recurso Improvido. 1. 
Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo exequente no tocante 
ao imóvel penhorado. 2. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por 
oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece 
de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 3. A mera apresentação de laudo produzido por imobiliária de 
confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de 
evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do 
mesmo imóvel, a depender do interesse do executado. 4. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada 
pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses 
de uma das partes. 5. Precedente jurisprudencial: ""(...) 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a 
presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. 
Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de 
erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. (...) O laudo 
particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de 
computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo 
oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não 
provido." (07181907120188070000, Relatora: Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, DJE: 19/02/2019.) 6. 
Considerando que a avaliação foi elaborada de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros 
coerentes, não há razão para alterar sua conclusão, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que homologou 
a avaliação do imóvel. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1346399, 07101742620218070000, Relator: JOÃO 
EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página 
Cadastrada.) 9. Assim, em razão dos fatos acima e tendo em vista a não manifestação dos executados acerca da 
avaliação, Homologo O Laudo De Avaliação do imóvel protegido pela matrícula nº 15.685. 10. No que tange aos 
pedidos feitos pela parte, considerando que a executada SUHAILAABDER RAHIM MOHAMMD se encontra 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. 11. 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. 12. 
Nesse diapasão, EXPEÇA-SE termo de penhora do imóvel de nº 15.685, em nome do Executado e inscrito no 
Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, a fim de viabilizar averbação da penhora na matrícula do 
bem, devidamente juntadas aos autos, até o valor integral da dívida, com fulcro no art. 829, §2º do CPC/15 13. 
Após, INTIME-SE o executado para se manifestar acerca da penhora realizada, no prazo de 10 (dez) dias, nos 
termos dos artigos 841 e 847 do CPC. 14. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Advertências À Parte: 
1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 
do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação 
do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. Acontestação deverá ser assinada por advogado 
ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública 
(art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o 
requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que 
será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes Neto, digitei. Barra do 
Garças - MT, 29 de julho de 2021.

Concessionária Rota do Oeste S.A.
(“Companhia”) CNPJ/ME nº 19.521.322/0001-04 - NIRE

51.300.012.67-7
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/01/2022

1. Local, data e hora: aos 28/01/2022, às 13h (Brasília-DF), de forma virtual, com
efeitos de realização na sede social da Concessionária Rota do Oeste S.A., na
Cidade de Cuiabá-MT, na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Coophamil, CEP 78.028-
015 (“Companhia”). 2. Convocação e presença: dispensadas as formalidades de
convocação,  nos  termos do disposto no  artigo  124,  §  4º,  da  Lei  nº  6.404,  de
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em virtude do comparecimento da
única  acionista,  titular  da  totalidade  do  capital  social  da  Companhia,  conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.  3. Composição da
Mesa:  os  trabalhos  foram  presididos  pelo  Sr.  Julio  César  Duarte  Perdigão  e
secretariados pelo Sr. Gabriel Morettini e Castella.  4. Ordem do dia: apreciar e
deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia; e (ii) a alteração do
artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: após leitura, análise e
discussão  das  matérias  constantes  da  ordem  do  dia,  a  única  acionista  da
Companhia  resolveu  sem  quaisquer  ressalvas  e/ou  restrições:  5.1. aprovar  o
aumento de capital da Companhia, no valor de R$ 18.975.568,97 passando o capital
social  de R$ 373.082.073,10,  para R$ 392.057.642,07,  mediante  a emissão de
18.975.568 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de
emissão de R$ 1,00 cada, fixado nos termos do inciso [II], § Primeiro, do artigo 170
da  Lei  das  S.A.  Referidas  ações  são,  neste  ato,  totalmente  subscritas  e
integralizadas, pela única acionista OTP Rodovias S.A.  (“OTP Rodovias”), nova
denominação social  da Odebrecht  Rodovias  S.A.,  mediante  a  capitalização  de
créditos detidos pela OTP Rodovias contra a Companhia, oriundos de Instrumento
Particular de Mútuo Subordinado e Outras Avenças celebrado entre OTP Rodovias
e CRO em 03/11/2021, de acordo com o Boletim de Subscrição (“Anexo I”).  5.2.
Aprovar a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social para refletir o aumento de capital
ora aprovado, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º - O
capital  social  subscrito  e  integralizado da  Companhia  é  de  R$ 392.057.642,07,
dividido em 392.057.642  ações ordinárias, nominativas e sem valor  nomina l.”  6.
Encerramento  e  Lavratura:  nada  mais  havendo  a  tratar,  foram  os  trabalhos
suspensos  pelo  tempo  necessário  para a lavratura  da  presente  ata,  que,  lida,
conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas:
Mesa:  Julio  César  Duarte Perdigão -  Presidente  e Gabriel  Morettini  e Castella -
Secretário. Acionista Presente: OTP Rodovias S.A., representada por Adriano Lima
Ferreira e João Milton da Veiga Pereira.  A presente é cópia fiel  da ata original
lavrada em livro próprio. Cuiabá, 28/01/2022. 18/03/22

A empresa FIENILE AGRONEGÓCIOS LTDA, inscrito no 
CNPJ nº 36.123.708/0001-87, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a 
Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e a Licença de 
Operação – LO para extração de cascalho in natura, na 
Fazenda Diamante, município de Chapada dos Guimarães-
MT. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental-EIA.

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS – COOPERSV´S                                                                                              
CNPJ N.º 02.355.192/0001-84 – NIRE N.º 51400003840 EM 27/01/1998

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
Assembleia Geral Ordinária Digital. O Presidente da Cooperativa de Trabalho dos 
Prestadores de Serviços - COOPSERV’S, em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 28, parágrafo 4º do Estatuto Social), convoca os 
associados para se reunirem em ASSEMBLEIAGERAL ORDINÁRIADIGITAL, a realizar-se 
no dia 31 de Março de 2022, na sede da Cooperativa localizada em Avenida Adolino Bedin, 
n.º 664, Bairro Jardim das Américas, na cidade de Sorriso, estado de Mato Grosso às 17h00 
(dezessete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira 
convocação; às 18h00 (dezoito horas), com a presença de metade mais um dos associados, 
em segunda convocação; ou às 19h00 (dezenove horas) em terceira e última convocação 
com presença de no mínimo de 50 (cinquenta) associados, ou, no mínimo, 20% (vinte por 
cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do dia: 1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício 
2021 c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal;  2º)
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; 3º) A fixação do valor dos honorários, gratificações e 
cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 4º)
Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5º) Alteração e Registro de Capital Social; 6º) 
Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. NOTAS: 1. Para efeitos legais e estatutários, 
declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data, é de 7.054 (Sete mil, e 
cinquenta e quatro) cooperados. 2. Em razão da Covid-19, especialmente nesta 
assembleia, os associados serão representados pelos delegados de acordo ao Artigo 28, 
Caput e seus parágrafos, que irão participar e votar a distância da seguinte forma: na data e 
horários previstos a equipe organizacional da assembleia, enviara um link individual para o 
coordenador eleito de cada unidade de atendimento que terá uma sala organizada com 
tecnologia e mídias para todo o suporte da participação on line da assembleia geral ordinária, 
que juntamente com os delegados eleitos ativamente desta, até que a mesma seja dada por 
encerrada. Para mais informações, entrar em contato com o Conselho de Administração 
pelos telefones 66-3544-3937,email recepcao@coopservs.com.br . 3. Para participar da 
Assembleia Geral Ordinária digital, o associado deve manifestar seu interesse por email 
recepcao@coopservs.com.br ou procurar o escritório de atendimento na cidade da 
prestação de serviços e fazer protocolo por escrito, podendo, ainda, ser entregue em meio 
físico na sede da Cooperativa, a qual esclarecerá os procedimentos necessários. 4. Os 
documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia acima descrito estão disponíveis 
nas unidades de atendimento e sede da cooperativa. Sorriso (MT), 12 de Março de 2022. 
Edmar Correa Presidente. CPF: 368.578.661-04

Altamir  da  Silva  Junior,  CPF  nº 026.657.891-83,  representando  a  M  G  Uniformes  e
Bordados, CNPJ nº 21.304.376/0001-60, torna público que requereu à Secretaria de Meio
Ambiente  e Desenvolvimento  Rural  Sustentável  de Várzea  Grande,  a  Licença Prévia,
Licença de  Instalação  e Licença  de Operação  para  o empreendimento  A. da  Silva
Junior Uniformes EIRELI localizada na R Benedito Curvo (Jd C Verde) - Quadra 68 - Lote
01 - Bairro Costa Verde - Várzea Grande/MT. 18/03/22

Os Proprietários: HÉLIO ALVES DA SILVA, inscrito sob CPF nº 094.741.291-34 e
JOÃO PAULO MARQUEZAN, inscrito sob CPF nº 729.292.271-68, tornam público
que estão requerendo junto à SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a
Licença Trifásico (Prévia, Instalação e Operação) para desenvolver a atividade de
Confinamento  de  Bovinos  para  6.000  cabeças  na  Fazenda  Santa  Maria
coordenadas Geográfica 16º05'02,23"S - 58º44'05,14"W. Localizado à margem da
MT -265 - Estrada Vicinal - Zona Rural - Município de Porto Esperidião 18/03/22

VILSON ROTILLI, CPF n° 355.960.580-68, torna 
público que requereu junto à SEMA – Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente , a LICENÇA
AMBIENTAL: L ICENÇA POR ADESÃO E 
COMPROMISSO, para um Armazém de Grãos 
(capacidade: 615 milsacas), localizado no município 
de DIAMANTINO/MT.
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Balanço patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 - Em milhares de reais

Ativo Nota
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 4 247 2.732 427.083 477.025
Contas a receber 5 – – 114.531 85.516
Estoques e adiantamentos a 
 fornecedores 6 – – 1.150.455 742.124
Ativos biológicos 8 – – 1.050.180 758.096
Impostos a recuperar 10 8 10 38.789 28.737
Instrumentos financeiros derivativos 28 – – 41.823 20.446
Outros créditos 9 – 2.500 38.975 45.411
Total do ativo circulante 255 5.242 2.861.836 2.157.355
Contas a receber 5 – – 3.681 4.998
Depósitos judiciais – – 177 10
Outros créditos 9 – – 235.346 166.941
Total do realizável a longo prazo 239.204 171.949
Investimentos 7 1.505.044 1.208.890 3.138 3.494
Direito de uso dos ativos 11 – – 803.831 864.944
Imobilizado 12 – – 1.702.068 1.308.572
Intangível 13 – – 45.022 605

    
    

Total do ativo 1.505.299 1.214.132 5.655.099 4.506.919
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 - Em milhares de reais

Atribuível aos acionistas da controladora
Reserva de lucros

Capital  
social

Ajustes de  
avaliação  

patrimonial

Adiantamento  
para futuro  

aumento de capital
Reserva  

legal

Lucros à  
disposição  

dos acionistas

Lucros  
(Prejuízos)  

acumulados Total

Participação  
dos não  

controladores

Total do  
Patrimônio  

líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2020 1.011.429 68.302 48.627 88 – (18.127) 1.110.319 582 1.110.901
Integralização de capital 79.328 – (72.327) – – – 7.001 – 7.001
Realização do custo atribuído – (226) – – – 226 – – –
Lucro liquido do exercício – – – – – 68.781 68.781 34.181 102.962
Lucros distribuídos – – – – – (34.268) (34.268)
Reserva legal 3.439 – (3.439) – – –
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital – – 23.700 – – – 23.700 – 23.700
Transferência entre reservas – 47.441 (47.441) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.090.757 68.076 – 3.527 47.441 – 1.209.801 495 1.210.296
Integralização de capital – – – – – – – – –
Realização do custo atribuído – (48) – – – 48 – – –
Lucro liquido do exercício – – – – – 288.642 288.642 254.797 543.439
Lucros distribuídos – – – – – – – (250.919) (250.919)
Reserva legal – – – 14.432 – (14.432) – – –
Juros sobre capital próprio – – – – – – – (3.849) (3.849)
Transferência entre reservas – – – – 274.258 (274.258) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.090.757 68.028 – 17.959 321.699 – 1.498.443 524 1.498.967

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 - Em milhares de reais

Nota
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro antes do IR e da CS 288.645 68.781 776.101 155.797
 Ajustes para:
 Variação do valor justo dos ativos 
  biológicos e produtos agrícolas 24 – – (981.591) (582.627)
 Realização do valor justo dos ativos 
  biológicos e produtos agrícolas 24 – – 654.129 458.631
 Depreciação e amortização 24/25 – – 56.726 58.464
 Depreciação do direito de uso de ativos 24 – – 101.483 33.928
 Resultado de participações societárias 7 (296.154) (69.122) 326 (2.482)
 Provisão de contingência 25 – – 2.604 146
 Provisão (reversão) de estoque obsoleto – – (1.534) 3.787
 Result. na venda e baixa 
  de  ativo  imobilizado 26 – – (5.894) (3.896)
 Ajuste a valor presente de arrend. e 
  parcerias 27 – – 42.857 38.252
 Juros e variação cambial sobre 
  empréstimos e financiamentos 31 – – 230.938 224.231
 Ganho compra vantajosa 26 – – (61.386) –
 Juros de aquisições de terras e 
  empréstimos a terceiros 27 – – 2.116 (1.556)
 Provisão dos contratos onerosos 23 – – 80.692 86.249
 Ajuste do valor justo dos derivativos 27 – – (37.210) 85.553
 Var. cambial não realizada sobre demais
  ativos
  e passivos em moeda estrangeira 27 – – 3.676 100.243

(7.509) (341) 864.033 654.720
 Variações em:
 Contas a receber de clientes – – (27.306) (59.286)
 Estoques e adiantamentos a fornecedores – – (227.044) (235.811)
 Instrumentos financeiros derivativos – – (11.236) 8.695
 Impostos a recuperar 2 (10) (10.052) (9.964)
 Ativos biológicos – – (39.484) (196.899)
 Outros créditos 2.500 (2.500) 11.510 (32.007)
 Fornecedores – – (66.072) 222.790
 Adiantamento de clientes – – 82.186 (25.434)
 Salários e encargos sociais – – 5.321 22.569
 Depósitos judiciais – – (167) (10)
 Obrigações Tributárias 576 2 3.425 2.383

Nota
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
 Outras obrigações 7.918 1.675 (52.201) (64.574)
 Caixa gerado pelas operações 3.487 (1.174) 532.913 287.172
 Juros pagos sobre empréstimos e 
  financiamentos 31 – – (77.579) (55.616)
 Imposto de renda e CS pagos (3) – (6.059) (972)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais 3.484 (1.174) 449.275 230.584
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimentos
 Recebimento de venda de imobilizado – – 10.349 1.306
 Aquisição de controlada (5.969) – (5.969) –
 Aplicação em outros investimentos – (903) 30 (903)
 Mútuo concedido à partes relacionadas – – (71.028) (150.000)
 Integralização capital em investimentos – (25.894) – –
 Aquisição de imobilizado – – (370.449) (494.067)
 Intangível – – – (402)
Fluxo de caixa aplicado nas ativ. de 
 investimentos (5.969) (26.797) (437.067) (644.066)
Fluxo de caixa das atividades de 
 financiamentos
Integralização de capital 21 – 7.001 – 7.001
Captação de empréstimos e 
 financiamentos 31 – – 713.766 1.310.438
Pagamentos de empréstimos e 
 financiamentos 31 – – (520.544) (551.525)
Pagamento de arrend. e parcerias 
 agrícolas 31 – – (604) (19.102)
Adiantamento para futuro aumento de 
 capital 21 – 23.700 – 23.700
Juros sobre capital próprio 22 – – (3.849) –
Dividendos distribuídos 22 – – (250.919) (34.268)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado 
nas) atividades de financiamentos – 30.701 (62.150) 736.244
Aumento (redução) de caixa e equiv. 
  de caixa (2.485) 2.730 (49.942) 322.762
Caixa e equiv. de caixa no início do 
 exercício 2.732 2 477.025 154.263
Caixa e equiv. de caixa no final do 
 exercício 247 2.732 427.083 477.025

Demonstração de resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
 Receita de venda de produtos e 
  serviços prestados 23 – – 1.823.986 1.488.526
 Valorização à v alor justo dos ativos 
  biológicos e produtos agrícolas 24 – – 981.591 582.627
 Realização do v alor justo dos ativos 
  biológicos e produtos agrícolas 24 – – (654.129) (458.631)
 Custo dos produtos vendidos e serviços 
  prestados 24 – – (1.052.072) (884.439)
Lucro bruto – – 1.099.376 728.083
 Despesas comerciais 25 – – (27.412) (17.323)
 Despesas administrativas e gerais 25 (86) (350) (82.498) (74.903)
 Outras receitas e despesas 
  operacionais, líquidas 26 61.385 – 71.000 1.285
 Resultado de participações societárias 7 231.153 69.122 (326) 2.482
Lucro operacional 292.452 68.772 1.060.140 639.624
 Receitas financeiras 27 43 10 78.007 23.575
 Despesas financeiras 27 (3.850) (1) (253.827) (245.441)
 Variação cambial, líquida 27 – – (108.219) (261.961)
Resultado financeiro (3.807) 9 (284.039) (483.827)
Lucro antes do IR e da CS 288.645 68.781 776.101 155.797
 Imposto de renda e CS correntes 19 (3) – (5.212) (2.118)
 IR e contribuição social diferidos 19 – – (227.450) (50.717)
Lucro líquido do exercício 288.642 68.781 543.439 102.962
Atribuível á
 Acionistas da Companhia 288.642 68.781
 Participação de não controladores 254.797 34.181

543.439 102.962
Lucro básico e diluído por ação - em reais 0,275 0,065

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 
Em milhares de reais

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 288.642 68.781 543.439 102.962
 Outros resultados abrangentes – – – –
Total de resultado abrangente do exercício 288.642 68.781 543.439 102.962

ativos. As oscilações dos preços da commodities podem gerar uma grande variação nos valores 
dos fluxos dos arrendamentos e parcerias agrícolas que são indexados utilizando esta premissa. 
(h) Taxa incremental sobre os passivos de arrendamentos e parcerias agrícolas: A Scheffer 
não tem condições de determinar a taxa implícita de desconto a ser aplicada a seus contratos de 
arrendamento e parcerias agrícolas. Portanto, a taxa incremental sobre o empréstimo do arrenda-
tário é utilizada para o cálculo do valor presente dos passivos de arrendamento no registro inicial 
do contrato. A taxa incremental sobre passivos de arrendamento e parcerias agrícolas é a taxa de 
juros que o arrendatário teria que pagar ao tomar recursos emprestados para a aquisição de ativo 
semelhante ao ativo objeto do contrato de arrendamento, por prazo semelhante e com garantia 
semelhante, os recursos necessários para obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso 
em ambiente econômico similar. A obtenção desta taxa envolve um elevado grau de julgamento, 
e deve ser função do risco de crédito do arrendatário, do prazo do contrato de arrendamento, da 
natureza e qualidade das garantias oferecidas e do ambiente econômico em que a transação 
ocorre. O processo de apuração da taxa utiliza preferencialmente informações prontamente ob-
serváveis, a partir das quais deve proceder aos ajustes necessários para se chegar à sua taxa 
incremental de empréstimo. O CPC 06(R2) permite que a taxa incremental seja determinada para 
um agrupamento de contratos, uma vez que esta escolha está associada à validação de que os 
contratos agrupados possuem características similares. A Scheffer adota o referido expediente 
prático de determinar agrupamentos para seus contratos de arrendamento em escopo por enten-
der que os efeitos de sua aplicação não divergem materialmente da aplicação aos arrendamentos 
individuais. O tamanho e a composição das carteiras foram definidos conforme as seguintes 
premissas: (a) ativos de naturezas similares e (b) prazos remanescentes com relação à data de 
aplicação inicial similares. 3.1 Julgamentos relevantes: A Scheffer não possui assuntos que 
envolvem julgamentos relevantes relativos ao risco de causar um ajuste significativo no valor 
contábil dos ativos e passivos no próximo exercício social, exceto por: Mensuração a valor justo: 
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Scheffer requer a mensuração dos valores 
justos, para os ativos e os passivos financeiros e não financeiros. A Scheffer estabeleceu uma 
estrutura de controle relacionada à mensuração dos valores justos. Isso inclui uma equipe de 
avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de 
valor justo, incluindo os valores justos e reportes diretamente à diretoria. A equipe de avaliação 
revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se a informação 
de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar 
os valores justos, então a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para 
suportar a conclusão de que tais avaliações atendem aos requisitos do CPC, incluindo o nível na 
hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas. Ao mensurar o valor 
justo de um ativo ou um passivo, a Scheffer utiliza-se de dados observáveis de mercado, tanto 
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia ba-
seada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. Nível 2: 
informações, além dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado 
para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, deri-
vados dos preços). Nível 3: informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em 
dados observáveis pelo mercado (ou seja, premissas não observáveis). Informações adicionais 
sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas na seguinte Nota 
28. 4 Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e bancos – – 333.114 237.633
Aplicações financeiras (i) 247 2.732 93.969 239.392
Total do caixa e equivalentes de caixa 247 2.732 427.083 477.025
(i) A Scheffer considera como caixa e equivalentes de caixa os saldos de aplicações financeiras 
com vencimentos não superior a 3 meses, de alta liquidez e prontamente conversíveis em mon-
tante conhecido de caixa, sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e que visa aten-
der compromissos de curto prazo (não investimento). As aplicações financeiras são automáticas, 
CDB, remuneradas entre a taxa de 99% à 100% em 31 de dezembro de 2021 (90% à 114% em 
2020) do Certificado de Depósito Interbancário CDI. 5 Contas a receber de clientes

Consolidado
2021 2020

Duplicatas a receber:
Mercado interno 83.100 60.641
Mercado externo 35.112 29.873

118.212 90.514
Circulante 114.531 85.516
Não circulante 3.681 4.998

118.212 90.514
A composição dos saldos por idade de vencimentos pode ser assim apresentada:

Consolidado
Aging list 2021 2020
A vencer
Até 30 dias 53.399 73.086
De 31 a 60 dias 54.742 3.731
De 61 a 90 dias 300 6.369
De 91 a 180 dias 3.772 668
De 181 a 365 dias 2.318 1.663
Acima de 365 dias 3.681 4.997

118.212 90.514
A diretoria da Scheffer entende que os saldos de contas a receber em aberto em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 são realizáveis e apresentam um risco imaterial de crédito, dado serem substan-
cialmente relacionados a grandes tradings nacionais e internacionais, sem nenhum risco de perda 
ou expectativa de perda dos saldos em aberto. 6 Estoques e adiantamentos a fornecedores

2021 2020
Insumos 573.811 402.777
Produtos agrícolas (algodão em pluma, algodão em caroço, soja, e milho) 233.804 155.224
Manutenção 54.847 38.218
Indutrialização - Estoque produto acabado 3.932 –

866.394 596.219
Adiantamentos a fornecedores de insumos 16.884 50.387
Ajuste a valor realizável líquido dos produtos agricolas 267.177 95.518
Total de saldo de estoques e adiantamentos a fornecedores 1.150.455 742.124
Os estoques de produtos comercializáveis milho, algodão e soja, são valorizados pelo seu valor 
realizável líquido com base em preços contratados pela Scheffer, ou caso não existam contratos 
firmados para todo o saldo, mercado físico menos os custos para venda. Os preços de referência 
são públicos e são obtidos de mercados ativos de soja, milho e algodão no mercado interno divul-
gados pelo IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária). A Scheffer possui esto-
ques em poder de terceiros dos seguintes itens em 2021, produtos agrícolas R$ 11.373 ( em 2020 
R$ 21.363 ), Insumos R$ 162.190 ( em 2020 R$ 129.198) e manutenção R$ 942 ( em 2020 R$ 
912 ). 7 Investimentos: a. Composição dos saldos

2021 2020
Investimento em controladas
Investimentos - controladas 1.501.989 1.205.508

1.501.989 1.205.508
Outros investimentos
Não controladas 3.055 3.382

3.055 3.382
1.505.044 1.208.890

Notas explicativas da diretoria às demonstrações financeiras - exercícios findos em 31 de dezembro 2021 - Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma
1 Contexto operacional: A Scheffer Participações S/A (“Companhia’), uma sociedade anônima 
de capital fechado com sede e foro no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, foi fundada 
em 04 de agosto de 2009. Seus objetivos sociais consistem, fundamentalmente, em participação 
societária em outras sociedades, na qualidade de sócia quotista ou acionista. A Companhia é 
controladora direta das seguintes empresas, e que em conjunto constituem a “Scheffer”. Scheffer 
& Cia Ltda. - 99,99% do capital social - A Scheffer & Cia Ltda. (“Scheffer & Cia”), é uma sociedade 
por cotas de responsabilidade limitada, cuja sede localiza-se no município de Cuiabá/MT. A Em-
presa foi constituída em 11 de Outubro de 2001, e partir de Junho de 2019, com a migração das 
atividades agropecuárias até então exercidas no Condomínio de pessoas físicas, denominado 
“Condomínio Scheffer”, a sociedade passou a operar essas atividades, consistindo na exploração 
das culturas de soja, algodão, milho, sorgo, milheto, dentre outras culturas de rodízio e pecuária, 
mediante o instituto de parceria agrícola e/ou arrendamento. Agropecuária Scheffer Ltda.- 99,87% 
do capital social - (“Agropecuária Scheffer”), uma sociedade por cotas de responsabilidade limita-
da com sede e foro no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, foi fundada em 20 de maio 
de 2008. Seus objetivos sociais consistem, fundamentalmente, em exploração das culturas de 
soja, algodão, milho, sorgo, milheto, dentre outras culturas de rodízio, mediante o instituto de 
parcerias agrícolas em áreas próprias. A Agropecuária Scheffer é a controladora das seguintes 
empresas com os respectivos percentuais de participações no capital social: · Agropecuária Sche-
ffer Sapezal - 99,96% - em fase pré-operacional · Agropecuária Scheffer Juara - 99,96% - em fase 
pré-operacional. Scheffer Armazéns Gerais Ltda.- 99,87% do capital social - (“Scheffer Arma-
zéns”) é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, cuja sede, foro e administração 
localizam-se no munícipio de Sapezal/MT. A Empresa foi constituída em 17 de novembro de 2014 
e possui outras 5 (cinco) filiais sendo 4 (quatro) também localizadas na cidade de Sapezal/MT, e 
uma na localidade de Buriticupu/MA. Seus objetivos sociais consistem, fundamentalmente, na 
armazenagem de produtos agrícolas. Scheffer Indústria e Comércio de Biodefensivos Agrícolas 
Ltda. - 99,99% do capital social -( “Scheffer Biodefensivos”), é uma sociedade de quotas de res-
ponsabilidade limitada, cuja sede, foro e administração localizam-se no munícipio de Sapezal/MT. 
Constituída em 04 de dezembro de 2019. A Empresa encontra-se em fase pré-operacional. Sche-
ffer Comercial Atacadista de Produtos Agrícolas Ltda. . - 99,99% do capital social - A (“Scheffer 
Comercial Atacadista”), é uma sociedade de quotas de responsabilidade limitada, cuja sede, foro 
e administração localizam-se no munícipio de Cuiabá/MT. Constituída em 08 de maio de 2020, a 
Sociedade tem por objeto o comércio atacadista de soja e milho em grãos, algodão em caroço ou 
em pluma. Scheffer Locações de Imóveis, Máquinas e Serviços Agrícolas Ltda.: - 99,99% do ca-
pital social - (“Scheffer Locações”), é uma sociedade de quotas de responsabilidade limitada, cuja 
sede, foro e administração localizam-se no munícipio de Cuiabá/MT. Constituída em 11 de março 
de 2020, a A Sociedade tem por objeto a locação de imóveis próprios, a locação de máquinas e 
equipamentos agrícolas sem operador, a prestação de serviços de preparação de terreno, cultivo 
e colheita e a locação de máquinas e equipamentos agrícolas com operador. e encontra-se em 
fase pré-operacional. Scheffer Gestora de Ativos Intangíveis Ltda.: A “Scheffer Gestora de Ativos 
Intangíveis Ltda.”, é uma sociedade de quotas de responsabilidade limitada, cuja sede, foro e 
administração localizam-se no munícipio de Cuiabá/MT. Constituída em 12 de março de 2020, a 
A Sociedade tem por objeto a gestão, compra e venda e o licenciamento de uso de marcas, pa-
tentes e direitos de exploração mineral; e a prestação de serviços de inspeções e avaliações 
técnicas de lavouras, produtos agropecuários e seus derivados. Viso Mineração, Indústria e Co-
mércio de Fertilizantes Ltda.: A “Viso” é uma sociedade de quotas de responsabilidade limitada, 
cuja sede, foro e administração localizam-se no munícipio de Cuiabá/MT. Constituida em 23 de 
novembro de 2020, a Sociedade tem por objetivo o comércio, armazenagem, industrialização, 
produção, importação e exportação de adubos e fertilizantes, extração e mineração para produ-
ção de adubos e fertilizantes e a investigação e pesquisa de minérios e aproveitamento de jazidas 
minerais no território nacional. A atividade da Scheffer está focada na produção de grãos e fibras 
de algodão, incorporando em sua estrutura terras para plantio com infraestrutura básica (próprias, 
em nome da pessoa jurídica; e/ou de terceiros, em forma de arrendamentos ou parcerias agríco-
las), unidades de beneficiamento de algodão, armazéns de grãos, além de participar em outras 
empresas e em cooperativas agrícolas voltadas para os seus fins. As entidades do Grupo Schef-
fer possuem saldos em aberto e realizam transações relevantes entre si, em condições conforme 
descrito na Nota 22. Atualmente, a Scheffer conta com 12 (doze) unidades produtivas (em áreas 
próprias e de terceiros, que são exploradas pelos regimes de arrendamento rural e parceria agrí-
cola), conforme relacionadas a seguir: Rafaela, Iracema, Carajás, Três Lagoas, Luar do Sertão, 
Santa Tereza, Simoneti, São Miguel, Sanga Funda, Santo Antonio, Fogliatelli e Vó Luzia. Além das 
lavouras, a Scheffer conta com 5 (cinco) algodoeiras (Santa Tereza, Rafaela, Iracema, Três Lago-
as e Algodoeira Scheffer), 10 (dez) armazéns (Iracema, Tres lagoas, Rafaela, Fogliatelli, Santo 
Antonio, Santa Tereza, Vó Luzia, São Miguel, Simonete, Adriana e 1 (uma) Biofabrica (Três Lago-
as). As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela diretoria da 
Scheffer em 28 de fevereiro de 2022. 1.1 Combinação de negócios: Em 13 de janeiro de 2021, 
A Scheffer Participações adquiriu 100% do capital social da Viso uma mineradora de fósforo que 
opera no estado do Pará por R$ 6.500 sendo R$ 1.500 contraprestação contingente (na data da 
aquisição foram considerados o valor justo da contraprestação total no valor de R$ 1500, sendo 
que o mínimo seria zero) e agrega ao seu portifólio mais essa inovação que vai permitir um incre-
mento na produção agrícola aliado à conservação do solo e o cuidado com o meio ambiente. Terá 
a sua produção destinada para o consumo interno da Scheffer e a comercialização a outros 
agricultores. A ligação entre a Scheffer e essa mineradora teve início em 2016, quando a compa-
nhia agrícola começou a utilizar os seus produtos, um fertilizante fosfatado 100% nacional e sem 
adição de químico. Com base em pesquisas da área que comparam o termofosfato com outras 
fontes de fósforo (superfosfato simples e superfosfato triplo), mostram que a eficiência agronômi-
ca dele, em diversas culturas, apresenta produtividade igual ou superior, dependendo das condi-
ções do solo. Outro ponto que destaca o produto é a sua alta solubilidade, que resulta em uma 
liberação gradual do fósforo, minimizando a fixação do nutriente no solo e fornecendo fósforo para 
a cultura ao longo de todo seu ciclo. Considerando que o valor justo líquido dos ativos e passivos 
identificáveis da Viso (já líquido dos tributos diferidos) superaram o custo do investimento foi reco-
nhecido um ganho por compra vantajosa diretamente no resultado do exercício em “Outras recei-
tas e despesas operacionais”, conforme previsto pelas práticas contábeis. A tabela a seguir resu-
me o valor justo da contraprestação paga para a “Phosfaz Mineração” (antiga controladora da 
Viso) e os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos reconhecidos na data da aquisição, 
da Viso: Contraprestação:
Em 13 de janeiro de 2021
Caixa 5.000
Contraprestação contingente 1.500
Valor atribuído a contraprestação na data da aquisição 6.500
Valores reconhecidos de ativos identificáveis adquiridos e 
 passivos assumidos
Estoques 9.138
Imobilizado 34.954
Intangível - Direitos Minerários 47.059
Fornecedores (44)
Provisões ambientais (1.520)
Impostos Diferidos (IRPJ/CSLL) (18.338)
Total de ativos líquidos identificáveis 71.249
Ganho por compra vantajosa (64.749)

6.500
Movimentação ganho compra vantajosa
Ganho por compra vantajosa 13/01/2021 (64.749)
Contraprestação contingente não realizada (531)
Realização mais valia estoques 3.186
Realização direito minerario 2.714
Realização Impostos Diferidos (IRPJ/CSLL) (2.006)
Saldo em 31/12/2021 (Nota 26) (61.386)
2 Base de preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela diretoria na sua gestão. 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor, e ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) mensurados ao valor 
justo, bem como ativos imobilizados ao custo atribuído. A preparação de demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da diretoria da Companhia no processo de aplicação das práti-
cas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior comple-
xidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demons-
trações financeiras estão divulgadas na Nota 3. As principais práticas contábeis aplicadas na 
preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas práticas foram 
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. (a) 
Demonstrações financeiras individuais: As demonstrações financeiras individuais da Compa-
nhia são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas, de forma 
consistente com as mesmas práticas contábeis. (b) Demonstrações financeiras consolidadas: 
A Companhia detêm o controle das empresas descritas na Nota 1 incluídas na consolidação. As 
políticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas estão 
descritas na Nota 2.1. 2.1 Consolidação: As seguintes políticas contábeis são aplicadas na ela-
boração das demonstrações financeiras consolidadas. Controladas: Controladas são todas as 
entidades nas quais a Companhia detém controle. As demonstrações financeiras de controladas 
são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle, se 
inicia até a data em que o controle, deixa de existir. As políticas contábeis de controladas estão 
alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. Nas demonstrações financeiras individuais 
da Controladora as informações financeiras de controladas, são reconhecidas por meio do méto-
do de equivalência patrimonial. Transações com participações de não controladores: A 
Companhia trata as transações com participações de não controladores como transações com 
proprietários de ativos da Companhia. Para as compras de participações de não controladores, a 
diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos 
líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações 
de participações de não controladores e os ganhos e perdas advindos por aumento de capital em 
que há aumento/redução de participações acionárias também são registrados diretamente no 
patrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”. Perda de controle em controla-
das: Quando a Companhia deixa de ter controle, qualquer participação retida na entidade é rea-
valiada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. O valor 
justo é o valor contábil para subsequente contabilização da participação retida em uma coligada, 
uma joint venture ou um ativo financeiro. Além disso, quaisquer valores previamente reconhecidos 
em outros resultados abrangentes relativos àquela entidade são contabilizados como se a Com-
panhia tivesse alienado diretamente os ativos ou passivos relacionados. Isso pode significar que 
os valores reconhecidos previamente em outros resultados abrangentes são reclassificados para 
o resultado. Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intragrupo, e quais-
quer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das 
demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com 
empresas investidas registrados por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimen-
to na proporção da participação da Companhia na investida. Prejuízos não realizados são elimi-
nados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o 
ponto em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. 2.2 Conversão de 
moeda estrangeira: Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nestas 
demonstrações financeiras de cada uma das entidades da Scheffer são mensurados usando a 
moeda do principal ambiente econômico no qual a Scheffer atua (“a moeda funcional”). As de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a moeda 
funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação da Scheffer. Transações e sal-
dos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens 
são reavaliados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e 
da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetá-
rios em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as 
perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como Variações cambiais, lí-
quidas. 2.3 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 ori-
ginais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresen-
tado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa. As contas ga-
rantidas são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos e financiamentos”, no 
passivo circulante. 2.4 Ativos financeiros: 2.4.1 Classificação: A Scheffer classifica seus ativos 
financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao valor justo (seja por 
meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado). • Mensurados ao custo amor-
tizado. A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos finan-
ceiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. A Scheffer classifica os instrumentos financei-
ros derivativos ao valor justo por meio do resultado. Para ativos financeiros mensurados ao valor 
justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado. 2.4.2 Reconhecimento e desreconhe-
cimento: Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de nego-
ciação, data na qual a Scheffer se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros 
são desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham 
sido transferidos e a Scheffer tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da 
propriedade. 2.4.3 Mensuração: No reconhecimento inicial, a Scheffer mensura um ativo finan-
ceiro ao valor justo acrescido, em havendo um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por 
meio do resultado, dos custos de transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financei-
ro. Os custos de transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registra-
dos como despesas no resultado. Os ativos financeiros com derivativos embutidos são conside-
rados, em sua totalidade, ao determinar se os seus fluxos de caixa consistem apenas em 
pagamento do principal e de juros. Instrumentos de dívida: A mensuração subsequente de títu-
los de dívida depende do modelo de negócio da Scheffer para gestão do ativo, além das caracte-
rísticas do fluxo de caixa do ativo. A Scheffer classifica seus títulos de dívida de acordo com as 
categorias de mensuração a seguir: Custo amortizado - os ativos, que são mantidos para coleta 
de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos do 
principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas com juros provenientes 
desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva 
de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no 
resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas cam-
biais. As perdas por impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do 
resultado. Valor justo por meio do resultado - os ativos que não atendem os critérios de classifica-
ção de custo amortizado ou de valor justo por meio de outros resultados abrangentes são mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em 
título de dívida que seja subsequentemente mensurado ao valor justo por meio do resultado são 
reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em outros ganhos/(perdas), no exercício em 
que ocorrerem. Instrumentos patrimoniais: A Scheffer subsequentemente mensura, ao valor 
justo, todos os investimentos patrimoniais. Quando a diretoria da Scheffer escolher apresentar, ao 
valor justo, os ganhos e perdas com investimentos patrimoniais em outros resultados abrangen-
tes, não haverá reclassificação subsequente dos ganhos e perdas ao valor justo para o resultado 
após a baixa do investimento. Os dividendos desses investimentos continuam a ser reconheci-
dos, no resultado, como outras receitas quando o direito de a Scheffer receber pagamentos é 
estabelecido. As variações no valor justo dos ativos financeiros ao valor justo por meio do resulta-
do são reconhecidas em outros ganhos/(perdas) na demonstração do resultado quando aplicável. 
As perdas por impairment (e a reversão dessas perdas) em investimentos patrimoniais mensura-
dos ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes não têm uma divulgação separada 
das outras mudanças no valor justo. 2.4.4 Impairment: A Scheffer avalia, em base prospectiva, 
as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado. 
A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no 
risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a Scheffer aplica a abordagem simplificada 
conforme permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil 
a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 2.4.5 Compensação de instrumentos finan-
ceiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balan-
ço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O 
direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos 
negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte. 2.5 
Passivos financeiros não derivativos - Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuí-
veis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 
amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 2.6 Instrumentos financeiros derivativos e 
atividades de hedge: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em 
que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu 
valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultante depende de o fato do deri-
vativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos casos de adoção da contabilida-
de de hedge (hedge accounting). A Scheffer não adota a contabilidade de hedge. A Scheffer de-
tém instrumentos financeiros derivativos como parte de suas operações de trading de 
commodities, e como gestão da sua política de proteção, contrata operações nos mercados futu-
ros (Commodities, moeda e índices), mercado a termo, opções e de balcão para proteção das 

oscilações no valor justo de suas operações de venda de produtos e/ou dívidas financeiras. O 
objetivo das operações envolvendo derivativos está sempre relacionado à operação d a Scheffer 
à redução de sua exposição aos riscos de mercado, identificados nas políticas e diretrizes e, 
também, com o gerenciamento da volatilidade dos fluxos financeiros. Os resultados obtidos com 
essas operações estão condizentes com as políticas e as estratégias definidas pela diretoria da 
Scheffer. Todos os ganhos ou perdas decorrentes de instrumentos financeiros derivativos estão 
reconhecidos pelo seu valor justo. Os derivativos atrelados ao preço de produtos, são reconheci-
dos inicialmente pelo seu valor justo e seus custos de transação atribuíveis, sendo então, reco-
nhecido pelos seus resultados incorridos quando houver. Posteriormente ao reconhecimento ini-
cial, são mensurados pelo valor justo e as alterações foram registradas no resultado do exercício 
como componente do lucro bruto. Os derivativos atrelados a instrumentos financeiros, oriundos 
da proteção de moeda e/ou índices, são reconhecidos no resultado financeiro. O valor justo total 
de um derivativo é classificado como ativo ou passivo. 2.7 Contas a receber de clientes:As 
contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de produtos ou 
prestação de serviços no curso normal das atividades da Scheffer. Se o prazo de recebimento é 
equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso 
contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 
com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa (“PCLD” ou impairment), quando aplicável. 2.8 Estoques: Os estoques de produtos agríco-
las produzidos pela Scheffer e que serão entregues fisicamente são mensurados pelo seu valor 
realizável líquido em alinhamento às práticas contábeis adotadas no Brasil. O valor líquido de re-
alização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados 
de conclusão e necessários para efetuar a venda. Quando existem contratos de venda de com-
modities firmados com clientes, os preços de venda definidos nos contratos são utilizados como 
premissa do cálculo valor realizável; para as quantidades em estoques para as quais não há 
contratos de venda firmado com clientes, a Scheffer se utiliza de preços de mercado menos cus-
tos de venda para cálculo do valor realizável. Os produtos agrícolas provenientes da colheita dos 
ativos biológicos são mensurados ao valor justo menos as despesas de venda no ponto da colhei-
ta. Após colhidos, são mensurados pelo valor realizável líquido, conforme pronunciamento Técni-
co CPC 16. Os demais estoques são avaliados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável 
líquido. O método de avaliação dos estoques é a média ponderável móvel. 2.9 Ativos biológi-
cos: Os ativos biológicos da Scheffer compreendem as lavouras de soja, milho, algodão e outras 
culturas de transição e gado bovino, que será vendido para abate. As principais atividades da 
Scheffer no cultivo das referidas lavouras são preparo de solo, plantio e cultivo (tratos culturais) 
dessas culturas, que tem ciclo produtivo de curto prazo. Os ativos biológicos são mensurados ao 
seu valor justo. As premissas significativas utilizadas na determinação do valor justo dos ativos 
biológicos estão demonstradas na Nota 8. O valor justo dos ativos biológicos é determinado no 
reconhecimento dos ativos e na data-base das demonstrações financeiras. O ganho ou perda na 
variação do valor justo dos ativos biológicos é determinado pela diferença entre o valor justo no 
início e final do exercício, sendo registrado no resultado do exercício na rubrica “Ajuste de valor 
justo do ativo biológico - Receita”. 2.10 Imobilizado: As terras e terrenos compreendem as fazen-
das nas quais são desenvolvidas as atividades agrícolas. As edificações e benfeitorias compreen-
dem, principalmente, os escritórios onde ficam as sedes administrativas da Scheffer e os barra-
cões de armazenagem, unidades beneficiadoras de soja, unidades beneficiadoras de algodão, 
abrigos de máquinas, casas, etc. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos 
depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos 
itens. As demonstrações financeiras de 2010 foram as primeiras elaboradas de acordo com os 
novos CPC´s. Nesse momento, a Scheffer optou por recompor o saldo de seu ativo imobilizado, 
apurando e reconhecendo o custo atribuído (deemed cost) aos principais ativos imobilizados 
nessa data (principalmente terras), em contra partida do Patrimônio líquido - Ajuste de avaliação 
patrimonial. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefí-
cios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com seguran-
ça. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manuten-
ções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Não ocorreram 
mudanças relevantes na forma de utilização dos bens do ativo imobilizado, tecnologia ou obsoles-
cência desde final de 2019 que justificam uma análise mais aprofundada e detalhada nas vidas 
úteis dos bens, de modo que a diretoria avaliou não ser necessário mudanças nas atuais vidas 
úteis dos bens. Os ativos adquiridos de Condomínio que foram avaliados e adquiridos a valor 
justo em 1º de junho de 2019, tiveram também sua vida útil remanescente avaliada. As terras e os 
terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método line-
ar considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada. Essas vidas 
úteis estão sendo apresentadas a seguir:
Edificações 15 a 30 anos
Máquinas e equipamentos 5 a 10 anos
Móveis e utensílios 2 a 10 anos
Veículos 2 a 17 anos
Animais 10 anos
Média da vida útil ponderada por sua importância no conjunto dos ativos, considerando a reava-
liação efetuada ao final de 2010 e dos ativos avaliados e adquiridos em 2019 com a migração das 
atividades do Condomínio para a Scheffer & Cia. O valor contábil de um ativo é imediatamente 
baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recu-
perável estimado. Os ganhos e as perdas com alienações são determinados pela comparação 
dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e despesas 
operacionais” na demonstração do resultado. 2.11 Ativos intangíveis - sofwares: As licenças de 
softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer 
com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a 
vida útil estimada dos softwares, em cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwa-
res são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. 2.12 Impairment de ativos não finan-
ceiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não estão sujeitos à amortização e são testa-
dos anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável 
(impairment). Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de im-
pairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo 
menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ati-
vos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos não financeiros, que tenham 
sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível 
reversão do impairment na data do balanço. 2.13 Fornecedores: As contas a pagar aos fornece-
dores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período 
de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.14 Empréstimos e financia-
mentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líqui-
do 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 período em que os 
empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante e não circulante 
conforme cláusulas contratuais. Quando relevantes, os custos de empréstimos gerais e específi-
cos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, 
que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar 
pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quan-
do for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais 
custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconheci-
dos como despesa no exercício em que são incorridos. 2.15 Provisões: As provisões para recu-
peração ambiental e ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a 
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resul-
tado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liqui-
dar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as 
perdas operacionais futuras. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade 
de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer 
item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensu-
radas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, 
usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado de 
valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. As provisões para 
contratos onerosos são reconhecidas nas entidades agrícolas do Grupo quando: (i) o valor dos 
contratos de compromissos futuros de entrega física de commodity estejam fixados a valor inferior 
ao custo de produção, ou (ii) o valor fixado dos contratos esteja fixado a valor inferior ao valor 
justo da commodity utilizado na valorização dos ativos biológicos que serão colhidos para cumpri-
mento dos referidos contratos. Os ajustes relacionados às provisões de contratos onerosos são 
contabilizados no grupo de “Outras receitas e despesas operacionais, líquidas”. 2.16 Imposto de 
renda e contribuição social correntes e diferidos: As despesas de imposto de renda e contri-
buição social do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a 
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem 
relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abran-
gente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado 
abrangente. O encargo de imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos é calcu-
lado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do 
balanço. A diretoria avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Scheffer nas apurações 
de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá 
margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores es-
timados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social corren-
tes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a 
pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data 
do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos nas entidades 
optantes pela tributação pelo lucro real, sobre prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição 
social e imposto de renda sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as 
bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras . 
Apenas as entidades Scheffer Participações S/A e Scheffer & Cia Ltda. optaram pela tributação 
pela sistemática do lucro real em 2021, a Scheffer & Cia Ltda esta enquadrada neste regime 
desde 2010, já a Scheffer Participações S/A optou pelo lucro real apenas a partir de 2021. Nestes 
casos, o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na 
proporção da probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as 
diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são 
apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los 
quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e 
mesma autoridade fiscal. Para as entidades optantes pelo lucro presumido, (aplicável à todas as 
demais empresas da Scheffer), as bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social 
são apuradas mediante a aplicação dos seguintes percentuais segundo as regras de apuração 
pelo regime de lucro presumido. O imposto de renda foi apurado a alíquota de 15% mais adicional 
de 10% (para o excedente de R$ 240 anual) e a contribuição social à alíquota de 9% sobre esta 
base de cálculo: · 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta de venda de produtos; · 32% 
sobre a receita bruta de prestação de serviços; e · 100 % sobre a receita financeira e sobre o re-
sultado na alienação do ativo imobilizado. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber 
esperado sobre o lucro presumido. Para as entidades optantes pelo lucro presumido, somente 
houve a constituição de tributos diferidos sobre a adoção do custo atribuído de ativos imobilizados 
quando da adoção dos CPCs, diretamente no patrimônio líquido, e serão realizados apenas 
quando da realização, pela venda ou depreciação (conforme aplicável), contra a conta de lucros 
acumulados. 2.17 Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contra-
prestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das 
atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre entidades da Schef-
fer. A Scheffer reconhece a receita quando há a transferência de controle, o seu valor pode ser 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade 
e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Scheffer, 
ou seja, quando o cumprimento das obrigações de performance foram atendidas. A Scheffer ba-
seia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo 
de transação e as especificações de cada venda. 2.18.1 Receita com venda de produtos: A 
receita com venda de produtos é reconhecida quando efetua a entrega dos produtos comerciali-
zados para o cliente, a depender dos termos contratuais firmados (incoterms), e não há qualquer 
obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos. 2.18.2 Receita com presta-
ção de serviços: A receita de contratos de prestação de serviços de armazenagem é reconheci-
da no exercício em que os serviços são prestados. 2.18.3 Receitas e despesas financeiras: As 
receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é 
reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método de taxa 
de juros efetiva. As despesas financeiras abrangem substancialmente, despesas com juros sobre 
empréstimos e financiamentos e variações no valor justo de instrumentos financeiros mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado. Custos de empréstimos e financiamentos que não são 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no re-
sultado através do método de taxa efetiva de juros. 2.18.4 Demais receitas e despesas: As de-
mais receitas e despesas são reconhecidas ao resultado de acordo com o princípio contábil de 
competência. 2.19 Subvenções governamentais: Subvenções governamentais são reconheci-
das quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas as correspon-
dentes condições serão satisfeitas. Quando o benefício se refere a um item de despesa, é reco-
nhecido como receita ao longo do período do benefício, de forma sistemática em relação aos 
custos cujo benefício objetiva compensar. O governo do estado de Mato Grosso concedeu incen-
tivos para diferimento de débitos de ICMS nos termos do Regulamento do ICMS. O Estado per-
mite optar pelo regime de diferimento ou pelo regime de não diferimento, porém tais incentivos 
não podem ser utilizados para dedução em apurações de imposto de renda, e não há contrapar-
tida a ser atendida. No regime de diferimento, ao qual a Agropecuária Scheffer Ltda e Scheffer & 
Cia Ltda. fizeram a opção, estas ficam impedidas de apropriar créditos de ICMS pela aquisição 
dos insumos , matérias primas e ativo imobilizado. No regime de não diferimento é permitida a 
apropriação de créditos pelas aquisições, porém as saídas são tributadas. Em 2021, a Scheffer & 
Cia Ltda foi beneficiada por incentivos fiscais de imposto de renda. Os beneficio foi concedido pela 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam e tem 10 anos de vigência, e con-
siste no direito a redução de 75% do Imposto sobre a Renda e adicionais não-restituíveis. O pro-
duto incentivado pelo beneficio é o pluma de algodão: O imposto de renda é apurado de acordo 
com a legislação fiscal atualmente vigente e os valores relativos ao beneficio, são registrados em 
uma conta do resultado, e nos registros contábeis da Scheffer & Cia é constituído reserva de in-
centivos fiscais que não pode ser distribuída. 2.20 CPC 06(R2) - Operações de arrendamento 
mercantil: Na preparação dessas demonstrações financeiras, a diretoria da Scheffer considerou, 
a nova revisão do pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil, 
que substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (R1) - Operações de 
Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrenda-
mento Mercantil. A norma CPC 06 (R2) introduziu um modelo único de contabilização de arrenda-
mentos no balanço patrimonial para arrendatários. Na adoção do CPC 06 (R2), a Scheffer reco-
nheceu os passivos de arrendamento envolvendo arrendamentos que já haviam sido 
classificados como “arrendamentos operacionais”, bem como também equiparou, para fins de 
registros contábeis, os contratos de parcerias agrícolas no contexto da referida norma. Esses 
passivos foram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos e parcerias 
agrícolas remanescentes descontados por meio da taxa de empréstimo incremental do arrenda-
tário em 1° de janeiro de 2019. Isenções para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor foram adotadas. A taxa de desconto utilizada tem como base a média das projeções futuras 
do CDI - Certificado de Depósitos Interbancários considerando o prazo de vigência de cada um 
dos contratos de arrendamentos e parcerias agrícolas, acrescido de um spread calculado pela 
Scheffer considerando seu risco de crédito no momento da adoção da norma e no início de vigên-
cia de um novo contrato, cujas naturezas possuem similaridade com o ativo de direito de uso. Nos 
contratos novos adicionados entre 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021, a Scheffer 
vem utilizando os mesmos critérios e parâmetros na mensuração das taxas de juros incrementais, 
obviamente considerando as alterações em relação às taxas de juros no mercado e aplicáveis à 
Scheffer. Após a adoção inicial ou a adição de um novo contrato, a taxa incremental utilizada na 
contabilização inicial não é mais alterada, conforme requerido pelo CPC 06 (R2). Na aplicação do 
CPC 06 (R2), a Scheffer utiliza os seguintes expedientes práticos permitidos pela norma:· Uso de 
uma taxa única de desconto em uma carteira de arrendamentos e parcerias agrícolas com carac-
terísticas razoavelmente similares. • Contabilização de arrendamentos operacionais e parcerias 
agrícolas com um prazo remanescente de menos de 12 meses como arrendamentos de curto 
prazo. A Scheffer tem os seus contratos de arrendamentos e parcerias de terras com terceiros 
indexados pela cotação da saca de soja ou milho na região de cada polo produtor. Com isto os 

fluxos de caixas futuros resultantes das obrigações previstas, são estimadas em quantidade de 
soja ou milho e convertidos para a moeda nacional, utilizando-se a cotação da soja em cada re-
gião, na data-base das demonstrações financeiras. Sendo assim os valores estão expostos ao 
mercado e poderão sofrer significativas variações até o momento dos pagamentos. As oscilações 
dos preços dessas comodities são reconhecidas nas rubricas de Direito de uso dos ativos e 
Passivos de arrendamento e parcerias agrícolas nos períodos de remensuração. As atividades 
de arrendamento da Scheffer e a maneira como são contabilizadas: A Scheffer aluga salas 
comerciais, onde estão instaladas parte de suas atividades administrativas e arrenda ou mantém 
sob regime de parceria agrícola e arrendamentos terras relacionados às suas atividades opera-
cionais. Em geral, os contratos são realizados por períodos superiores a um ano. Os prazos dos 
arrendamentos são negociados individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condi-
ções diferenciadas. Os contratos de arrendamento e parcerias agrícolas não contêm cláusulas 
restritivas, mas os ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos. Os 
passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamentos a 
seguir: • Pagamentos fixos (incluindo pagamentos que podem ser considerados variáveis, mas, 
em essência, são fixos), menos incentivos de arrendamentos a receber. • Pagamentos de arren-
damentos ou parcerias agrícolas variáveis baseados em algum índice ou taxa. Opções de pror-
rogação e extinção: As opções de prorrogação e extinção estão incluídas em diversos contratos 
de arrendamentos e parcerias agrícolas da Scheffer. Esses termos são usados para maximizar a 
flexibilidade operacional em termos de gestão de contratos, porém, estas opções de prorrogação 
e extinção precisam ser acordadas em comum acordo entre as partes, e não podem ser exercidas 
apenas pela Scheffer. Assim, a Scheffer adotou os prazos firmados em contrato, por entender não 
possuir obrigação executável além do contratualmente estabelecido. Ao determinar o prazo do 
arrendamento, a diretoria considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo eco-
nômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou para o não exercício da opção de ex-
tinção. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de extinção) são incluídas no 
prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento será pror-
rogado (ou não será extinto). Essa avaliação é revisada caso ocorra um evento ou mudança sig-
nificativa nas circunstâncias que afete tal avaliação e que esteja sob o controle do arrendatário. 
2.21 Mudanças nas práticas contábeis e divulgações: Alterações adotadas pela Scheffer: 
As seguintes alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 
1° de janeiro de 2021: • Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao CPC 48, CPC 38 e CPC 40 
-»Instrumentos Financeiros», ao CPC 06(R2) - Arrendamentos, ao CPC 11 «Contratos de Segu-
ros». A Fase 2 da reforma da IBOR traz as seguintes exceções temporárias na aplicação das re-
feridas normas, que foram adotadas pela Scheffer, com relação a: (i) Fluxos de caixa contratu-
ais de ativos e passivos financeiros: permitido mudanças na base de determinação dos fluxos 
de caixa contratuais sem ocasionar em desreconhecimento do contrato e, consequentemente, 
sem efeito imediato de ganho ou perda no resultado do exercício, desde que diretamente relacio-
nada com a reforma da taxa de juros de referência e substituição da taxa de juros, e que a nova 
base seja considerada economicamente equivalente à base anterior. (ii) Relações de hedge: a 
designação formal da relação de proteção deve ser alterada apenas para designar a taxa de re-
ferência alternativa como um risco coberto, alterar a descrição do item protegido e/ou alterar a 
descrição do instrumento de cobertura. Tal alteração na designação formal da relação de proteção 
não constitui descontinuação da relação de proteção e nem nova relação de proteção, portanto 
sem efeitos imediatos no resultado do exercício. • Benefícios Relacionados à Covid-19 Conce-
didos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento: alterações ao CPC 06(R2) “Arren-
damentos”: prorrogação da aplicação do expediente prático de reconhecimento de possíveis re-
duções obtidas nos pagamentos dos arrentamentos diretamente no resultado do exercício e não 
como uma modificação de contrato, até 30 de junho de 2022. As alterações mencionadas acima 
não tiveram impactos materiais para a Scheffer. 2.22 Alterações de normas novas que ainda 
não estão em vigor: Não há outras normas emitidas pelo CPC que ainda não entraram em vigor 
que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Scheffer. 3 Estima-
tivas e julgamentos contábeis críticos: Com base em premissas, a Scheffer faz estimativas 
com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As principais contas, envolvendo risco significativo de causar um 
ajuste relevante no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são as 
seguintes: (a) Ajuste ao valor justo de ativos biológicos: A avaliação dos ativos biológicos uti-
liza premissas para determinar seu valor justo, tais como: área plantada, produtividade agrícola 
estimada, custos estimados de tratos culturais até a colheita, preço futuro estimado dos produtos 
agrícolas, custo de ativos contributórios, taxa de desconto, entre outras (Nota 2.9). (b) Ajuste a 
valor justo de instrumentos financeiros derivativos de commodities, contratos a termo e 
provisão para contratos onerosos: O valor justo de instrumentos financeiros que não são ne-
gociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Scheffer 
usa seu julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que se baseiam principal-
mente nas condições de mercado existentes na data do balanço. Os contratos a termo fixados 
para vendas de commodities em que foram celebrados e continuam a ser mantidos para fins de 
entrega física do produto não são mensurados a valor justo, conforme previsto no CPC 48, sendo 
o seu ganho ou perda é reconhecido em receita líquida quando a Scheffer cumprir com a obriga-
ção de performance do contrato (na prática, representada pela entrega física do produto). Tais 
contratos a termo somente são contabilizados se representarem contratos onerosos, conforme 
CPC 25. As provisões para contratos onerosos são reconhecidas quando: (i) o valor dos contratos 
de compromissos futuros de entrega física de commodity estejam fixados a valor inferior ao custo 
de produção, ou (ii) o valor fixado dos contratos esteja fixado a valor inferior ao preço projetado da 
commodity utilizado na valorização a valor justo dos ativos biológicos que serão colhidos para 
cumprimento dos referidos contratos. (c) Ajuste ao valor realizável líquido de produtos agríco-
las (estoques) Calculado considerando (i) preço de venda firmado com clientes menos custos de 
entrega dos referidos produtos para os quais há compromissos de vendas firmados com os 
clientes ao final do exercício; e (ii) preço de mercado menos custos de entrega para os estoques 
para os quais não há contratos firmados. Em ambos os casos, líquido dos tributos incidentes so-
bre a venda. (d) Provisão para contingências: Calculada com base no saldo atualizado das 
contingências, cujas possibilidades de êxito foram consideradas remotas pelos consultores jurídi-
cos da Scheffer. A avaliação da probabilidade de perda de processos tributários, cíveis e trabalhis-
tas, inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências dispo-
níveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem 
como a avaliação dos advogados externos. As provisões, quando existirem, são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição apli-
cável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. (e) Tributos diferidos: De acordo com o princípio contábil da 
competência, se a contabilidade já reconheceu uma receita ou lucro, que ocorrerá futuramente, a 
despesa de imposto de renda deverá ser reconhecida nesse mesmo exercício, ou seja, o impos-
to incidente sobre elas que será pago em exercícios futuros. Da mesma maneira, se as despesas 
reconhecidas atualmente não puderem ser consideradas dedutíveis fiscalmente, mas sim no fu-
turo, a Scheffer reconhece os tributos diferidos, desde que, também, a Scheffer reúna todas as 
condições para reconhecimento de tributos diferidos ativos (Nota 2.16). (f) Valor recuperável e 
revisão da vida útil do ativo imobilizado: A capacidade de recuperação dos ativos que são 
utilizados nas atividades da Scheffer é avaliada sempre que eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos pode não ser recuperável 
com base em fluxos de caixa futuros, ou seu valor em uso. Se o valor contábil destes ativos for 
superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos 
patamares. (g) Direito de uso dos ativos e passivos de arrendamentos e parcerias agríco-
las: A Scheffer calculou os saldos a pagar pelos passivos de arrendamento e parcerias agrícolas 
considerando os contratos por localidade e indexando aos valores de sacas de soja, milho ou em 
reais, contabilizando tais valores no momento da adoção inicial do CPC 06 (R2) - Arrendamentos 
em contra-partida ao direito de uso dos ativos. Nas datas bases de apresentação das demonstra-
ções financeiras, a Scheffer atualiza o passivo de arrendamento e parceria utilizando também os 
preços das commodities cotados em cada praça, remensurando o ativo de direito de uso dos 

8 Ativo biológico: 
2021 2020

Soja 800.329 532.805
Pecuária 107.821 146.804
Algodão 120.558 69.303
Milho 20.131 7.784
Outros 1.341 1.400

1.050.180 758.096
A Scheffer conta com 12 (doze) unidades produtivas (em áreas próprias e de terceiros, que são 
exploradas pelos regimes de arrendamento rural e parceria agrícola), conforme relacionadas a 
seguir: Rafaela, Iracema, Carajás, Três Lagoas, Luar do Sertão, Santa Tereza, Simoneti, São 
Miguel, Sanga Funda, Santo Antonio, Fogliatelli e Vó Luzia. As fazendas estão localizadas nos 
estados do Mato Grosso e Maranhão, nos municípios de Sapezal, Campos de Júlio, Juara e 
União do Sul em Mato Grosso e Buriticupu no Estado do Maranhão e suas atividades consistem 
basicamente da exploração agrícola, principalmente soja, milho, algodão e pecuária. A movimen-
tação dos saldos de ativo biológicos é a seguinte:

Soja Milho Algodão (*) Bovinos Outros Total
Saldo em 1º de janeiro 
 de 2020 331.788 2.004 20.082 78.638 802 433.314
Custos de produção 313.739 70.858 573.768 35.058 686 994.109
Compras de Animais – – – 76.567 – 76.567
Valorização à valor justo 300.668 7.831 226.700 38.117 – 573.316
Realização do valor justo (141.038) (7.831) (226.700) (12.150) – (387.719)
Produtos colhidos e trans-
feridos para o estoque (272.352) (65.078) (524.547) (69.426) (88) (931.491)
Saldo em 31 de 
 dezembro 2020 532.805 7.784 69.303 146.804 1.400 758.096

Soja Milho Algodão Bovinos Outros Total
Saldo em 1° de janeiro 
 de 2021 532.805 7.784 69.303 146.804 1.400 758.096
Custos de produção 556.239 79.642 662.767 44.101 10.636 1.353.385
Compras de Animais – – – 22.088 – 22.088
Valorização à valor justo 473.198 5.465 303.147 63.795 – 845.605
Realização do valor justo (300.668) (5.465) (303.147) (88.617) – (697.897)
Produtos colhidos e trans-
feridos para o estoque (461.245) (67.295) (611.512) (80.350) (10.695) (1.231.097)

– –
Saldo em 31 de 
 dezembro 2021 800.329 20.131 120.558 107.821 1.341 1.050.180
(*) Algodão em pluma, caroço de algodão e fibrilha. A seguir estão demonstradas as áreas dos 
ativos biológicos operadas pela Scheffer nos anos de 2021 e 2020 (compreendidos em por hec-
tares), e o valor médio de mercado utilizado na valorização destes ativos biológicos:

2021 2020
Soja 120.255 104.432
Milho 20.082 17.149
Algodão 59.009 59.723
Pastagem 19.673 24.523
Arroz 742 865
Milho Pipoca 3.040 3.174
Outras 23.070 17.505

245.871 227.372
2021 2020

Unidade de Medida
Valor de Mercado Valor de Mercado

(em R$) (em R$)
Soja Sacas de 60 Kg 153,13 116,79
Milho Sacas de 60 Kg 64,25 58,65
Algodão Arroba de 15 Kg 207,00 120,80
Bovino Arroba de 15 Kg 293,39 254,74
Fonte: CME - Chicago. A Scheffer está exposta a uma série de riscos relacionados às suas plan-
tações, sendo eles: Riscos regulatórios e ambientais: A Scheffer está sujeita a leis e regula-
mentos no país em que opera. Por tal razão, foram estabelecidos políticas e procedimentos am-
bientais voltados ao cumprimento de leis e regulamentações ambientais. A diretoria conduz 
análises regulares para identificar riscos ambientais e para garantir que os sistemas em funciona-
mento sejam adequados para gerenciar esses riscos. Risco de oferta e demanda: A Scheffer 
está exposta a riscos decorrentes da flutuação de preços e do volume de venda de suas planta-
ções. Quando possível, a Scheffer administra esse risco alinhando seu volume de produção com 
a oferta e demanda do mercado. A diretoria realiza análises regulares da tendência da indústria 
para garantir que a estrutura de preço da Scheffer esteja de acordo com o mercado e para garan-
tir que volumes projetados de produção estejam consistentes com a demanda esperada. Riscos 
climáticos e outros: As plantações da Scheffer estão expostas aos riscos de danos causados 
por mudanças climáticas, doenças, incêndios florestais e outras forças da natureza. Os ativos da 
Companhia, notadamente, os ativos biológicos, que são mensurados ao valor justo, os ativos 
imobilizados e intangíveis, podem ser impactados por mudanças climáticas, às quais foram ava-
liadas no contexto da elaboração das demonstrações financeiras. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, a diretoria considerou os principais dados e premissas de riscos destacados 
a seguir: (i) eventuais impactos na determinação do valor justo nos ativos biológicos em virtude 
de: efeitos de mudanças climáticas, como por exemplo, elevação de temperatura, escassez de 
recursos hídricos, podem impactar em algumas premissas utilizadas em estimativas contábeis 
relacionadas com os ativos biológicos da Scheffer; (ii) escassez de recursos hídricos na indústria: 
embora as unidades da Scheffer sejam eficientes no uso da água, há planos de contingência para 

todas as unidades afetadas por eventual escassez hídrica e planos de ação para enfrentamento 
da crise hídrica nas regiões críticas. (iii) mudanças estruturais na sociedade e seus impactos nos 
negócios, tais como: • regulatórios e legais: decorrentes de mudanças regulatórias brasileiras e/
ou internacionais que incentivem a transição para uma economia de baixo carbono e/ou com 
maior biodiversidade e que aumentem o risco de litígio e/ou restrições comerciais relacionadas à 
suposta contribuição, mesmo que indireta, para intensificação das mudanças climáticas; • tecno-
lógicos: decorrentes do surgimento de melhorias e inovações na direção de uma economia com 
maior eficiência energética e de baixo carbono; • de mercado: decorrentes de mudanças na 
oferta e demanda de certos produtos e serviços à medida em que questões relacionadas ao clima 
passam a ser consideradas nas tomadas de decisão; e • reputacionais: relacionados à mudança 
de percepções dos clientes e da sociedade de maneira geral em relação à contribuição positiva 
ou negativa de uma organização para uma economia de baixo carbono. Apesar dos riscos ineren-
tes à sua atividade a Scheffer possui processos extensos em funcionamento voltados ao monito-
ramento e à redução desses riscos, incluindo inspeções regulares da saúde das lavouras e aná-
lises de doenças e pragas da indústria. 9 Outros créditos

Consolidado
Ativo circulante 2021 2020
Empréstimos à terceiros (i) 10.460 8.977
Outros valores a receber 6.987 5.080
Prêmio de seguros créditos 6.903 4.855
Despesas financeiras a apropriar - Outros créditos 4.937 4.691
Adiantamento à fornecedores 4.067 4.494
Créditos com funcionários 2.767 2.220
Adiantamentos de lucros à sócios – 2.040
Adiantamento a parceiros - financeiro 2.854 –
Margem com derivativos – 13.054

38.975 45.411
Ativo não circulante
Mútuo - outros creditos (Nota 19) 221.028 150.000
Empréstimos à terceiros (i) 7.767 8.656
Despesas financeiras a propriar LP 4.010 7.433
Deposito caução 2.051 –
Outros valores a receber 490 852

235.346 166.941
(i) Referem-se, substancialmente à: (1) empréstimo vinculado a arrendamento que a Scheffer 
possui com terceiros, funcionando como uma “luva” para a renovação do contrato, e, caso o ter-
ceiro deseje não renovar, antes precisa quitar o empréstimo; (2) empréstimo para investimentos 
que a Scheffer está prospectando na Colômbia ainda em fase de testes; (3) empréstimos a tercei-
ros que são abatidos da renda de contratos de arrendamentos nas áreas onde a Scheffer opera. 
10 Impostos a recuperar

Consolidado
2021 2020

COFINS a recuperar 31.083 24.538
PIS a recuperar 4.175 3.764
Outros 3.531 435

38.789 28.737
O saldo de impostos a recuperar refere-se substancialmente a credito de PIS e COFINS. No regi-
me de Incidência não - cumulativa acontece a apropriação de em relação a custos, despesas e 
encargos da Scheffer, conforme as leis 10.637/2002 e 10.833/2003. O crédito não - cumulativo 
incide sobre as aquisições de matérias primas que são materiais diretos, utilizados como insumo 
na produção ou fabricação de bens destinados à venda, materiais intermediários, materiais de 
embalagens e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consu-
midos na produção ou fabricação do produto, tal como comtemplam os saldos totais desses cré-
ditos. A diretoria estima que 100% dos créditos de PIS e COFINS a recuperar em 31 de dezembro 
de 2021 sejam utilizados ainda em 2022, tanto em virtude de transações tributadas na saída, mas 
principalmente em decorrência de compensação com outros tributos federais. 11 Direito de uso 
de ativos, arrendamentos e parcerias agrícolas à pagar (consolidado) Os contratos de arren-
damento e parcerias agrícolas firmados pela Scheffer (terras agriculturáveis) junto a terceiros, são 
em sua maioria associados ao pagamento de um valor, em uma determinada data, indexados em 
uma quantidade fixa de soja ou milho em grãos. Em 31 de dezembro de 2020, a Scheffer possuía 
contratados 92.813 hectares de arrendamentos operacionais e parcerias agrícolas mantidos com 
terceiros, com vencimentos até 2041, entre o período de janeiro a dezembro de 2021, foram fir-
mados mais cinco contratos para a safra 21/22, sendo assim a Scheffer possui em 31 de dezem-
bro de 2021 um total de 97.180 hectares de área agricultável, conforme abaixo discriminado;

Unidade Localização

Área  
arrendada  

(em há)
Vencimentos  

dos contratos

Valores  
ponderados  

(em sacas de  
soja/ha/ano)

Tipo de  
Arrenda- 

mento
Três Lagoas Sapezal/ MT 29.605 2030 11 Operacional
Fogliatelli Sapezal/ MT 12.412 2037 15 Operacional
Sperafico Sapezal/ MT 12.176 2038 14 Operacional
Simoneti Sapezal/ MT 11.883 2041 11 Operacional
Rafaela Sapezal/ MT 10.418 2034 9 Operacional
São Miguel Sapezal/ MT 4.436 2025 10 Operacional
Santa Tereza União do Sul/ MT 4.147 2033 3 Operacional
Santo Antônio Buriticupu/MA 3.980 2037 12 Operacional
Vó Luzia Juara / MT 3.000 2035 9 Operacional
Carajas Sapezal/ MT 2.941 2026 10 Operacional
Luar do Sertão Sapezal/ MT 2.182 2023 10 Operacional

97.180

b. Movimentação dos saldos - Controladas
Scheffer  

e Cia
Agropecuaria  

Scheffer
Scheffer  

Armazens
Scheffer  

Biodefensivos
Gestora  

de Ativos
Scheffer  

locações
Scheffer  

Comercial
Viso  

Mineração Total
Quotas possuídas 670.251 410.668 2.254 1.000 10 1.010 100 46.535 1.131.828
Patrimônio Liquido 1.003.319 417.549 7.611 (1.393) 53 941 (5.824) 48.610 1.470.866
Receitas 2.625.822 24.237 7.577 – 56 – 1.169 39.826 2.698.687
Despesas e custos (1.924.275) (23.443) (1.551) (1.819) (7) (4) (7.081) (35.497) (1.993.677)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos (227.450) (2.736) (948) (2) (5) (1) (32) (1.484) (232.658)
Resultado do exercício 474.097 (1.942) 5.078 (1.821) 44 (5) (5.944) 2.845 472.352

–
Percentual de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Valor contábil do investimento no início do exercício 777.085 418.995 4.573 429 10 946 3.481 – 1.205.519
Resultado da equivalência patrimonial 474.097 (1.998) 5.072 (1.821) 44 (5) (5.955) 12.958 482.392
Distribuição desproporcional de lucros (247.000) – (573) – – – (3.345) – (250.918)
Distribuição de lucros (876) (1.478) – – – (5) – (2.359)
Aquisição de controlada - Valor contábil – – – – – – – 35.652 35.652
Aquisição de controlada - Mais valia – – – – – – – 31.703 31.703,00
Valor contábil do investimento ao final do exercício 1.003.306 416.997 7.594 (1.392) 54 941 (5.824) 80.313 1.501.989

Scheffer  
e Cia

Agropecuaria  
Scheffer

Scheffer  
Armazens

Scheffer  
Biodefensivos

Gestora  
de Ativos

Scheffer  
locações

Scheffer  
Comercial

Viso  
Mineração Total

Quotas possuídas 670.251 410.668 2.254 1.000 10 1.010 100 46.535 1.131.828
Patrimônio Liquido 1.003.319 417.549 7.611 (1.393) 53 941 (5.824) 48.610 1.470.866
Receitas 2.625.822 24.237 7.577 – 56 – 1.169 39.826 2.698.687
Despesas e custos (1.924.275) (23.443) (1.551) (1.819) (7) (4) (7.081) (35.497) (1.993.677)
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos (227.450) (2.736) (948) (2) (5) (1) (32) (1.484) (232.658)
Resultado do exercício 474.097 (1.942) 5.078 (1.821) 44 (5) (5.944) 2.845 472.352

–
Percentual de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Valor contábil do investimento no início do exercício 777.085 418.995 4.573 429 10 946 3.481 – 1.205.519
Resultado da equivalência patrimonial 474.097 (1.998) 5.072 (1.821) 44 (5) (5.954) 12.958 482.393
Distribuição desproporcional de lucros (247.000) – (573) – – – (3.346) – (250.919)
Distribuição de lucros (876) (1.478) – – – (5) – (2.359)
Aquisição de controlada - Valor contábil – – – – – – – 35.652 35.652
Aquisição de controlada - Mais valia – – – – – – – 31.703 31.703,00
Valor contábil do investimento ao final do exercício 1.003.306 416.997 7.594 (1.392) 54 941 (5.824) 80.313 1.501.989
c. Informações sumarias de controladas

2021
Patrimonio Receita líquida Custos/ Resultado Resultado do

Ativo Passivo Liquido e outras receitas Despesas Financeiro Exercício
Entidades sob controle comum
Scheffer & Cia Ltda. 4.698.988 3.695.669 1.003.319 1.807.849 (1.075.148) (258.604) 474.097
Agropecuária Scheffer Ltda 937.150 519.601 417.549 72.195 (6.665) (19.515) 46.015
Scheffer Participações S/A 1.505.298 6.855 1.498.444 305.983 (13.534) (3.807) 288.642
Scheffer Armazens Gerais Ltda. 7.803 192 7.611 7.577 (2.763) 264 5.078
Scheffer Industria 188 1.582 (1.393) – (1.755) (67) (1.822)
Agropecuaria Sapezal 8 6 2 – (6) (1) (7)
Gestora de ativos 64 11 53 56 (11) (1) 44
Agropecuaria Juara 8 6 2 – (6) (1) (7)
Scheffer Locações 948 6 942 – (7) 3 (4)
Scheffer Comercial 50.077 55.902 (5.826) 1.168 (1.098) (6.016) (5.946)
Viso Mineração 54.053 5.443 48.610 40.300 (37.312) (143) 2.845
Eliminações (1.599.486) (129.141) (1.470.346) (320.974) 51.629 3.849 (265.496)

5.655.099 4.156.132 1.498.967 1.914.154 (1.086.676) (284.039) 543.439
2020

Patrimonio Receita líquida Custos/ Resultado Resultado do
Ativo Passivo Liquido e outras receitas Despesas Financeiro Exercício

Entidades sob controle comum
Scheffer & Cia Ltda. 3.839.892 3.062.794 777.098 1.460.459 (958.442) (395.385) 106.633
Agropecuária Scheffer Ltda 789.364 369.872 419.492 95.996 (15.109) (91.742) (10.859)
Scheffer Participações S/A 1.214.132 4.331 1.209.799 – 68.772 9 68.781
Scheffer Armazens Gerais Ltda. 5.093 509 4.584 7.807 (5.553) 73 2.327
Scheffer Industria 471 42 430 – (569) (2) (570)
Scheffer Locações 968 21 946 – (64) – (64)
Scheffer Comercial 55.491 52.009 3.482 391 (231) 3.220 3.382
Eliminações (1.398.492) (192.955) (1.205.535) (66.668) – – (66.668)

4.506.919 3.296.623 1.210.296 1.497.985 (911.196) (483.827) 102.962
(*) Correspondem as eliminações de saldos entre partes relacionadas, incluindo por exemplo, os saldos de investimento e a equivalência patrimonial entre controladores e suas controladas.

Direito de uso: A movimentação dos ativos de direito de uso abaixo apresentada:
Consolidado

Saldo em 01.01.2020 369.484
Remensuração (Variação do preço da soja e milho) 412.096
Adições de novos contratos 132.303
(-) Depreciação do ativo de direito de uso (48.939)
Saldo em 31.12.2020 864.944
Remensuração (Variação do preço da soja e milho) (14.364)
Adições de novos contratos 67.204
(-) Depreciação do ativo de direito de uso (113.953)
Saldo em 31.12.2021 803.831
Abaixo demonstramos a amortização de direito de uso por cultura no ativo biológico durante o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021:
Algodao 54.071
Soja 51.940
Milho 7.133
Outros 809

113.953
Passivo de arrendamento e parcerias agrícolas
A movimentação do passivo de arrendamento e parcerias agrícolas está abaixo apresentada:
Saldo em 01.01.2020 380.206
Remensuração (Variação do preço da soja e milho) 412.096
Adições de novos contratos 132.304
Realização de ajuste a valor presente 38.252
(-) Pagamentos (75.790)
Saldo em 31.12.2020 887.068
Remensuração (Variação do preço da soja e milho) (14.364)
Adições de novos contratos 67.204
Realização de ajuste a valor presente 42.857
(-) Pagamentos (64.849)
Saldo em 31.12.2021 917.916
A composição dos saldos de arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar em 31 de dezembro de 
2021 e 31 de dezembro de 2020 é conforme abaixo. Os saldos de arrendamento e parceria a 
pagar são substancialmente liquidados em commodities (soja e milho):
Passivo 2021 2020
Obrigações com arrendamentos e parcerias agrícolas 1.440.775 1.434.275
(-) Ajuste a valor presente (522.859) (547.207)

917.916 887.068
Passivo
Passivo Circulante 153.569 128.044
Passivo não circulante 764.347 759.024
Os vencimentos das parcelas de arrendamentos e parcerias registradas no passivo estão de-
monstrados como segue abaixo:
Ano 2021 2020
2021 5.541 128.044
2022 148.028 131.470
2023 137.758 115.879
2024 121.287 101.007
2025 96.973 79.851
2026 a 2030 285.499 228.306
2031 a 2035 115.095 96.325
2036 a 2041 7.735 6.186
Total 917.916 887.068
Taxa de desconto: As taxas incrementais médias considerando os prazos de vigência dos con-
tratos, são as seguintes:
Média ponderada
Ano Taxa
2022 9,41%
2023 9,67%
2024 9,75%
2025 10,02%
2026 10,05%
2027 10,18%
2029 9,71%
2030 8,24%
2031 10,33%
2032 8,36%
2033 10,33%
2034 9,94%
2035 9,36%
2037 10,02%
2038 9,30%
2041 10,33%
Impactos no resultado do exercício: Com a adoção da norma CPC 06 (R2) em 1º de janeiro de 
2019, todos os arrendamentos passaram a ser contabilizados sob um único modelo, semelhante 
à contabilização de arrendamentos financeiros, trazendo um novo componente financeiro, o qual 
reduziu o custo de produção, em função do efeito de registro do ajuste a valor presente no resul-
tado financeiro. O valor registrado no resultado financeiro do exercício de 2021 representa R$ 
42.858 (2020 -R$ 38.252). 12 Imobilizado

CUSTO 2020 Adições

Adições por  
compra de  
controle (i)

Transfe- 
rências Baixas 2021

Terras 583.492 173.823 4.236 – – 761.551
Corretivos de Solo 84.630 67.648 – – – 152.278
Edificações 159.670 17.810 12.937 – – 190.417
Máquinas e 
 equipamentos 481.532 82.707 17.877 47.112 (10.368) 618.860
Moveis e Utensílios 9.240 3.336 163 – (74) 12.665
Veículos 83.293 6.414 – 8.964 (272) 98.399
Obras em Andamento 23.177 43.406 6.873 – – 73.456
Animais 741 624 – – – 1.365
Adiantamento Imobilizado 6.194 113.695 – (56.076) – 63.813
Total custo 1.431.969 509.463 42.086 – (10.714) 1.972.804

Depreciação 2020 Adições

Adições por  
compra de  
controle (i)

Transfe- 
rências Baixas 2021

Corretivos de Solo (32.277) (92.359) – – – (124.636)
Edificações (2.856) (4.220) (499) – – (7.575)
Máquinas e 
 equipamentos (62.946) (42.820) (1.007) – 1.738 (105.035)
Moveis e Utensílios (1.956) (1.682) (7) – 17 (3.628)
Veículos (23.340) (6.431) – – 53 (29.718)
Animais (22) (122) – – – (144)
Total depreciação (123.397) (147.634) (1.513) – 1.808 (270.736)
Total 1.308.572 361.829 40.573 – (8.906) 1.702.068

CUSTO 2019 Adições

Adições por  
compra de  
controle (i)

Transfe- 
rências Baixas 2020

Terras 580.449 3.143 – – (100) 583.492
Corretivos de Solo 40.295 44.335 – – – 84.630
Edificações 5.853 136.569 – 17.248 – 159.670
Máquinas e 
 equipamentos 436.061 497 – 52.155 (7.181) 481.532
Moveis e Utensílios 6.640 3.653 – 333 (1.386) 9.240
Veículos 60.433 2.016 – 21.335 (492) 83.292
Obras em Andamento 18.668 22.090 – (17.581) – 23.177
Animais 30 688 – 22 – 740
Adiantamento Imobilizado 20.665 59.041 – (73.512) – 6.194
Total custo 1.169.094 272.032 – (9.159) 1.431.967

Depreciação 2019 Adições

Adições por  
compra de  
controle (i)

Transfe- 
rências Baixas 2020

Corretivos de Solo (7.033) (25.244) – – – (32.277)
Edificações (373) (2.483) – – – (2.856)
Máquinas e 
 equipamentos (25.184) (38.493) – – 731 (62.946)
Moveis e Utensílios (682) (2.353) – – 1.080 (1.954)
Veículos (17.036) (6.428) – – 124 (23.340)
Animais – (22) – – – (22)
Total depreciação (50.308) (75.023) – – 1.935 (123.395)
Total 1.118.786 197.009 – – (7.224) 1.308.572
(i) Os ativos imobilizados adquiridos por meio de combinação de negócios (Nota 1.1.) foram 
avaliados através de laudo de avaliação de especialistas, através do método comparativo direto 
e método evolutivo baseado na NBR 14.653 (ABNT). Na determinação do valor justo foi conside-
rado o custo de reprodução, deduzido da depreciação por desgastes relacionados ao uso, idade, 
quebra, regime de trabalho, manutenção, vida útil ou quaisquer agentes externos, bem como 
obsolescência tecnológica. Tais ativos foram avaliados na data base de janeiro de 2021, de acor-
do com o objetivo e as premissas apresentadas em laudo próprio. 13 Intangível:
CUSTO 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Marcas e Patentes 9 – – 9
Software 704 365 – 1.069
Direitos Minerários – 47.059 – 47.059
Total custo 713 47.424 – 48.137
Depreciação 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Marcas e Patentes – (1) – (1)
Software (108) (292) – (400)
Direitos Minerários – (2.714) – (2.714)
Total depreciação (108) (3.007) – (3.115)
Total 605 44.417 – 45.022
CUSTO 31/12/2019 Adições Baixas 31/12/2020
Marcas e Patentes – 9 – 9
Software 70 743 (109) 704
Direitos Minerários – – – –
Total custo 70 752 (109) 713
Depreciação 31/12/2019 Adições Baixas 31/12/2020
Software (47) (63) 2 (108)
Total depreciação (47) (63) 2 (108)
Total 23 689 (107) 605
CUSTO 2019 Adições Baixas 2020
Marcas e Patentes – 9 – 9
Software 70 743 (109) 704
Direitos Minerários – – – –
Total custo 70 752 (109) 713
Depreciação 2019 Adições Baixas 2020
Marcas e Patentes – – – –
Software (47) (63) 2 (108)
Direitos Minerários – – – –
Total depreciação (47) (63) 2 (108)
Total 23 689 (107) 605
Substancialmente, o saldo de intagivel apresentado nesta nota, refere-se aos direitos minerários 
adquidiros pela combinação de negócios (Nota 1.1.). A avaliação de direitos minerários foi realiza-
da através de laudo de avaliação, baseado em premissas operacionais utilizando o método 
MPEEM, Multi-PeriodExcessEarningMethod, e realizando a projeção de lucros operacionais, 
após impostos atribuídos ao ativo intangível em questão, dedução dos ativos contributivos (Capi-
tal de Giro, Imobilizado e Força de Trabalho), e por fim, os lucros excedentes estimados sobre a 
vida útil do ativo. 14 Fornecedores

Consolidado
Mercado Interno 2021 2020
Equipamentos 25.733 3.733
Insumos 21.458 22.368
Suprimentos 5.948 3.281
Outros 6.260 6.019

33.666 35.401
Mercado Externo
Insumos 56.199 145.555
Outros 817 506

57.016 146.061
90.682 181.462

Circulante 116.388 176.577
Não Circulante 27 4.885
15 Empréstimos e financiamentos (consolidado)

Modalidade
Moe- 

da Index.
Taxa de juros  

(ao ano)

Ano de  
venci- 
mento 2021 2020

Em moeda nacional
CRA R$ Pré-fixado 8,95% 2.023 219.962 200.340
CDCA R$ CDI 11,10% 2.026 100.638 –

FINAME R$ Pré-Fixado
4,58%  

até 13,10% 2.026 21.419 34.438
FINAME R$ TLP 7,05% a 8,07% 2.029 5.781 –
CCB R$ Pré-Fixado 7,96% 2.022 10.318 20.519

CDC R$ Pré-Fixado
6,93%  

até 8,50% 2.025 8.043 9.769
CPR R$ SELIC 14,20% 2.025 5.740 6.465
BNDES - CRÉDITO 
RURAL R$ SELIC 12,00% 2.027 5.216 5.970
Crédito Rural R$ Pré-Fixado 7,50% 2.026 4.538 –
FCO Rural R$ Pré-Fixado 5,33% 2.026 699 –
Estocagem R$ Pré-Fixado 6,00% 2.021 – 25.504
COMPROR R$ Pré-Fixado 6,04% 2.021 – 5.146

382.354 308.151

Modalidade
Moe- 

da Index.
Taxa de juros  

(ao ano)

Ano de  
venci- 
mento 2021 2020

Em moeda estrangeira
CCE US$ Pré-Fixado 2,7% até 5,55% 2.028 605.788 380.057
Resolução 
2770/3844/
6313/4131 US$ Pré-Fixado

3,93%  
até 8,65% 2.028 374.373 370.032

PPE US$ Libor 4,72% 2.023 226.166 208.849
PPE US$ Pré-Fixado 3,05% 2.023 112.291 –
Repasse de recursos US$ Pré-Fixado 4,97% até 5,69% 2.027 87.203 76.320
CPR US$ Pré-Fixado 3,85% 2.024 83.860 –
Resolução 2770 US$ Libor 3,52% até 4,72% 2.026 41.258 4.150
Leasing Financeiro US$ Libor 3,46% até 3,65% 2.030 18.256 –
ACC US$ Pré-Fixado 4,00% ate 5,20% 2.022 55.892 185.557
Financiamento 
 Internacional US$ Libor 4,70% até 7,41% 2.030 – 19.046
CCB US$ Pré-Fixado 6,50% 2.021 – 21.665

1.605.087 1.265.676
1.987.441 1.573.827

2021 2020
Circulante 618.419 629.825
Não circulante 1.369.022 944.002
As parcelas classificadas no passivo não circulante têm o seguinte cronograma de pagamento:
Ano de vencimento 2021 2020
2022 a 2024 930.027 797.897
2025 a 2032 438.995 146.105

1.369.022 944.002
Garantias: os financiamentos estão garantidos por avais dos acionistas, hipoteca de imóveis da 
Scheffer e alienação alienação fiduciária. (i) Obrigações contratuais (covenants) A Scheffer 
possui como obrigações contratuais financeiras e não financeiras decorrentes dos financiamentos 
acima, sendo os principais: Manutenção de determinados índices financeiros nas demonstrações 
financeiras relativos a: índice de cobertura do serviço da dívida, índice dívida para EBITDA (LAJI-
DA) e limitações para o endividamento financeiro total, índice de solvência; e Alteração de qual-
quer mudança, transferência ou cessão direta ou indireta, de seu controle societário/acionário, ou 
ainda sua incorporação (exceto dentro do mesmo grupo econômico), fusão ou cisão. Os cove-
nants financeiros vigentes para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 são calculados 
somente no contexto das demonstrações financeiras combinadas do Grupo Scheffer, emitidas na 
mesma data destas demonstrações financeiras (28 de fevereiro de 2022), e, portanto, não são 
apurados especificamente sobre os saldos individuais e consolidados da Companhia e suas 
controladas. Tais obrigações (covenants) foram atendidas pela Scheffer no exercício findo de 31 
de dezembro de 2021 e 2020 ou foi obtido Waiver (perdão pelo descumprimento das cláusulas 
restritivas), em data anterior à data base das respectivas demonstrações financeiras.

Relatório da Administração
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Scheffer Participações S.A. CUIABÁ-MT - São 
objetos dessa publicação, as demonstrações contábeis da Scheffer Participações S.A., que 
compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimôno líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 
Salientamos que as demonstrações financeiras foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers e 
o conjunto das demonstrações financeiras, notas explicativas e relatório de auditoria estão à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia. Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2022.

Gislayne Rafaela Scheffer Everton Luis Da Silva Rosa
Diretora Administrativa - CPF: 883243.381-87 Contador - CRC - MT 019877/0-7

Balanço patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 - Em milhares de reais

 Passivo
Controladora Consolidado

Nota 2021 2020 2021 2020
Fornecedores 14 – – 116.388 176.577
Empréstimos e financiamentos 15 – – 618.419 629.825
Aquisições de Terras 16 – – 85.677 51.407
Instrumentos financeiros derivativos 28 – – 93.484 83.734
Adiantamentos de clientes 18 – – 143.123 60.937
Salários e encargos sociais – – 42.395 37.075
Obrigações tributárias 578 2 7.993 5.415
Arrendamentos e parcerias agrícolas 
a pagar 11 – – 153.569 128.044
Outras obrigações 17 3.772 329 145.212 89.423
Total do passivo circulante 4.350 331 1.406.260 1.262.437
Fornecedores 14 – – 27 4.885
Empréstimos e financiamentos 15 – – 1.369.022 944.002
Arrendamentos a e parcerias 
 agrícolas a pagar 11 – – 764.347 759.024
Aquisições de Terras 16 – – 249.468 176.315
Outras obrigações 17 2.506 4.000 5.865 4.001
Provisões para riscos fiscais, cíveis e
  trabalhistas – – 2.955 353
Instrumentos financeiros derivativos 28 – – – 31.201
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 19 – – 358.188 114.405
Total do passivo não circulante 2.506 4.000 2.749.872 2.034.186
Total do passivo 6.856 4.331 4.156.132 3.296.623
Patrimônio líquido
 Capital social 21 1.090.757 1.090.757 1.090.757 1.090.757
Ajustes de avaliação patrimonial 68.076 68.076 68.076 68.076
Reserva de lucros 339.610 50.968 339.610 50.968
Patrimônio líquido antes das 
 participação dos não controladores 1.498.443 1.209.801 1.498.443 1.209.801
Participação dos não controladores – – 524 495
Total do patrimônio liquido 1.498.443 1.209.801 1.498.967 1.210.296
Total do passivo e patrimônio líquido 1.505.299 1.214.132 5.655.099 4.506.919

Scheffer Participações S.A.
CNPJ nº 11.021.773/0001-70
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AS CIDADES MAIS 
ACOLHEDORAS DO MUNDO

asfaltamento da estrada de 
acesso ao local.

Monte Verde também ga-
nhou destaque no cenário 
turístico durante a pandemia. 
Segundo Silvia Urias, gestora 
da Agência de Desenvolvi-
mento de Monte Verde e Re-
gião, o trabalho promovido na 
cidade para a retomada do tu-
rismo foi visto como referência 
para uma reabertura segura 
das atividades turísticas.

De acordo com ela, a po-
pulação do distrito depende 
financeiramente do turismo. 
Por isso, foi importante estabe-
lecer e cumprir protocolos que 
possibilitassem a vinda dos 
turistas. Para além, por ser um 
destino com atividades ao ar 
livre, atraiu muitos viajantes 
na pandemia.

Para Silvia, o reconheci-
mento enquanto cidade aco-
lhedora é uma sinalização de 
que o trabalho desenvolvido na 
cidade está no caminho certo e 
estimula a continuar buscando 
parcerias e investimentos.

O secretário de turismo de 
Camanducaia, Bruno Rosa, vê o 
reconhecimento da cidade em 
meio a outros destinos globais 
com orgulho. “É um prêmio 
que tem que ser dedicado aos 
trabalhadores do turismo e aos 
empresários. Para Monte Verde 
é uma honra gigante e aumenta 
ainda mais a nossa responsabi-
lidade”, diz ele. 

ISAC GODINHO
Da Folhapress - Conselheiro Lafaiete (MG)

Localizada na serra da 
Mantiqueira e cheia de atra-
tivos ligados à natureza, a 
mineira Monte Verde foi esco-
lhida como um dos destinos 
mais acolhedores do mundo. 
Conhecida pela arquitetura 
europeia e pelas baixas tempe-
raturas atingidas no inverno, o 
vilarejo do sul de Minas vem 
ganhando destaque no cenário 
turístico nacional.

O ranking de cidades mais 
acolhedoras para 2022 foi 
realizado pela plataforma 
Booking.com. Ele foi defini-
do a partir da proporção de 
acomodações com avaliação 
média superior a oito nas 
cidades. O prêmio é baseado 
em mais de 232 milhões de 
avaliações, feitas por viajantes 
reais que se hospedaram nas 
acomodações.

Esta é a segunda vez que 
Monte Verde figura na lista. 
Em 2020, a cidade foi classifi-
cada na nona posição. Neste 
ano, subiu na classificação e 
ficou em sexto lugar, sendo a 
única brasileira entre as dez 
mais acolhedoras do ranking 
global.

Apesar do reconhecimen-
to como cidade acolhedora, 
Monte Verde é, na verdade, 
um distrito. O vilarejo de 
Camanducaia está na serra da 

Mantiqueira, na divisa entre 
Minas Gerais e São Paulo. Ele 
fica a cerca de 520 km de Belo 
Horizonte e 165 km da cidade 
de São Paulo. Uma viagem de 
carro partindo da capital pau-
lista costuma durar menos de 
três horas.

O distrito de Monte Verde, 
que recebe cerca de 1 milhão 
de turistas por ano, foi fun-
dado por um imigrante da 
Letônia, Verner Grinberg. Se-
gundo o turismólogo Marcos 
Alain, o nome do vilarejo vem 
da tradução do sobrenome 
Grinberg, que significa Monte 
Verde.

Quando Verner se instalou 
na região, ele começou a explo-
rar a madeira local e chamou 
imigrantes europeus para 
trabalhar para ele. “Conforme 
as pessoas foram chegando, 
elas passaram a construir 
suas casas e, como eram todos 
europeus, construíram no 
padrão de arquitetura que co-
nheciam”, diz o turismólogo.

Para ele, este é um dos 
principais charmes de Mon-
te Verde. A combinação da 
arquitetura europeia com a 
hospitalidade característica do 
povo mineiro.

Marcos, que também é 
proprietário de uma agência 
de turismo na cidade, diz que 
o turismo em Monte Verde 
começou a ganhar força nos 
últimos dez anos, a partir do 

Clima de montanha e hotelaria de 
charme são diferenciais de Monte Verde

Os turistas que chegam a 
Monte Verde encontram como 
fortes diferenciais a gastrono-
mia, as atividades em contato 
com a natureza e o clima de 
montanha, com temperaturas 
amenas durante todo o ano.

Quem visita a cidade não 
pode deixar de conhecer a Pe-
dra Redonda, principal ponto 
turístico local. Ela fica locali-
zada a quase 2.000 metros de 
altitude e proporciona uma 
vista panorâmica de cidades 
próximas, como São José dos 
Campos, Taubaté e Caçapava.

Outro destaque é a Fazenda 
Radical, um parque que apre-
senta diversas atividades em 
meio a natureza. Os atrativos 
são variados e incluem duas 
grandes tirolesas, arvorismo, 
escalada, arco e flecha, pas-
seios a cavalo e trilhas com 
quadriciclo.

Outra opção para quem 
gosta de estar conectado com 
o meio ambiente é a Escola de 
Falcoaria. O espaço apresenta 
para os visitantes a história 
da falcoaria e ensina sobre 
biologia e manejo das aves de 
rapina.

Na escola, o visitante pode 
ter contato com gaviões e coru-
jas. A equipe faz um trabalho 
de reabilitação de aves de ra-
pina resgatadas pela polícia. O 
espaço fica a cerca de 4 km do 
centro do distrito e só recebe 
visitação por meio de agenda-

TURISMO  Distrito mineiro foi eleito um dos mais 
acolhedores do mundo em ranking do Booking.com

mento prévio.
As opções de hospedagem 

também atendem diversos 
públicos. A Pousada Suíça 
Mineira (diárias de R$ 390 a 
R$ 1.295 na baixa temporada) 
fica a 500 metros do centro, 
propiciando fácil acesso, mas 
garantindo tranquilidade para 
os hóspedes. O local também 
possui piscina aquecida, sauna 
e um restaurante de cozinha 
contemporânea europeia. 

O Hotel Mirante da Colyna 
(diárias de R$ 925 a R$ 1.900 
na baixa temporada) fica a 300 
metros do centro comercial e 
possui grande área de lazer 
com piscina aquecida, sauna, 
quadra de tênis, espaço fitness 
e um SPA. Além disso, mesmo 
estando na área central, o ho-
tel é cercado por área verde 
e possui uma trilha ecológica 
própria.

Já a Fazenda Hotel Itapuá 
(diárias de R$ 575 a R$ 970 na 
baixa temporada) fica a cerca 
de 5 km da entrada de Monte 
Verde. O hotel é uma fazenda 
de reflorestamento e é formado 
por chalés distantes um do ou-
tro, garantindo a privacidade 
e o conforto dos hóspedes. O 
espaço também possui sau-
nas, piscina climatizada, dois 
restaurantes, uma cachoeira 
e diversas trilhas em meio à 
natureza.

Outro atrativo do vilarejo 
é o centro comercial, repleto 

de lojas, galerias, chocolate-
rias, restaurantes e cafés. A 
cidade possui diversas op-
ções de restaurantes, que vão 
desde a tradicional cozinha 
mineira até a gastronomia 
europeia. 

O casal mineiro Gustavo 
Furtado e Luiz Maciel, que 
fala de viagens no perfil Re-
servas pra Dois nas redes 
sociais, se encantou pela ci-
dade. Segundo eles, os pontos 
principais do destino são o 
clima sempre agradável e os 
restaurantes incríveis.

Os dois pretendem voltar 
a Monte Verde no inverno 
e endossam a escolha do 
vilarejo como um destino 
acolhedor. “Baseado na expe-
riência que tivemos na cidade 
quando fomos, concordamos 
e ficamos felizes com esse tí-
tulo, Monte Verde é um lugar 
especial”, diz Luiz.

16 Aquisições de terras
Consolidado

2021 2020
Aquisição de terra 338.424 233.636
Ajuste a Valor Presente (AVP) (3.279) (5.913)

335.145 227.723
Circulante 85.677 51.407
Não circulante 249.468 176.315

335.145 227.722
Em 2021 e 2020 houveram aquisições de terras cuja posse já foram conferidas à Scheffer que 
representam o montante de R$ 175.323 e R$ 3.143, respectivamente. Os pagamentos que são 
fixados em soja, onde as parcelas são atualizadas de acordo com o valor de mercado divulgados 
pelo IMEA (Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária). Os contratos que não são vin-
culados a commodity são canculados o ajuste a valor presente usado como taxa de calculo o 
IGPM.  17 Outras obrigações

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Provisão para contrato onerosos (ii) – – 80.691 88.786
Lucros a pagar a partes relacionadas 2.506 4.000 62.672 4.000
Juros sobre capital proprio a pagar 3.272 – 3.272 –
Outras obrigações 500 329 2.801 561
Provisão de recuperacão de area – – 1.625 –
Receitas a apropriar – – 16 73
Emprestimos a Terceiros – – – 4

6.278 4.329 151.077 93.424
Circulante 3.772 329 145.212 89.423
Não circulante 2.506 4.000 5.865 4.001
(ii) Refere-se a provisão para contratos onerosos de acordo com o CPC 25, referente a  diferença 
de preços entre os contratos de venda de produtos agrícolas fixados e os valores justos projeta-
dos de preços nos cálculos de ativos biológicos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 18 Adian-
tamento de clientes: Os adiantamentos referem-se aos numerários adiantados com o objetivo 
de aquisição de produtos agropecuários, e conforme CPC 47 representam passivos de contrato  
conforme descrito pela norma. Consolidado

2021 2020
Adiantamentos de clientes - moeda estrangeira 127.853 55.217
Adiantamentos de clientes - moeda nacional 15.270 5.720

143.123 60.937
19 Impostos fiscais correntes e diferidos: a. Natureza dos tributos diferidos: A Companhlia 
e suas controladas reconheceram iposto de renda e contribuição social diferido e passivos sobre 
os seguintes valores base:
Natureza 2021 2020
Tributos diferidos ativos constituídos sobre:
. Prejuízo fiscal acumulado 149.025 217.688
. Provisão para contratos onerosos 27.435 30.187
. Derivativos 16.436 29.087
. Ajuste a valor presente 29.749 3.885
. Provisão para estoques obsoletos 766 1.287
. Passivo omisso 55 502
. Provisão para contingências 1.005 120

224.471 282.756
Tributos diferidos passivos constituídos sobre:
. Depreciação acelerada incentivada (206.682) (170.609)
. Ajuste de ativo biológicos ao valor justo (165.407) (115.187)
. Provisão de variação cambial (69.600) (43.879)
. Deemed cost (35.045) (35.070)
. Ajuste de estoques ao seu valor líquido de realização (89.593) (32.416)
. Direitos minerarios (15.077) –
. Mais valia imobilizado (1.255) –

(582.659) (397.161)
(358.188) (114.405)

b. Composição e natureza do imposto de renda e contribuição social do resultado
2021 2020

Tributação nas empresas de lucro presumido
Receita operacional com prestação de serviços 8.102 5.303
Imposto de renda e contribuição social correntes 863 659
Alíquota efetiva 10,65% 12,43%
Receita operacional com venda de produtos 119.110 41.842
Imposto de renda e contribuição social corrente - Produto 3.633 1.233
Alíquota efetiva 3,05% 2,95%
Receitas financeiras 2.051 669
Imposto de renda e contribuição social correntes 713 226
Alíquota Efetiva 34,76% 33,78%
Tributação nas empresas de lucro real
Lucro Líquido antes do IR/CS 288.644 –
Imposto de renda e contribuição social correntes 3 –
Alíquota efetiva 0,00% 0,00%

5.212 2.118
c. Incentivos fiscais de imposto de renda: Em 2021, a Scheffer & Cia Ltda foi beneficiada por 
incentivos fiscais de imposto de renda. Os beneficio foi concedido pela Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia - Sudam e tem 10 anos de vigência, e consiste no direito a redução 
de 75% do Imposto sobre a Renda e adicionais não-restituíveis. O produto incentivado pelo bene-
ficio é a pluma de algodão: O imposto de renda é apurado de acordo com a legislação fiscal atu-
almente vigente e os valores relativos ao beneficio, são registrados em uma conta do resultado, e 
nos registros contábeis da Scheffer & Cia é constituído reserva de incentivos fiscais que não pode 
ser distribuída. d. Reconciliação de alíquota efetiva: A conciliação da despesa calculada pela 
aplicação das alíquotas fiscais e da despesa de imposto de renda e contribuição social debitada 
em resultado é demonstrada como segue:

2021 CONSOLIDADO 2020
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 776.101 776.101 155.797 155.797
Aliquotas vigentes para pessoas jurídicas - % 25% 9% 25% 9%

(194.025) (69.849) (38.949) (14.022)
Ajustes para alíquota efetiva:
 Resultado com equivalência patrimonial – – 621 223
Tributos sobre (adições) exclusões permanentes (897) (323) (310) (112)
Diferença entre regimes de apuração lucro 
 presumido x lucro real 9.022 3.246 (3.089) (1.112)
Constituição de diferido sobre prejuízo fiscal de 
 exercícios anteriores – – 630 227
Tributos sobre (adições) exclusões compra vantajosa 16.320 5.875 – –
Tributos sobre (adições) exclusões JCP - Juros sobre 
 Capital Próprio 963 347 – –
Subvenção governamental (Sudam) 18.553
Outros ajustes (16.098) (5.796) 2.249 809

(166.162) (66.500) (38.849) (13.986)
No resultado

(232.662) (52.835)
imposto de renda e contribuição social 
Corrente 
Diferidos

(5.212) 
(227.450)

(2.118) 
(50.717)

(232.662) (52.835)
20 Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas e depósitos judiciais

Trabalhista
Provisão
  1º de janeiro de 2020 2
 Adição 353
 Reversão (2)
  31 de dezembro de 2020 353
 Adição 2.616
 Reversão (14)
  31 de dezembro de 2021 2.955

Trabalhista
Depósitos judiciais
  1º de janeiro de 2020 10
 Adicionado durante o exercício 13
 Apresentação líquida (13)
  31 de dezembro de 2020 10
 Adicionado durante o exercício 169
 Revertido durante o exercicio (2)
  31 de dezembro de 2021 177
A Scheffer é parte (polo passivo) em ações judiciais e processos administrativos perante vários 
tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo 
questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A diretoria, com base em in-
formações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às 
ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, consti-
tuiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com 
as ações em curso, como se segue: A Scheffer possui outros processos administrativos e judiciais 
em andamento, cujas avaliações, efetuadas por seus assessores jurídicos são consideradas 
como de risco de perda possível e foram mensuradas no montante de R$ 14 (2020 - R$ 69). 
Nenhuma provisão para perdas foi registrada nas demonstrações financeiras combinadas uma 
vez que não é requerida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil. 21 Patrimônio líquido: · 
Capital social: O capital subscrito e integralizado em moeda corrente está representado por 
1.090.756.859 ações (1.090.756.859 em 2020), no valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma. A 
composição do capital social é conforme a seguir:

2021 2021
Ações R$

Acionista Ações Perc. (%) Ações Perc. (%)
Elizeu Zulmar Maggi Scheffer 433.539.186 40,00% 436.302.743 40%
Gilliard Antonio Scheffer 234.832.551 21,67% 236.257.936 22%
Guilherme Mognon Scheffer 213.157.353 19,67% 203.644.306 20%
Gislayne Rafaela Scheffer 202.318.873 19,00% 214.551.874 19%

1.083.847.963 100% 1.090.756.859 100%
· Ajuste de avaliação patrimonial: É composto do efeito da adoção do custo atribuído para o 
ativo imobilizado das controladas em decorrência da aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 
27 e Interpretação Técnica ICPC 10, e que vem sendo realizado mediante depreciação, alienação 
ou baixa dos ativos que lhes deram origem. · Distribuição de lucros: Em março e outubro de 
2021 foram aprovados e pagos a distribuição de lucros desproporcionais pela Scheffer & Cia no 
montante de R$ 247.000, pela Scheffer Armazéns no montante de R$ 573 e pela Scheffer Comer-
cial no montante de R$ 3.345 aos acionistas controladores da Companhia, totalizando R$ 
250.918, conforme previsto no estatuto social destas controladas (em 2020 os lucros despropor-
cionais distribuídos pela Scheffer & Cia aos acionistas controladores da Companhia foram de R$ 
34.268). · Juros sobre capital próprio: A diretoria da Companhia aprovou, em reunião realizada 
em 31 de dezembro de 2021 a distribuição a seus acionistas de juros sobre capital próprio de R$ 
3.849. · Reservas de lucros:  Reserva legal: É constituída ao final de cada exercício social à 
razão de 5% do lucro líquido, após terem sidos compensados os prejuízos acumulados, apurados 
ao final de cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% 
do capital social. Os montantes de R$ 88 e R$ 3.527 em 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro 

de 2020, respectivamente, haviam sido originalmente apresentado dentro na rubrica prejuízos 
acumulados, e foi reclassificada para a rubrica reserva legal nas demonstrações financeiras cor-
respondentes. 22 Partes relacionadas: 
Saldos e operações com partes relacionadas

2021 2020
Ativo

Contas a Receber - circulante
Condomínio Elizeu Zulmar Maggi Scheffer e Outros(i) 116 –

116 –
Outros créditos - circulante
Adiantamentos de dividendos 2.150 2.040

2.150 2.040
Outros créditos - não circulante
Mútuo - Condomínio Elizeu Zulmar Maggi Scheffer e Outros(ii) 221.028 154.000

221.028 154.000
Passivo

Fornecedores - circulante
Condomínio Elizeu Zulmar Maggi Scheffer e Outros(iii) 136 –

136 –
Outras obrigações - Lucros a pagar e mútuos - circulante
Mútuo - Condomínio Elizeu Zulmar Maggi Scheffer e Outros(ii) 58.598
Lucros a pagar - Condomínio Elizeu Zulmar Maggi Scheffer e 
 Outros(ii) 4.074 4.000

62.672 4.000
Receitas e despesas

Receitas
Condomínio Elizeu Zulmar Maggi Scheffer e Outros(i) 417 –

417 –
Custo
Condomínio Elizeu Zulmar Maggi Scheffer e Outros(iii) 223 –

223 –
Outras receitas e despesas
Condomínio Elizeu Zulmar Maggi Scheffer e Outros(v) – 210

– 210
Resultado Financeiro
Condomínio Elizeu Zulmar Maggi Scheffer e Outros(vi) – 34.382

– 34.382
(ii) Saldo refere-se à venda de produtos agrícolas e animais de pecuária da Scheffer e Cia para o 
Condomínio em condições acordadas entre as partes; (iii) Saldo refere-se a mútuo sem juros que a 
Scheffer & Cia tem a receber do Condomínio; (iv) Saldo refere-se a aquisição de animais de pecuá-
ria adquiridos pela Scheffer e Cia do Condomínio, em condições acordadas entre as partes; (v) 
Compra de ativo imobilizado e estoques do Condomínio pela Scheffer e Cia; (vi) O saldo de 2020 
refere-se à assunção não onerosa, pela Scheffer & Cia, dos contratos de instrumentos financeiros 
derivativos que haviam sido contratados pelo Condomínio. Remuneração de pessoal chave da 
administração: O pessoal chave da Administração é composto pela Diretoria eleita trienalmente 
por ocasião da Assembleia Geral Ordinária. Os montantes referente à remuneração do pessoal 
chave da administração foi de R$ 2.975, em 2020 foi pago R$ $ 2.940. A Scheffer não concede ao 
pessoal chave da Administração benefícios com características de longo prazo. 23 Receita opera-
cional líquida: As receitas operacionais da Scheffer são compostas pela venda de produtos agríco-
las para o mercado interno e externo. Abaixo é reproduzida a conciliação entre as receitas brutas 
para fins fiscais e as receitas apresentadas na demonstração consolidada de resultado do exercício:

Consolidado
2021 2020

Algodão em pluma 856.996 883.322
Soja 687.245 393.095
Bovino 120.568 100.060
Caroço de algodão 89.062 93.430
Milho 101.499 63.650
Fertilizantes 15.457 –
Fibrilha 9.869 6.939
Outras receitas operacionais 5.296 4.438
Total da receita bruta 1.885.992 1.544.934
(-) Deduções da receita - devoluções e impostos sobre vendas (62.006) (56.408)
Total da receita líquida 1.823.986 1.488.526
24 Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

Consolidado
Abertura por natureza 2021 2020
Insumos (576.463) (492.838)
Custo com depreciação direito de uso / arrendamentos e parcerias 
agrícolas (101.483) (33.928)
Despesas com pessoal (89.127) (105.702)
Manutenção (75.231) (78.882)
Combustíveis e Lubrificantes (52.281) (43.209)
Depreciação (48.617) (53.437)
Outros (108.870) (76.443)

(1.052.072) (884.439)
Variação do valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas
Algodão em pluma e caroço de algodão 554.465 314.117
Soja(i) 403.401 215.542
Milho 10.430 14.851
Bovino 13.295 38.117

981.591 582.627
Realização do valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas
Algodão em pluma e caroço de algodão (390.563) (284.634)
Soja(i) (212.963) (142.299)
Milho (12.486) (19.548)
Bovino (38.117) (12.150)

(654.129) (458.631)
(i) Em 2020 foi reclassificado o valor de R$ 86.250 referente a provisão de contratos onerosos que 
estava apresentado na rubrica realização do valor justo (soja) para a rubrica de variação do valor 
justo (soja). Em 2021 o montante provisionado é de R$ 80.692. (Nota.17) 25 Despesas comer-
ciais, administrativas e gerais

Consolidado
2021 2020

Despesas comerciais
Despesas com pessoal (12.895) (11.661)
Manutenção (4.073) (811)
Energia elétrica (3.850) (1.563)
Depreciação (1.904) (655)
Seguros (1.380) (227)
Comissões (1.107) (134)
Outras despesas (2.203) (2.272)
Total (27.412) (17.323)

2021 2020
Despesas administrativas e gerais
Despesas com pessoal (42.946) (43.257)
Depreciação (6.205) (4372)
Tributárias (5.592) (3.269)
Despesa com informática e telefonia (4.929) (6.605)
Manutenção (3.798) (2.438)
Consultoria (3.631) (2.708)
Provisão de contingência (2.604) (146)
Despesas com viagens (1.289) (1.324)
Fretes e carretos (1.143) (396)
Honorários (1.039) (703)
Serviços de terceiros (719) (591)
Despesas com água e energia (431) (438)
Donativos e contribuições (136) (6)
Outras despesas (8.036) (8.650)
Total (82.498) (74.903)
26 Outras receitas e despesas operacionais

Consolidado
2021 2020

Ganho compra vantajosa 61.386 –
Venda de imobilizado 14.800 11.120
Receitas com sinistro 11.741 1.183
Bonificações recebidas 1.672 2.565
Outras receitas 569 1.839
Custo dos bens vendidos (8.695) (6.233)
Multas Contratuais (6.022) –
Despesas com sinistros, perdas e baixas de mercadoria (4.134) (7.118)
Perdas na baixa de imobilizado (211) (1.082)
Outras despesas (106) (989)

71.000 1.285
27 Resultado financeiro

Consolidado
Receitas financeiras 2021 2020
Ganhos com instrumentos financeiros derivativos 37.210 15.527
Ganhos com instrumentos financeiros derivativos - realizados 31.599 38
Receita de juros aplicações financeiras 5.337 2.166
Receita com Juros 2.599 1.514
Descontos obtidos 1.262 4.330

78.007 23.575
Despesas financeiras 2021 2020
Despesas com juros (107.593) (73.340)
Perdas com instrumentos financeiros derivativos - realizados (89.513) (22.376)
Juros sobre arrendamentos e parcerias agrícolas (NE 11) (42.857) (38.252)
Despesas Financeiras (6.900) (2.988)
Ajuste à valor presente, sobre outros passivos (2.116) 1.556
Taxas e despesas bancárias (2.488) (5.541)
Descontos concedidos (2.288) (3.112)
Seguros financeiros (72) (309)
Perdas com instrumentos financeiros derivativos – (101.079)

(253.827) (245.441)
Variação cambial, líquida Consolidado

2021 2020
Variação cambial sobre operações liquidadas
Variação cambial ativa - LQ 89.822 122.752
Variação cambial passiva - LQ (383.651) (400.604)

(293.829) (277.852)
Variação cambial pro rata sobre saldos em aberto em moeda 
 estrangeria
Variação cambial ativa 350.617 375.622
Variação cambial passiva (165.007) (359.731)

185.610 15.891
Total (108.219) (261.961)
28 Instrumentos financeiros: a. Classificação contábil e valores justos: A tabela a seguir 
apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os 

seus níveis na hierarquia do valor justo. Os valores justos dos ativos e passivos financeiros ava-
liados ao custo amortizado se aproximam de seus valores justos.

Nota

Valor justo  
por meio  

do resultado

Avaliados  
ao custo  

amortizado Total Nível 2 Total
31 de dezembro de 2021
Ativos financeiros 
 mensurados ao 
  valor justo
Instrumentos financeiros 
 derivativos 28 41.823 – 41.823 41.823 41.823
Total 41.823 – 41.823 41.823 41.823
Ativos financeiros não 
 mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes 
 de caixa 4 – 427.083 427.083 0 0
Contas a receber 5 – 118.212 118.212 0 0
Outros créditos 9 – 274.321 274.321 0 0
Total – 819.616 819.616 – –
Passivos financeiros 
 mensurados ao valor justo
Instrumentos financeiros 
 derivativos 28 93.484 – 93.484 93.484 93.484
Aquisição de terras 16 335.145 – 335.145 335.145 335.145
Total 428.629 – 428.629 428.629 428.629
Passivos financeiros não 
 mensurados ao valor justo
Fornecedores 13 – 116.415 116.415 – 116.415
Empréstimos e 
 financiamentos 15 – 1.987.441 1.987.441 – 1.987.441
Outras obrigações 17 – 151.077 151.077 – 151.077
Total – 2.254.933 2.254.933 – 2.254.933

Nota

Valor justo  
por meio  

do resultado

Avaliados  
ao custo  

amortizado Total Nível 2 Total
31 de dezembro de 2020
Ativos financeiros 
 mensurados ao valor justo
Instrumentos financeiros 
 derivativos 28 20.446 – 20.446 20.446 20.446
Total 20.446 – 20.446 20.446 20.446
Ativos financeiros não 
 mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes 
 de caixa 4 – 477.025 477.025 – 477.025
Contas a receber 5 – 90.514 90.514 – 90.514
Outros créditos 9 – 212.351 212.351 – 212.351
Total – 779.890 779.890 – 779.890
Passivos financeiros 
 mensurados ao valor justo
Instrumentos financeiros 
 derivativos 28 114.935 – 114.935 114.935 114.935
Aquisição de terras 16 227.722 227.722 227.722 227.722
Total 342.657 – 342.657 342.657 342.657
Passivos financeiros não 
 mensurados ao valor justo
Fornecedores 13 – 181.462 181.462 – 181.462
Empréstimos e 
 financiamentos 14 – 1.573.827 1.573.827 – 1.573.827
Outras obrigações 15 – 93.424 93.424 – 93.424
Total – 1.848.713 1.848.713 – 1.848.713
b. Mensuração do valor justo: O valor justo de contas a receber de clientes e outros recebíveis, 
é estimado como valor presente de fluxos de caixas futuros, descontado pela taxa de mercado 
dos juros apurados nas datas bases de apresentação que se equiparam aos valores contábeis. 
Os demais valores contábeis referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço pa-
trimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em 
um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na 
taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes 
valores de mercado. Não ocorreram transferências entre níveis a serem consideradas em 31 de 
dezembro de 2021. c. Gerenciamento de risco financeiro: A Scheffer possui exposição para os 
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: (i) Risco de crédito; (ii) Risco de liquidez; 
(iii) Risco de taxa de juros; (iv) Risco de variação cambial; e (v) Risco de mercado. Essa nota 
apresenta informações sobre a exposição da Scheffer a cada um dos riscos supramencionados, 
os objetivos, as práticas e os processos para a mensuração e gerenciamento de risco e o geren-
ciamento de capital: Estrutura de gerenciamento de risco: A diretoria da Scheffer tem a respon-
sabilidade global para o estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco e 
é assistido nesta função pelo Departamento de Gestão de Risco, responsável por monitorar e 
analisar os cenários econômico-financeiros com o objetivo de identificar os riscos ao qual a Sche-
ffer está exposta, bem como mapear possíveis impactos em variáveis financeiras ou econômicas 
que possam gerar impactos, tais como oscilações de taxas de câmbio, taxas de juros e/ou outros 
indicadores. As análises de tal departamento são ainda utilizadas como ferramenta gerencial para 
traçar estratégias comerciais e de proteção das operações, a fim de reduzir as exposições. Foram 
estabelecidas políticas de gerenciamento de riscos para identificar e analisar os riscos de exposi-
ção e definir os limites de risco aceitáveis, além de ter sido criada uma estrutura de controles 
apropriada para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos, sendo que tanto as políti-
cas quanto a estrutura de controles são revisados em uma base regular. 28.1 Risco de crédito: 
Risco de crédito é o risco da Scheffer incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma 
contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas 
obrigações contratuais. O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do 
crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras foi:

Consolidado
Nota 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa (a) 4 427.083 477.025
Instrumentos financeiros derivativos 28 41.823 20.446
Contas a receber (b) 5 118.212 90.514
Deposito judicial 177 10
Outros créditos 9 274.321 212.351

861.616 800.346
(a) Aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos: Os montantes são mantidos em 
instituições financeiras de primeira linha a fim de minimizar o risco de crédito trazido por essas 
operações. (b) Contas a receber de clientes. A diretoria busca mitigar o risco de inadimplência de 
sua carteira por meio de monitoramento e avaliação periódica individual de seus clientes. Os cri-
térios para aceitação de novos clientes incluem uma análise da condição financeira e perfil socio-
econômico, com definição de limites de crédito e termos de pagamento. A análise dessas informa-
ções pela Scheffer pode incluir ratings externos, quando disponíveis, e referências bancárias. Os 
limites de crédito são estabelecidos para cada cliente, de forma individual, e representam o 
montante máximo de exposição aceito para aquele cliente. Esses limites são revistos sempre que 
necessário ou solicitado. Clientes que não possuírem limites de crédito aprovados somente são 
atendidos mediante pagamento antecipado. Devido ao segmento da Scheffer é rara a existência 
de perdas por inadimplência, entretanto, sempre que necessário, é estabelecida uma provisão 
para perda, analisando-se, para tanto, cada cliente de forma individual. Baseado no monitoramen-
to do risco de crédito de clientes, a Scheffer acredita que na data da demonstração financeira 
nenhuma provisão é necessária com relação às contas a receber vencidas ou não vencidas. 28.2 
Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de se encontrar dificuldades em cumprir com as 
obrigações associadas a passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com 
outro ativo financeiro. A abordagem da Scheffer na administração de liquidez é de garantir, o 
máximo possível, que sempre se tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de 
prejudicar a reputação. A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros (con-
solidado), incluindo pagamentos de juros estimados:

Valor  
contábil

Fluxo  
de caixa  

contratual
12 meses  
ou menos

1 a 2  
anos

2 a 5  
anos

Mais de  
5 anos

31 de dezembro 
 de 2021
Fornecedores 116.415 – 116.388 27 – –
Arrendamentos e par-
cerias agrícolas a pagar 917.916 1.440.775 158.106 306.432 352.540 623.697
Empréstimos e
 financiamentos 1.987.441 1.851.556 482.533 619.348 646.073 103.602
Aquisições de terras 335.145 – 85.677 92.854 105.653 50.961
Outras obrigações 151.077 – 145.212 55.715 128.198 71.420
Instrumentos financei-
 ros derivativos 93.484 – 93.484 – – –

3.601.478 3.292.331 1.081.400 1.074.376 1.232.464 849.680
31 de dezembro 
 de 2020
Fornecedores 181.462 – 14.558 166.904 – –
Arrendamentos e par-
cerias agrícolas pagar 887.156 1.434.365 132.279 292.602 359.198 650.286
Empréstimos e 
 financiamentos 1.573.827 1.717.211 773.209 768.815 153.604 21.583
Aquisições de terras 227.722 – 51.406 120.309 32.578 23.429
Outras obrigações 321.146 – 140.830 82.052 56.298 41.966
Instrumentos financei-
 ros derivaitovs 114.935 – 83.734 31.201 – –

3.306.248 3.151.576 1.196.016 1.461.883 601.678 737.264
28.3 Risco de taxas de juros: A Scheffer busca manter sua exposição a taxas de juros em níveis 
aceitáveis. A exposição a esse risco está substancialmente relacionada a financiamentos e apli-
cações financeiras. Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros 
remunerados por juros a Scheffer era, sem qualquer interferência de instrumentos de proteção, 
conforme abaixo:

Consolidado
Taxa de juros 2021 2020

Ativos / (Passivos)
Instrumentos de taxa variável
Aplicações financeiras CDI 93.969 239.392
(-) Empréstimos e financiamentos CDI 100.638 –
(-) Empréstimos e financiamentos Libor 285.680 232.045
(-) Empréstimos e financiamentos TLP 5.781 –
(-) Empréstimos e financiamentos SELIC 10.956 12.435
Exposição bruta do balanço patrimonial 497.024 483.872
A Scheffer não contabiliza nenhum ativo ou passivo financeiro de taxa de juros fixa ao valor justo 
por meio do resultado e não designa derivativos (swaps de taxas de juros) como instrumentos de 
proteção sob um modelo de contabilidade de hedge de valor justo, portanto, uma alteração nas 
taxas de juros na data das demonstrações financeiras alteraria o resultado. Gerenciamento do 
risco de juros: Uma parte do endividamento da Scheffer, está vinculada a taxas de juros pós-fi-
xadas, que é a taxa de juros utilizada em empréstimos indexados ao dólar. Para proteção contra 

derivativos da Scheffer e que estão refletidos nas contas patrimoniais.
Descrição

Valor de referência (notional) Valor justo registrado no ativo Valor justo registrado no passivo
31.12.2021 31.12.2020 Moeda 31.12.2021 31.12.2020 Moeda 31.12.2021 31.12.2020

Operações de proteção cambial
Contratos de NDF USD 59.000 86.000 R$ – – R$ 49.500 46.367
Opçoes de vendas USD 125.500 204.930 R$ 14.593 8.638 R$ 6.889 –
 Total USD 184.500 290.930 R$ 14.593 8.638 R$ 56.389 46.367
Operações de proteção de juros
Contratos de Swap USD 216.574 240.000 R$ 23.382 – R$ – 2.172
 Total USD 216.574 240.000 R$ 23.382 – R$ – 2.172
Operações de proteção dos produtos
Soja ton 150 38.918 R$ – 9.631 R$ – –
Milho ton 59.997 – R$ 3.848 – R$ 1.862 –
Algodão ton – 19.958 R$ – 2.177 R$ – –
 Total ton 60.147 58.876 R$ 3.848 11.808 R$ 1.862 –

R$ 41.823 20.446 R$ 58.251 48.539
Classificada no circulante R$ 41.823 20.446 R$ 58.251 48.539
Prêmios de derivativos de opções a pagar
Classificada no circulante R$ 35.233 35.195
Classificada no não circulante R$ – 31.201
Total 41.823 20.446 93.484 114.935
A seguir estão apresentados, por seu valor justo, os ganhos e perdas no período de doze meses 
findo em 31 de dezembro de 2021, agrupados pelas principais categorias de riscos: 
Ganhos e perdas não realizados registradas no resultado:
Descrição Alocado no resultado financeiro em

Moeda 2021 2020
Operações de proteção cambial
Contratos de NDF R$ (30.954) (68.744)
Opçoes de vendas - USD R$ (11.966) (40.547)

Subtotal R$ (42.920) (109.291)
Operações de proteção dos produtos
Soja R$ 9.961 9.632
Milho R$ (7.233) –
Algodão R$ 3.202 (6.058)

Subtotal R$ 5.930 3.574
Operações de proteção de juros
Contratos de Swap R$ 16.286 (2.172)

Subtotal R$ 16.286 (2.172)
Total (20.704) (107.889)
Gerenciamento do capital: A política da diretoria é manter uma sólida base de capital para 
manter a confiança do investidor, credor e mercado e manter o desenvolvimento futuro do negó-
cio. A diretoria monitora os retornos sobre capital, que a Scheffer define como resultados de ativi-
dades operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Diretoria também monitora o nível de 
dividendos para acionistas. A diretoria procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos 
possíveis com níveis mais adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança proporcio-
nada por uma posição de capital saudável. A dívida consolidada da Scheffer para relação ajustada 
do capital é apresentada a seguir:

2021 2020
Total do passivo exigível 4.156.132 3.296.623
(-) Caixa e equivalentes de caixa (427.083) (477.025)
(=) Divida Líquida 3.729.049 2.819.598
(/)Patriminio Liquido 1.498.967 1.210.296
(=) Índice dívida líquida pelo patrimônio líquido 2,49 2,33
29 Aspectos ambientais: As instalações de produção da Scheffer e suas atividades industriais e 
agrícolas são ambas sujeitas às regulamentações ambientais. A Scheffer acredita que nenhuma 
provisão para perdas relacionadas a assuntos ambientais é requerida atualmente, baseada na 

avaliação de seus consultores jurídicos. Em 2021, a Scheffer recebeu o certificado Regenagri. 
Este é um programa que foi desenvolvido em junho de 2020 pela certificadora internacional Con-
trol Union, e atua como um programa de melhoria continua para implementar e acompanhar boas 
praticas de agricultura regenerativa, avalia a procedência ambiental e garante que os produtos 
são cultivados de forma sustentável, além de melhorar ativamente a saúde do solo com as prati-
cas da agricultura regenerativa. Com isso, o objetivo é aumentar a matéria orgânica do solo, a 
biodiversidade, sequestar carnobo e melhorar o gerenciamento da agua, garantindo a saúde da 
terra e o cuidado com quem vive nela. A Scheffer é a primeira empresa do ramo agropecuário no 
Brasil a receber a certificação regenagri, A Certificação foi uma conquista da fazenda Tês lagoas, 
e faz parte de seu plano estratégico implementar estas praticas em todas as unidade. 30 Com-
promissos comerciais: Em 31 de dezembro de 2021 a Scheffer possuía diversos acordos no 
mercado para a venda de soja, milho e algodão, através dos quais se compromete a vender vo-
lumes desses produtos em safras futuras. Os volumes relacionados aos compromissos acima 
mencionados por safra são como segue:

Safra 20/21(Ton)
Algodão em pluma 22.591
Caroço 3.255
Total 25.846

Safra 21/22(Ton)
Soja 188.147
Milho 66.000
Algodão em pluma 80.000
Caroço 41.500
Total 375.647

Safra 22/23(Ton)
Soja 135.000
Algodão em pluma 59.000
Total 194.000
Conforme item 5 do CPC 38, o pronunciamento técnico deve ser aplicado àqueles contratos de 
compra ou venda de item não financeiro que possam ser liquidados pelo valor líquido em dinheiro 
ou com outro instrumento financeiro, ou pela troca de instrumentos financeiros, como se os con-
tratos fossem instrumentos financeiros, com exceção dos contratos celebrados e que continuam 
a ser mantidos para recebimento ou entrega de item não financeiro, de acordo com os requisitos 
de compra, venda ou uso esperados pela Scheffer. As informações destas notas explicativas es-
tão na exceção do CPC 38 - item 5. 

31 Outras divulgações sobre os fluxos de caixa (consolidado)
Arrendamentos e  

parcerias agrícolas
Empréstimo e  

financiamentos
Caixa e  

equivalentes
Atividades de financiamento (-) caixa  

e equivalentes de caixa
Dívida líquida em 1º de janeiro de 2020 380.206 624.642 (154.263) 850.585
Movimentações que afetam o fluxo de caixa
 Captação de empréstimos e financiamentos – 1.310.438 – 1.310.438
 Pagamentos de empréstimos e financiamentos, e arrendamentos e parcerias agrícolas (19.102) (551.525) – (570.627)
 Pagamento de juros – (55.616) – (55.616)
 Outras – – (322.762) (322.762)
Movimentações que não afetam o fluxo de caixa
Financiamentos de imobilizado 21.657 21.657
Pagamentos de arrendamentos e parceiros por frutos (56.688) (56.688)
 Novos de contratos de arrendamentos e parcerias agrícolas 132.304 – – 132.304
 Remensuração de contratos de arrendamentos e 412.096 – – 412.096
 parcerias agrícolas – – –
 Juros e Variações cambiais 38.252 224.231 – 262.483
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2020 887.068 1.573.827 (477.025) 1.983.870

Arrendamentos e  
parcerias agrícolas

Empréstimo e  
financiamentos

Caixa e  
equivalentes

Atividades de financiamento (-) caixa  
e equivalentes de caixa

Dívida líquida em 1º de janeiro de 2021 887.068 1.573.827 (477.025) 1.983.870
Movimentações que afetam o fluxo de caixa
Captação de emprestimos e financiamentos – 713.766 – 713.766
Pagamentos de emprestimos e financiamentos, e (604) – – (604)
arrendamentos e parcerias agrícolas – (520.544) – (520.544)
Pagamento de juros – (77.579) – (77.579)
Outras – – 49.942 49.942
Movimentações que não afetam o fluxo de caixa
Financiamentos de imobilizado – 67.033 – 67.033
Pagamento de arrendamentos e parceiros por frutos (64.245) – – (64.245)
Novos de contratos de arrendamentos e parcerias agrícolas 67.204 – – 67.204
Remensuração de contratos de arrendamentos e (14.364) – – (14.364)
parcerias agrícolas – – – –
Juros e Variações cambiais 42.857 230.938 – 273.795
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2021 917.916 1.987.441 (427.083) 2.478.274
32 Outros assuntos: Impactos do COVID-19: No segundo ano de pandemia a Scheffer pensan-
do no bem-estar físico e mental de seus colaboradores e parceiros, mantem todos os protocolos e 
medidas sanitárias divulgadas pelo Ministério da Saúde para o controle da propagação do vírus 
dentro das unidades de produção e todos os setores da Companhia. Ações essas que mantem 
segurança e saúde nas atividades laborais dos colaboradores, visando produtividade e entrega 
com satisfação e pontualidade de todos os setores, tanto no operacional quanto administrativo. 
Medidas que foram aperfeiçoando gradativamente no período de pandemia vivenciada a nível 
nacional e mundial, seguem abaixo execução de todas as atividades e periodicidade::- Monitora-
mento e ações com objetivo de proteção pessoal e coletiva. - Divulgação de medidas de prevenção 
e conscientização nas plataformas digitais e todas as unidades da Scheffer. - Campanha de vaci-
nação em parceria com secretarias de saúde local de nossas unidades. - Distanciamento, uso 
obrigatório e constante de máscaras nas dependências da Scheffer. - Disponibilização de móvel 
para os colaboradores em home office visando qualidade ergonômica dos colaboradores. - Acom-
panhamento e triagem diária pela equipe da saúde Scheffer de todos os colaboradores positivos 
para covid - 19. - Avaliação do médico infectologista de todos os casos com agravamento ou piora, 
priorizando a vida do colaborador. - Regime de Home Office para cargos que possibilite mobilidade 

do trabalho. - Descontaminação diárias de ambientes como escritório, ônibus, vans, veículos e 
aeronaves. - Aquisição de testes e exames para agilidade no diagnóstico e tratamento imediato, 
evitando piora do quadro clínico. - Foram mantidos todos os benefícios durante e posteriormente 
ao tratamento como exemplo (Vale alimentação / seguro de vida / plano de saúde sem coparticipa-
ção / PLR) Todas as ações executadas foram custeadas pela Scheffer a todos os colaboradores 
sem nenhum ônus ou prejuízo aos mesmos, atuando de forma ágil visando unicamente a integri-
dade dos funcionários e a seguridade dos negócios da Scheffer. A diretoria não prevê dificuldades 
no financiamento ao longo de 2022. Também considera que eventuais impactos por aumentos de 
custos de importações de insumos, em função da alta das taxas de câmbio, serão em grande 
parte compensados pela mesma exposição cambial que impactam a receita da Scheffer. Mesmo 
diante do cenário de incertezas, a Scheffer aposta numa recuperação da economia em 2022, 
principalmente para o Agronegócio, prevendo investimentos na ordem de R$ 200 milhões em 
máquinas, equipamentos e infraestrutura. A mudança de cenários poderá fazer com que a Scheffer 
realize todo ou parte deste investimento. Diante dos aspectos cambiais e a prática de preço das 
commodities, a diretoria não prevê impactos operacionais nos próximos 12 meses.

a variação da taxa de juros de operações de empréstimos, a Scheffer contrata instrumentos de 
swap com instituições financeiras de primeira linha. Estas operações consistem em uma troca de 
LIBOR seis meses por taxas de juros pré-fixada (posição passiva). A seguir segue detalhamento 
da operação de swap de moeda e taxas de juros:

Valor de referência Valor justo (MTM)
Swap (notional)

Moeda 2021 Moeda 2021
Vencimento em 2022 USD 80.000 R$ (813)
Vencimento em 2023 USD 118.655 R$ 24.028
Vencimento em 2026 USD 17.920 R$ 167

USD 216.575 R$ 23.382
28.4 Risco de variação cambial: O risco de variação cambial está ligado ao risco de mercado e 
decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio que possam fazer com que a Schef-
fer incorra em prejuízos, levando a uma redução dos valores dos ativos ou aumento dos valores 
das obrigações. Como a Scheffer é sediada no Brasil, a principal exposição de variação cambial 
da Scheffer se refere à flutuação do dólar norte-americano. A Scheffer é parte em contratos de 
opções e NDF’s junto às instituições financeiras para se proteger destes riscos. A Scheffer está 
sujeita ao risco de moeda nos ativos e passivos denominados em uma moeda diferente das res-
pectivas moedas funcionais das entidades da Scheffer. A exposição da Scheffer está substancial-
mente atrelada ao dólar americano (USD), conforme quadro abaixo, apresentado em USD mil. A 
Scheffer compra e vende derivativos e além de cumprir com obrigações financeiras para geren-
ciar riscos de mercado. Todas estas operações são conduzidas dentro das orientações estabele- 
cidas pelo Departamento de Gerenciamento de Risco. USD mil

2021 2020
Ativos / (Passivos)
Contas a receber 6.292 5.748
Empréstimos a terceiros 1.856 1.993
(-) Empréstimos e financiamentos (287.624) (243.554)
(-) Fornecedores (10.217) 28.106
(-) Prêmio de opções a pagar (16.752) (12.777)
Exposição bruta do balanço patrimonial (306.445) (220.484)
Políticas e gerenciamento do risco de câmbio: a.1) Política de utilização, objetivos e estra-
tégias: O objetivo da utilização de instrumentos de derivativos pela Scheffer é a proteção das 
margens operacionais. A Scheffer criou um Gestão de riscos que é ligado a Diretoria. A Gestão de 
riscos, tem como missão, o monitoramento da obediência aos limites de risco estabelecidos e, 
quando o caso, a análise e avaliação preliminares de propostas de ajustes ou reformulação de 
políticas ou limites de risco. As operações de derivativos financeiros são realizadas com trade e 
instituições financeiras de primeira linha (instituições do país com Rating Standade Poor’s ou Fich 
Ratings maior ou igual ao BBB-, das agências internacionais classificadoras de risco, S&P e/ou 
Fitch), observando-se limites e exposição ao risco de câmbio e commodities. a.2) Ganhos (per-
das) em instrumentos financeiros derivativos: As operações de contratos a termo (NDF) e 
opções de câmbio, são fixadas visando proteger a exposição das vendas futuras em dólar. Essas 
operações são registradas em conformidade com o CPC 48, não se aplicando a metodologia de 
contabilidade de hedge (“hedge accounting”). A Scheffer registra o valor justo de MTM dos deriva-
tivos em seu resultado financeiro do exercício. a.3) Gerenciamento de riscos e instrumentos 
financeiros derivativos: Com objetivo de proteção das receitas de vendas, da Scheffer, que são 
sujeitas à volatilidade da cotação do câmbio, são utilizados instrumentos de derivativos financei-
ros, cujo portfólio consiste, de contratos de termo de moeda - NDF (Non Deliverable Forward) e 
opções de put de moeda. Estas operações são realizadas diretamente com instituições financei-
ras e trade, em ambiente de balcão. O impacto sobre o fluxo de caixa da Scheffer se dá somente 
na data de liquidação dos contratos. Deve-se considerar que os derivativos de opções de put de 
dólar, tem o seu prêmio de forma financiada, na qual a sua realização será liquidada sobre o valor 
do prêmio financiado e MTM (Mark to market) de fechamento na data de liquidação. Com base no 
custo já formado com a compra dos principais insumos (fertilizantes, defensivos e sementes) e 
estimativa de custos fixos, é determinada a margem operacional esperada. Desta forma, o comitê 
de gestão de riscos executa as decisões chegadas através das analise efetuadas sobre a proje-
ção de fluxo de caixa, com o objetivo de reduzir o desvio padrão da margem operacional, na quais 
os custos em moeda nacional oferece este risco de redução de margem, caso haja no cenário do 
mercado de baixa do dólar. É de prática do comitê de gestão de risco, realizar hedge financeiros 
sobre projeção de 3 anos futuros. No quadro abaixo demonstramos as posições, da Scheffer, com 
os valores nominais e justos de cada instrumento contratado para hedge de câmbio, a saber:

Valor de referência Valor justo (MTM)
Descrição (notional)

Moeda 2021 Moeda 2021
Contratos a Termo (NDF)
Moeda estrangeira - Posição Vendida
Vencimento em 2022 USD 59.000 R$ (49.500)
TOTAL USD 59.000 R$ (49.500)
Opções put
Moeda estrangeira - Posição Vendida
Vencimento em 2022 USD 61.500 R$ (123.578)
Vencimento em 2023 USD 64.000 R$ (6.889)

USD 125.500 R$ (19.246)
Total derivativos de câmbio 184.500 (68.747)
A seguir segue detalhamento com o cronograma de vencimento das operações de derivativos  
de câmbio:
NDF e Opções de posição vendida
Vencimento Moeda 2021
Até 2022 R$ (61.858)
Até 2023 R$ (6.889)

R$ (68.747)
No quadro abaixo demonstramos a abertura dos derivativos de câmbio por contraparte:

Valor de referência Valor justo (MTM)
(notional)

Descrição Moeda 2021 2020 Moeda 2021 2020
Olam International Ltda USD 10.000 58.400 R$ (3.285) (11.839)
Rabobank International Ltda USD 69.000 69.000 R$ (16.043) 1.379
Macquarie Bank Limited USD 30.000 56.030 R$ (37.319) (22.281)
Banco Santander (Brasil) S.A. USD 55.500 55.500 R$ (6.804) 2.493
Cargil Risk Management USD 20.000 52.000 R$ (5.296) (7.482)

USD 184.500 290.930 R$ (68.747) (37.730)
Instrumentos financeiros derivativos: Para determinação do valor justo das operações de de-
rivativos de câmbio, foram utilizados os critérios do extrato de fechamento do MTM (Mark to 
market) por mês de cada instituição financeira e trade. 28.5 Risco de mercado: Risco de merca-
do é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros 
e preço das commodities, têm nos ganhos da Scheffer ou no valor de suas participações em 
instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e contro-
lar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo 
otimizar retornos. Gerenciamento do risco de mercado (volatilidade nos preços das commo-
dites) A maior parte da proteção contra a variação dos preços das commodities é realizada atra-
vés de vendas diretamente com nossos clientes com entrega física futura (forward contracts). 
Além disso, também são utilizados instrumentos financeiros derivativos de opções de venda, ne-
gociados em ambiente de balcão com instituições financeiras. As opções de put são negociadas 
com referências em preços das commodities cotados no mercado futuro. Estas operações não 
necessitam de margens iniciais, pois elas são amparadas por limite de crédito pré-aprovado pelas 
instituições financeiras. Com atual cenário do mercado, e a pandemia do COVID 19, o comitê de 
risco da Scheffer entende que, deve ser necessário buscar instrumentos financeiros de proteção 
da volatilidade do preço do algodão em pluma, pois se as vendas no varejo for abaixo do espera-
do, muitas indústrias seguiram adquirindo apenas poucos lotes de pluma. Diante destes pontos, 
a comitê de riscos utiliza o derivativo de opção de venda e compra, para se proteger de uma 
eventual queda do preço do algodão em pluma para a safra futura.

Valor de referência Valor justo (MTM)
Descrição (notional)

Unidade 2021 Moeda 2021
Opções de venda
Soja - Posição Vendida
Vencimento em 2022 ton 150 R$ 1.256
TOTAL ton 150 R$ 1.256
Milho - Posição Vendida
Vencimento em 2022 ton 59.997 R$ (4.233)
TOTAL ton 59.997 R$ (4.233)
Instrumentos financeiros derivativos: A seguir estão apresentados os instrumentos financeiros  
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




Biológica Comércio e Manipulação de Medicamentos 
Ltda. CNPJ 24.764.706/0001-98, torna público que requer 
a Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenv. Urbano - SMA-
DES, o pedido de Adequação Ambiental para a ativida-
de de Comércio de medicamentos, com manipulação de 
fórmulas, sito na Av. General Mello nº 137- Dom Aquino 
- Cuiabá/ MT.

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA, CNPJ N° 01.624.149/0008-80, torna 
público que requereu junto à secretaria municipal do meio ambiente e 
desenvolvimento rural sustentável de Várzea Grande (SEMMARDS/VG), 
as seguintes licenças ambientais, Licença de Localização (LL), para 
atividade de CONSTRUÇÃO de EDIFICAÇÃOCOMERCIAL, Localizado 
na AV JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT PRQ INDATLANTICO), S/
Nº, ESQUINA COM A RUA OCEANO INDICO, no Bairro  SANTA ISABEL, 
em Várzea Grande – MT, CEP 78.150-236.  

VANDERLEI SCALZAVARA 65147405100, CNPJ: 
44.904.031/0001-42, 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 as atividades de 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automo-
tores; e Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 
sito a Av Porto Alegre, 3911, Bairro Recanto dos Pássaros, Sorriso 
- MT, não determinado (EIA/RIMA). 

A empresa J. S. DA SILVA COMBUSTIVEIS, inscrita no CNPJ: 
43.521.041/0001-36 localizado na EST.LINHA 25 KM, n° 05- CEP: 
78.335-000-Bairro: Distrito de Taquaruçu do Norte- Município de 
Colniza/MT, torna público que requereu a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente - SEMA a Licença Ambiental Simplificada – LAS para 
a atividade de Comércio Varejista de combustíveis para veículos au-
tomotores. Coordenada Geográfica   9°13’52.77”S 60°51’16.88”O.

LUNA FILHOS NETOS PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ: 
31.014.838/0001-68) Torna público que requereu da SEMA 
– SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, a Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e a Licença 
de Operação (LO), para a atividade de Piscicultura, locali-
zada No Sítio Ilha dos Pássaros, Zona Rural, Município de 
Nova Mutum/MT.

SERRARIA NOVA JERUSALEM LTDA, CNPJ: 
04.856.620/0001-88, torna público que requereu junto 
a SEMA-MT a Licença Ambiental Simplificada – LAS, 
para a Serraria no município de Vila Bela Da Santíssi-
ma Trindade/MT. Não foi determinado o estudo e rela-
tório de impacto ambiental EIA/RIMA.

TERRA MADRE PARTICIPAÇÕES AGRÍCOLAS 
LTDA, CNPJ nº 32.452.991/0003-00, vem por meio de 
este informar que solicitou junto a SEMA – MT Pla-
no de Manejo Florestal Sustentável, na propriedade 
Fazenda Santa Fé, localizado no município de Nova 
Maringá/MT.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, CNPJ 
03.507.548/0001-10, torna público que requereu à SEM-
MARDS/VG, Licença Prévia e a Licença de Instalação, 
para construção de “Praça Pública”, denominada “Praça 
Nova Esperança”, localizada entre as Ruas Brasília, 19 de 
Abril e 20 de Outubro, bairro Loteamento Parque do Ipê, 
município de Várzea Grande/MT.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, CNPJ 
03.507.548/0001-10, torna público que requereu à SEM-
MARDS/VG, Licença Prévia e a Licença de Instalação, 
para construção de “Praça Pública”, denominada “Praça 
Nair Sacre”, localizada entre as Ruas Vinicius de Moraes, 
Rua Olavo Bilac e Rua Luiz de Camões, bairro Loteamento 
Nair Sacre, município de Várzea Grande/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, a Licença de Operação para o “Condomínio Resi-
dencial Arbo Iguatemi”, sito á Rua J, s/n, área desmembra-
da “1A”, bairro Parque Atalaia, Cuiabá/MT. 

EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 
CONTRATA: 

              
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Os interessados devem enviar currículo através do 
e-mail: dayane.gomes@tbl.com.br

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

Cuiabá, sábado, 19 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

5ª Vara Cível De Cuiabá Edital De Citação Prazo Do Edital: 20 Dias Expedido Por Determinação 
Do Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva Processo n. 1041897-
55.2018.8.11.0041 Valor da Causa: R$ 38.910,51 Espécie: - Monitória (40) POLO ATIVO: NOME: 
BRF S.A. Endereço: Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajaí - Sc - Cep: 88301-600 POLO PASSIVO: 
NOME: EDUARDO POLIMENI EIRELI 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$ 38.910,51 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: 
Trata-se de Ação Monitoria intentada em desfavor de Eduardo Polimeni Eireli, atual denominação de 
Iraí Comércio de Produtos Alimentícios-ltda, para cobrança da quantia de R$38.910,51 (trinta e oito 
mil, novecentos e dez reais e cinquenta e um centavos), oriundas de duplicatas e notas fiscais não 
adimplidas, de número 000.896.236, 000.896.237, 000.897.955, 000.897.956, 000.901.571, 
000.901.572, 000.901.573, 000.901.574, 000.901.575, 000.902.499 e 000.902.500 . Estando a ré em 
local incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá do decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Requer, portanto, o prosseguimento do feito, com a devida publicação do edital e 
concretização da citação. 2 Av. Nicomedes Alves dos Santos, 1762, Bairro Altamira, Uberlândia/MG, 
CEP: 38.411-106 – Fone: (34) 3239-3000. Por fim, que todas as intimações e comunicações 
processuais sejam endereçadas Exclusivamente ao procurador, Dr. Marcus Vinícius de Carvalho 
Rezende Reis, inscrito perante a OAB/MG sob o n.º 1.623-A, OAB/SP sob o nº 130.124, OAB/GO sob 
o nº 24.129, com endereço profissional à Avenida Nicomedes Alves dos Santos, nº 1762, Bairro 
Altamira, Uberlândia, Minas Gerais, CEP 38.411 - 106, sob pena de nulidade. Termos em que, Pede e 
espera deferimento. DECISÃO: DEFIRO o pedido para busca de endereço da parte requerida via 
Sistema Infojud, conforme espelho anexo. Efetivada a busca foi encontrado o mesmo endereço, 
razão pela qual defiro a CITAÇÃO POR EDITAL. Decorrido o prazo do edital sem manifestação, 
nomeio a Defensoria do Estado de Mato Grosso como curadora especial da ré revel citado(a) por 
edital (artigo 72, inciso II e parágrafo único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
Cuiabá, data registrada no sistema. Edleuza Zorgetti Monteiro Da Silva Juíza de Direito. Advertências 
À Parte: 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). , 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, Marcia Eliza Ribeiro Da Costa, digitei. Cuiabá, 16 de 
fevereiro de 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 1025903-21.2017.8.11.0041 Valor Da Causa: R$ 43.902,50 Espécie: Ação 
Monitória POLO ATIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, Instituição Financeira, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.207.996./000150 por seus procuradores signatários, (doc. anexo n° 01), 
com escritório profissional à Avenida Marechal Floriano Peixoto, 306 12º andar – Centro – 
Cur i t iba/PR – CEP: 80.010130 – Tel. (41) 30259291 / (41) 21119291 – Emai l : 
intimações@bellinatiperez.com.br. POLO PASSIVO: FRANCIANE MIRANDA JOSETTI, brasileira, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 569.733.221-15, residente e domiciliada à Av. 31 de Março, 158, bairro 
Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, CEP: 78043301. Finalidade: Efetuar A Citação Do Polo Passivo 
Franciane Miranda Josetti, 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$43.902,50 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: Na 
data de 06/10/2008, as partes celebraram contrato sob o nº 4200007030 no valor total de 
R$43.371,20 (Quarenta E Três Mil E Trezentos E Setenta E Um Reais E Vinte Centavos), com 
pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. Ocorre, porém, que o Requerido deixou 
de pagar as prestações a partir de 17/04/2010 incorrendo em mora desde então, devidamente 
comprovada, encontrando-se com débito vencido, cujo valor, devidamente atualizado até, pelos 
encargos contratados importa em R$43.902,50 (Quarenta E Três Mil E Novecentos E Dois Reais E 
Cinquenta Centavos), sendo que o valor total para fins de purgação da mora em R$43.902,50 
(Quarenta E Três Mil E Novecentos E Dois Reais E Cinquenta Centavos). Decisão: Vistos Etc. Diante 
Da devolução da carta de citação (AR) negativa de Id 39076431, defiro o pedido de Id 53074992. Cite-
se a requerida Franciane Miranda Josetti 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, 14 de julho de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 
Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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, 25 de agosto de 
2021.

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: 1047084-10.2019.8.11.0041 Valor da Causa: R$52.429,16 Espécie: Busca e Apreensão POLO 
ATIVO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, empresa privada, inscrita no 
CNPJ/MF sob nr. 52.568.821/0001-22, com sede na Av. Cidade de Deus, s/n - Prédio Prata – 2º andar 
– V i l a Y a r a , O s a s c o – S P, C E P : 0 6 0 2 9 - 9 0 0 , e e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o 
4429.advogados@bradesco.com.br POLO PASSIVO: JADESON DA SILVA EIRELI, pessoa jurídica 
de direito privado, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.674.067/0001-70, com sede situada na Rua Seis, 
307, Qd 10, Osmar Cabral, Cuiabá, MT, CEP: 78093-555. 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: A ré integra o grupo/cota de consórcio nº 9658/250, administrado pela autora. Por força da 
contemplação da cota consorcial, adquiriu o veículo da marca Renault, modelo Duster DYN16 SCE, 
cor prata, placa QMR4417, Chassi 93YHSR3H5JJ986964, ano 2017/2018, renavan 01126179881. 
Com a referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu 
assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio 
resolúvel e a posse indireta do bem descrito, tornando-se assim, enquanto devedor, o possuidor e 
depositário do bem. O réu deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/07/2019, 
incorrendo em mora desde então. O débito em aberto perfaz o montante de R$52.429,16 (cinquenta e 
dois mil e quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos). DECISÃO: Vistos e etc. 1. Defiro 
a emenda a inicial de Id 27789685. 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. 
Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo Marca Renault, Modelo Duster Dyn16 Sce, 
Chassi 93YHSR3H5JJ986964, Placa QMR4417, RENAVAM 01126179881, COR PRATA, ANO 
17/18, 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 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. 
Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 25379312 - pág. 2, para 
o devido cumprimento de mandado. 7. 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. 8. 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 AFigura Do Localizador, Com Exceção Do Reforço 
Policial, Se Requerida E Deferida. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. 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 70445625 - pág. 2, bem como a consulta de endereço 
realizada junto ao sistema Infojud em decisão de Id 56849553, dando conta do mesmo endereço já 
constante nos autos, defiro o pedido de Id 72187214. Cite-se o requerido Jadeson da Silva 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, 
19 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, 21 de fevereiro de 2022.

ALTA FLORESTA GOLD MINERAÇÃO LTDA., com CNPJ: 17.580.707/0001-17, com 
endereço na Av. Carmindo de Campos, 146 sala 79/Parte, Cuiabá/MT, titular do direito minerário 
processo ANM n° 866.174/2017 e alvará de pesquisa n° 4549. Torna público que requereu junto 
a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT, a 2° AMPLIAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL - LOPM n° 321512/2020 e Proc. SEMA n° 
286295/2019 (Alvo Fazenda Flexa Dourada II) para desenvolver atividades de pesquisa mineral 
SEM Guia de Utilização para substância minério de ouro, no município de Nova Santa 
Helena/MT. Resp. Técnico: Geólogo Edimilson Alves Pereira com CREA/MT020860-D.

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia 
Mato-grossense de Gás - MTGÁS, Sec. César Alberto Miranda Lima 
dos Santos Costa, CONVOCA todos os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 29 de março de 2022, às 10h, que será realizada 
por meio de telepresencial 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, 
para tratar das seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Planejamento estratégico da MTGÁS para 2022. 

2ª - Alteração do quadro societário;  

2ª - Cotas acionistas; 

3ª - Precificação do GNV.

4ª - Assuntos de interesses gerais. 19/03, 22/02 e 23/02/2022

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro 
Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do 
funcionário GUSTAVO MARTINS DA ROCHA, portador da CTPS sob o nº 
2719170 série 0050-MT e CPF Nº 708.421.711-85 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.

Balanço patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 - Em milhares de reais

Ativo Nota
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 4 247 2.732 427.083 477.025
Contas a receber 5 – – 114.531 85.516
Estoques e adiantamentos a fornecedores 6 1.150.455 742.124
Ativos biológicos 8 – – 1.050.180 758.096
Impostos a recuperar 10 8 10 38.789 28.737
Instrumentos financeiros derivativos 28 41.823 20.446
Outros créditos 9 2.500 38.975 45.411
Total do ativo circulante 255 5.242 2.861.836 2.157.355
Contas a receber 5 3.681 4.998
Depósitos judiciais 177 10
Outros créditos 9 – – 235.346 166.941
Total do realizável a longo prazo 239.204 171.949
Investimentos 7 1.505.044 1.208.890 3.138 3.494
Direito de uso dos ativos 11 803.831 864.944
Imobilizado 12 1.702.068 1.308.572
Intangível 13 45.022 605
Total do ativo 1.505.299 1.214.132 5.655.099 4.506.919

Passivo
Controladora Consolidado

Nota 2021 2020 2021 2020
Fornecedores 14 116.388 176.577
Empréstimos e financiamentos 15 618.419 629.825
Aquisições de Terras 16 85.677 51.407
Instrumentos financeiros derivativos 28 93.484 83.734
Adiantamentos de clientes 18 143.123 60.937
Salários e encargos sociais 42.395 37.075
Obrigações tributárias 578 2 7.993 5.415
Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar 11 153.569 1 2 8.044
Outras obrigações 17 3.772 329 145.212 89.423
Total do passivo circulante 4.350 331 1.406.260 1.262.437
Fornecedores 14 27 4.885
Empréstimos e financiamentos 15 1.369.022 944.002
Arrendamentos a e parcerias agrícolas a pagar 11 764.347 759.024
Aquisições de Terras 16 249.468 176.315
Outras obrigações 17 2.506 4.000 5.865 4.001
Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 2.955 353
Instrumentos financeiros derivativos 28 31.201
Imposto de renda e contribuição social diferidos 19 358.188 114.405
Total do passivo não circulante 2.506 4.000 2.749.872 2.034.186
Total do passivo 6.856 4.331 4.156.132 3.296.623
Patrimônio líquido

Capital social 21 1.090.757 1.090.757 1.090.757 1.090.757
Ajustes de avaliação patrimonial 68.076 68.076 68.076 68.076
Reserva de lucros 339.610 50.968 339.610 50.968
Patrimônio líquido antes das participação dos 

não controladores 1.498.443 1.209.801 1.498.443 1.209.801
Participação dos não controladores 524 495
Total do patrimônio liquido 1.498.443 1.209.801 1.498.967 1.210.296
Total do passivo e patrimônio líquido 1.505.299 1.214.132 5.655.099 4.506.919

Demonstração de resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita de venda de produtos e serviços 

  prestados 23 – – 1.823.986 1.488.526
Valorização à v alor justo dos ativos biológicos 

  e produtos agrícolas 24 – – 981.591 582.627
Realização do v alor justo dos ativos 

  biológicos e produtos agrícolas 24 – – (654.129) (458.631)
Custo dos produtos vendidos e serviços 

  prestados 24 – – (1.052.072) (884.439)
Lucro bruto – – 1.099.376 728.083

Despesas comerciais 25 – – (27.412) (17.323)
Despesas administrativas e gerais 25 (86) (350) (82.498) (74.903)
Outras receitas e despesas operacionais, 

  líquidas 26 61.385 – 71.000 1.285
Resultado de participações societárias 7 231.153 69.122 (326) 2.482

Nota
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Lucro operacional 292.452 68.772 1.060.140 639.624

Receitas financeiras 27 43 10 78.007 23.575
Despesas financeiras 27 (3.850) (1) (253.827) (245.441)
Variação cambial, líquida 27 – – (108.219) (261.961)

Resultado financeiro (3.807) 9 (284.039) (483.827)
Lucro antes do IR e da CS 288.645 68.781 776.101 155.797

Imposto de renda e CS correntes 19 (3) – (5.212) (2.118)
IR e contribuição social diferidos 19 – – (227.450) (50.717)

Lucro líquido do exercício 288.642 68.781 543.439 102.962
Atribuível á

Acionistas da Companhia 288.642 68.781
Participação de não controladores 254.797 34.181

543.439 102.962
Lucro básico e diluído por ação - em reais 0,275 0,065

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 - Em milhares de reais
Atribuível aos acionistas da controladora

Reserva de lucros
Capital 
social

Ajustes de avalia- 
ção patrimonial

Adiantamento  para futuro 
aumento de capital

Reserva 
legal

Lucros à disposição 
dos acionistas

Lucros (Prejuízos) 
acumulados Total

Participação dos 
não controladores

Total do Patri-
mônio líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2020 1.011.429 68.302 48.627 88 – (18.127) 1.110.319 582 1.110.901
Integralização de capital 79.328 – (72.327) – – – 7.001 – 7.001
Realização do custo atribuído – (226) – – – 226 – – –
Lucro liquido do exercício – – – – – 68.781 68.781 34.181 102.962
Lucros distribuídos – – – – – (34.268) (34.268)
Reserva legal 3.439 – (3.439) – – –
Recebimento de adiantamento para futuro

aumento de capital – – 23.700 – – – 23.700 – 23.700
Transferência entre reservas – 47.441 (47.441) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.090.757 68.076 – 3.527 47.441 – 1.209.801 495 1.210.296
Integralização de capital – – – – – – – – –
Realização do custo atribuído – (48) – – – 48 – – –
Lucro liquido do exercício – – – – – 288.642 288.642 254.797 543.439
Lucros distribuídos – – – – – – – (250.919) (250.919)
Reserva legal – – – 14.432 – (14.432) – – –
Juros sobre capital próprio – – – – – – – (3.849) (3.849)
Transferência entre reservas – – – – 274.258 (274.258) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.090.757 68.028 – 17.959 321.699 – 1.498.443 524 1.498.967

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 - Em milhares de reais

Nota
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro antes do IR e da CS 288.645 68.781 776.101 155.797
Ajustes para:
Variação do valor justo dos ativos biológicos e produtos 

  agrícolas 24 – – (981.591) (582.627)
Realização do valor justo dos ativos biológicos e 

  produtos agrícolas 24 – – 654.129 458.631
Depreciação e amortização 24/25 – – 56.726 58.464
Depreciação do direito de uso de ativos 24 – – 101.483 33.928
Resultado de participações societárias 7 (296.154) (69.122) 326 (2.482)
Provisão de contingência 25 – – 2.604 146
Provisão (reversão) de estoque obsoleto – – (1.534) 3.787
Result. na venda e baixa de ativo imobilizado 26 – – (5.894) (3.896)
Ajuste a valor presente de arrend. e parcerias 27 – – 42.857 38.252
Juros e variação cambial sobre empréstimos e 

  financiamentos 31 – – 230.938 224.231
Ganho compra vantajosa 26 – – (61.386) –
Juros de aquisições de terras e empréstimos a terceiros 27 – – 2.116 (1.556)
Provisão dos contratos onerosos 23 – – 80.692 86.249
Ajuste do valor justo dos derivativos 27 – – (37.210) 85.553
Var. cambial não realizada sobre demais ativos

  e passivos em moeda estrangeira 27 – – 3.676 100.243
(7.509) (341) 864.033 654.720

Variações em:
Contas a receber de clientes – – (27.306) (59.286)
Estoques e adiantamentos a fornecedores – – (227.044) (235.811)
Instrumentos financeiros derivativos – – (11.236) 8.695
Impostos a recuperar 2 (10) (10.052) (9.964)
Ativos biológicos – – (39.484) (196.899)
Outros créditos 2.500 (2.500) 11.510 (32.007)
Fornecedores – – (66.072) 222.790
Adiantamento de clientes – – 82.186 (25.434)

Nota
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Salários e encargos sociais – – 5.321 22.569
Depósitos judiciais – – (167) (10)
Obrigações Tributárias 576 2 3.425 2.383
Outras obrigações 7.918 1.675 (52.201) (64.574)
Caixa gerado pelas operações 3.487 (1.174) 532.913 287.172
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos 31 – – (77.579) (55.616)
Imposto de renda e CS pagos (3) – (6.059) (972)

Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais 3.484 (1.174) 449.275 230.584

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de venda de imobilizado – – 10.349 1.306
Aquisição de controlada (5.969) – (5.969) –
Aplicação em outros investimentos – (903) 30 (903)
Mútuo concedido à partes relacionadas – – (71.028) (150.000)
Integralização capital em investimentos – (25.894) – –
Aquisição de imobilizado – – (370.449) (494.067)
Intangível – – – (402)

Fluxo de caixa aplicado nas ativ. de investimentos (5.969) (26.797) (437.067) (644.066)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 21 – 7.001 – 7.001
Captação de empréstimos e financiamentos 31 – – 713.766 1.310.438
Pagamentos de empréstimos e financiamentos 31 – – (520.544) (551.525)
Pagamento de arrend. e parcerias agrícolas 31 – – (604) (19.102)
Adiantamento para futuro aumento de capital 21 – 23.700 – 23.700
Juros sobre capital próprio 22 – – (3.849) –
Dividendos distribuídos 22 – – (250.919) (34.268)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas)

atividades de financiamentos – 30.701 (62.150) 736.244
Aumento (redução) de caixa e equiv.  de caixa (2.485) 2.730 (49.942) 322.762
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 2.732 2 477.025 154.263
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício 247 2.732 427.083 477.025

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro 2021
Em milhares de reais

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 288.642 68.781 543.439 102.962
Outros resultados abrangentes – – – –

Total de resultado abrangente do exercício 288.642 68.781 543.439 102.962

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações de resultados, 
resultados abrangentes, mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas em conformidade 
com a legislação societária examinadas por auditores independentes, PricewaterhouseCoopers, que emitiram 
parecer sem ressalvas em 18 de Março de 2021. As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divul-
gadas na versão digital deste mesmo jornal e à disposição dos acionistas na sede da companhia.

Relatório da Administração
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Scheffer Participações S.A. CUIABÁ-MT - São objetos dessa publi-
cação, as demonstrações contábeis da Scheffer Participações S.A., que compreendem o balanço patrimonial e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimôno líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Salientamos que as demonstrações financeiras foram auditadas 
pela PricewaterhouseCoopers e o conjunto das demonstrações financeiras, notas explicativas e relatório de 
auditoria estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2022.

SCHEFFER PARTICIPAÇÕES SA - CNPJ nº 11.021.773/0001-70

Gislayne Rafaela Scheffer Everton Luis Da Silva Rosa
Diretora Administrativa - CPF: 883243.381-87 Contador - CRC - MT 019877/0-7

Itaúba Empreendimentos LTDA.
CNPJ/MF: 03.926.904/0001-30 - NIRE nº 51200978243
Ata de Reunião de Sócios Realizada Em 14/03/2022

Data, Hora e Local  - Aos quatorze dias do mês/03/2022, às dez horas, na sede da
Sociedade, situada no Lote 1, da Gleba 1-H, no Município de Aripuanã, Comarca de
Cuiabá,  Estado  de  Mato  Grosso,  CEP:  78.325-000.  Composição  da  Mesa   -
Presidente -  Flavio Kalil  Rizkallah;  Secretária - Renata  Rizkallah.  Publicações   -
Dispensadas as publicações, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios,
conforme § 2º do artigo 1.072 do C.C.  Ordem do Dia  - Deliberar a respeito das
seguintes  matérias:  (i)  Análise  da  proposta  de  redução  do  capital  social  da
Sociedade;  (ii)  aprovado o item  (i)  anterior, alterar a redação da Cláusula 5º do
Contrato Social  da Sociedade;  (iii)  autorizar  a administração a prática de  atos
pertinentes.  Deliberações -  Após  a  discussão  das  matérias,  os  sócios,  por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:  (i) é aprovada a
redução do  capital  social  da Sociedade que,  atualmente,  é de  R$ 715.000,00,
totalmente  subscrita  e  integralizada  para  R$ 5.000,00  da  seguinte  forma:  (i.a)
aprovar a redução em 710.000 quotas, que totalizam o valor de R$ 710.000,00 por
este capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de
acordo com o inciso II do artigo 1.082 do Código Civil. A redução em relação à cada
sócio é realizada na exata proporção da participação de cada um no Capital Social
da Sociedade. (ii) Ante a redução ora aprovada, os sócios aprovam a cláusula 5ª do
contrato social sobre Capital Social e Responsabilidade dos Sócios que passa a
vigorar com a seguinte redação.  Clausula 5ª -  O capital social subscrito é de R$
5.000,00,  dividido em 5.000 quotas,  do valor  de R$ 1,00 cada uma,  totalmente
integralizado em moeda corrente nacional e conferência de bens, assim distribuído
entre  os  sócios:  Socio -  Quotas -  Valor  (R$) -  Participação  Societária  (%):
Novação Engenharia de Empreendimentos Ltda. - 4.994 - 4.994,00 - 99,88; Alfredo
Nagib Rizkallah -  3 -  3,00 -  0,06;  Maria Angela  Kalil  Rizkallah -  3 - 3,00 -  0,06;
Total - 5.000 - 5.000,00 - 100,00. § 1º - Nos termos do artigo 1052 do Código Civil
Brasileiro, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do  capital  social.  § 2º -  As
quotas de capital são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma confere direito
a 01  voto nas  deliberações sociais,  que  serão tomadas por  maioria  de  votos,
ressalvado o disposto neste instrumento. § 3º - Os sócios terão direito de preferência
para subscrição de quotas  nos  aumentos de  capital,  em  proporção às que  na
oportunidade  lhes  pertencerem,  sendo permitido  ceder  tal  direito por  inteiro ou
parcialmente aos outros sócios, na proporção de suas respectivas participações. (iii)
por fim, fica autorizada a administração da Sociedade a efetuar todos os atos para a
eficácia das deliberações ora aprovadas, inclusive as publicações legais exigidas
para efetivação da redução de capital ora aprovada. Encerramento e Aprovação
da Ata  - Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer  uso  e,  como  ninguém  se  manifestou,  foram  encerrados  os  trabalhos,
suspendendo antes a sessão para que se lavrasse a presente ata, a qual reaberta a
sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada em três vias de
igual  teor  e forma.  Mesa:  Presidente - Flavio Kalil  Rizkallah; Secretária - Renata
Rizkallah. Socios Presentes: (a) Novação Engenharia de Empreendimentos Ltda; (b)
Alfredo Nagib Rizkallah; e, (c) Maria Angela Kalil Rizkallah. Aripuanã/MT 14/03/2022.
Flavio Kalil Rizkallah - Presidente, Renata Rizkallah - Secretária. Sócios: Novação
Engenharia de Empreendimentos Ltda. Alfredo Nagib Rizkallah, Maria Angela Kalil
Rizkallah. Administradores: Alfredo Rizkallah Junior, Renata Rizkallah, Flavio Kalil
Rizkallah. 19/03/22

A SERRALHERIA DEREVIANI LTDA, CNPJ nº 06.195.159/0001-95,
torna público que requereu junto ao Departamento de Meio Ambiente
da  Prefeitura  Municipal  de  Sapezal-MT,  a  Licença  Prévia  (LP)  e
Licença de Instalação (LI), para a atividade de Fabricação de artigos
de serralheria e Fabricação de esquadrias de metal, localizada Rua
Projetada  B,  nº 439  SE,  Bairro  Hilário  Dal’Alba  Scariote -
SAPEZAL/MT. 19/03/22

SERVIÇOS
Demanda por serviços 
dá salto em MT, 
conforme IBGE
MARIANNA PERES
Da Reportagem

Mato Grosso lidera o ranking nacional do 
setor de Serviços, cuja evolução anual foi de 
45,8, de longe, o melhor resultado do Brasil, 
no mês de janeiro.  Na mesma comparação 
anual – janeiro 2022 ante janeiro de 2021 – a 
média nacional aumentou 9,5%.

Além do crescimento neste início de ano, 
o setor registrou em janeiro o terceiro mês 
seguido de saldo positivo no Estado, ou seja, 
desde novembro. Esses e outros dados fazem 
parte da primeira Pesquisa Mensal de Servi-
ços (PMS), divulgada neste ano pelo IBGE.

Além de apresentar a maior evolução 
anual, a demanda por Serviços no Estado 
cresceu 13,2% na comparação mensal, ja-
neiro de 2022 contra dezembro de 2021. O 
percentual está entre os melhores do período, 
segundo o IBGE e acima da média nacional 
em 10,9%.

No País, o setor de serviços variou -0,1% 
na passagem de dezembro para janeiro, após 
acumular um ganho de 4,7% nos dois últimos 
meses do ano passado. Com o resultado de 
janeiro, o setor ficou 7,0% acima do patamar 
pré-pandemia, registrado em fevereiro de 
2020, e está operando em nível pouco abai-
xo de agosto de 2015. No entanto, o setor 
ainda se encontra 5,2% abaixo do pico da 
série, registrado em novembro de 2014. Os 
dados são da

“Nesse processo de recuperação que o 
setor de serviços vem apresentando desde 
junho de 2020, há um predomínio absoluto 
de taxas positivas: são 15 positivas contra 5 
negativas, ou seja, uma larga base de com-
paração, o que faz com que, vez ou outra, o 
setor mostre algum tipo de acomodação”, 
explica o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. 
Ele destaca, no entanto, que ainda não é pos-
sível saber se o resultado marca um ponto 
de inflexão da série ou apenas uma tomada 
de fôlego.

RESULTADOS - Regionalmente, 12 das 
27 unidades da federação tiveram retração 
no volume de serviços em janeiro de 2022, na 
comparação com o mês imediatamente an-
terior, acompanhando o decréscimo (-0,1%) 
observado no Brasil. Entre os locais com taxas 
negativas, o impacto mais importante veio 
do Distrito Federal (-9,1%), seguido por Rio 
de Janeiro (-1,2%) e Minas Gerais (-1,9%). 
Em contrapartida, São Paulo (0,6%) e Goiás 
(4,5%) registraram os principais avanços.

Na comparação com janeiro de 2021, 
o avanço do volume de serviços no Brasil 
(9,5%) foi acompanhado por 25 das 27 uni-
dades da federação. A principal contribuição 
positiva ficou com Mato Grosso (45,8%), 
seguido por São Paulo (12,2%), Rio Grande 
do Sul (11,3%), Bahia (13,6%) e Minas Gerais 
(4,7%). Em sentido oposto, Distrito Federal 
(-1,8%) e Tocantins (-2,2%) assinalaram os 
únicos resultados negativos do mês.

CIDEZAL AGRÍCOLA LTDA.
CNPJ/MF 33.019.357/0001-70 - NIRE 51200318286

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS

Ficam os senhores sócios da sociedade empresária limitada 
denominada Cidezal Agrícola Ltda., CONVOCADOS a se 
reunirem em Reunião de Sócios Quotistas a se realizar no dia 
28 de março de 2022, às 09h00min, na sede da Sociedade, 
localizada na Rua do Barbado, nº 970, Bairro Centro, no 
Município de Sapezal, Estado do Mato Grosso, a fim de discutir 
e deliberar acerca da seguinte matéria: (i) Venda de um imóvel 
rural de propriedade da SOCIEDADE, localizado no Município 
de Sapezal, Estado de Mato Grosso, com área de 1.043,5787 
hectares, descrito e caracterizado na matrícula de número 
5.395 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Sapezal/MT. Sapezal/MT, 17 de março de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - Diretor

Nome Empresarial – HOTEL FRANÇA 3 LTDA ME, Nome 
Fantasia – HOTEL FRANÇA 3, CNPJ – 04.464.460/0001-
21, torna público que requereu junto à SEMAM – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para a 
atividade de 5510-8/01 – Hotéis, localizada no munícipio de 
Aripuanã /MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA 03/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará o Chamamento 
Público, para a  Seleção de Organizações da Sociedade Civil, 
interessadas na celebração de parceria, em regime de Mútua 
Cooperação, visando à execução do serviço de acolhimento 
institucional para crianças e adolescentes– Modalidade Casa 
Lar, tudo em conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital. Os interessados deverão 
entregar suas Propostas na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, entre os dias 21 de Março a 25 de Abril de 2022, das 
07:00 hrs às 10:00 hrs e das 13:00 hrs as 16:00 hrs. Conforme 
Edital nos termos da das Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, 
seguido de suas alterações introduzidas pela Lei nº 13.204, de 
14 de dezembro de 2015 e Decreto Municipal Nº 
017/2022/GP/PMNG, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para Seleção nos dias 26/04/2022 e 
27/04/2022. 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 das 
07:00 hrs às 11:00 hrs e das 13:00 hrs as 17:00 hrs, ou através 
do site www.novaguarita.mt.gov.br do fone/fax (66) 3574-1404 
ou e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, 
em 18 de Março de 2022.

Graciela Schuster - Presidente da C.P.L

RETIFICAÇÃO DE EDITAL  de CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 

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 186(cento e oitenta e seis)em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Especial 
e Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 02 de abril 2022, na sede 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) convocação com 
a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 15hs00 (quinze horas) em 2ª (segunda) convocação com 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 38 (trinta e 
oito) cooperados com direito a voto para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA EM REGIME EXTRAORDINARIO:
1) Retificar o item “a” do Edital de EDITALde CONVOCAÇÃO da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA da Cooperativa 
Mutuense de Trabalho – COOMUSERV, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso/MT, Cuiabá, em data de 18 de Março de 2022, nº: 
28.207 e no Jornal impresso Diário de Cuiabá, publicado em data de 18 de Março de 2022, que passará a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:
a) Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa Mutuense de Trabalho – COOMUSERV, para troca de endereço da Matriz.

LEIA-SE:

a) Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa Mutuense de Trabalho – COOMUSERV, para troca de endereço da Matriz, alteração nas 
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da Matriz e das Filiais e inclusão de artigo no Estatuto Social.

Os demais itens do edital de CONVOCAÇÃO de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA da Cooperativa Mutuense de Trabalho – 
COOMUSERVpermanecem inalterados.

Nova Mutum/MT, 18 de março de 2022

Antônio Marcos Bernardo
Diretor Presidente
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS - CAMPILEITE 

CNPJ – Nº. 03.967.595/0001- 47 – NIRE 51 4 0000524 9
O Presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite de Campinápolis-Campileite, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta 
data são em número 1.322 (hum mil e trezentos e vinte e dois) em condições de votar, 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os 
indicativos abaixo: DATA: 31 de março de 2022. LOCAL: Sede da Campileite á Rua Pedro 
Campos, s/n, zona rural, Campinápolis/MT. HORÁRIO: Às 12h00min (doze horas) em 1ª 
(primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 
13h00min (treze horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais um 
dos Cooperados com direito a voto, ou às 14h00min (quatorze horas) em 3ª (terceira) e 
última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto. 
ORDEM DO DIA: I – Reforma e Consolidação do Estatuto Social. a) Alteração do artigo 2º 
do Estatuto Social, que compreende Objetivos Sociais.

Campinápolis, 21 de março de 2022.
Jeovan Faria - Presidente

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

EDILSON ANTONIO PIAIA, CPF 390.917.401-91, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Outorga de Direito de Uso de Recur-
sos Hídricos para derivação de água no Rio Cravari, afluente pela 
margem esquerda do Rio do Sangue, bacia hidrográfica Amazônica, 
com a finalidade de geração de energia elétrica de 0,95 MW refe-
rente à CGH CRAVARI, na Fazenda Santa Edwiges, município de 
Campo Novo do Parecis/MT. Vazão de derivação: 6,89 m³/s.

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL FERRARI EIRELI, torna público que 
requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA – MT., 
a Renovação da Licença de Operação do empreendimento para a ativi-
dade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, 
localizado à Rua Professor Francisco Torres, n.º 85 –Araés – Cuiabá – 
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

MANUTENÇÃO DE GNV CIDADE VERDE LTDA., CNPJ: 44.646.621/0001-12, 
torna público que requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
– SMADESS a Licença Ambiental –Modalidade: Licenças Prévia, de Instalação e 
de Operação, para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica 
para veículos automotores, localizada à Avenida Miguel Sutil, n.º 1.343 – Quadra 
10 – Bairro Poção, no município de Cuiabá – MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

MISTER GÁS MT COMERCIAL DE CABOS E CILINDROS LTDA., CNPJ: 
44.647.302/0001-21, torna público que requereu junto à Prefeitura Municipal de 
Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – SMADESS a Licença Ambiental – Modalidade: Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação, para a atividade de Fabricação de outros 
produtos de metal não especificado anteriormente, localizada à Rua São Cristó-
vão, n.º 1.185 – Bairro Poção, no município de Cuiabá – MT. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

EDILSON ANTONIO PIAIA, CPF 390.917.401-91, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Outorga de Direito de Uso de Re-
cursos Hídricos para derivação de água no Rio Membeca, afluente 
pela margem esquerda do Rio do Sangue, bacia hidrográfica Ama-
zônica, com a finalidade de geração de energia elétrica de 1,65 MW 
referente à CGH MEMBECA, na Fazenda Santa Lúcia, município 
de Campo Novo do Parecis/MT. Vazão de derivação: 16,40 m³/s.

INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA 
LTDA – EPP, CNPJ 05.422.276/0001-81, torna público que requereu à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES 
a Licença Ambiental – Modalidade: Licença Prévia - LP, Licença de Instalação 
– LI e Licença de Operação – LO, para atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de exames complementares, localizado na Rua Hen-
rique P. Guedes, N°195, Duque de Caxias, município de Cuiabá-MT.
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CÁCERES/MT 1ª 
VARA FEDERAL SENTENÇA N° 143/2015 PROCESSO N° : 2008.36.01.000711-4 
CLASSE 7100 : AÇÃO CIVIL PÚBLICAAUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF 
RÉU : EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA I - RELATÓRIO Trata-se de ação civil 
pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da EDUCARE GESTÃO 
EDUCACIONAL LTDA tendo por objetivo indenizar por danos morais e materiais os alunos 
dos cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem que ingressaram na instituição antes de 
junho de 2006, visto que funcionou desde outubro de 2003 sem autorização do MEC. 
Argumenta que os atos praticados pela requerida antes do credenciamento e da autorização 
não são admitidos como válidos pelo MEC e não podem ser considerados para fim de 
expedição do diploma. Assim, pede a procedência da ação para condenar a restituir todos os 
valores pagos pelos estudantes dos cursos de enfermagem, psicologia e farmácia a título de 
mensalidades escolares, taxa de matrícula, taxa de inscrição em vestibular no período 
compreendidos entre outubro/2003 a junho/2006, acrescidos de juros e correção monetária; 
e, em danos morais em quantia equivalente a 01 (uma) mensalidade por mês que o estudante 
freqüentou o curso no mesmo período e, ainda, em outros danos morais e materiais que 
venham a ser comprovados por cada acadêmico interessado na liquidação de sentença. 
Juntou documentos às fls. 16/298. Citação às fls. 358/359. A requerida apresentou 
contestação às fls. 361/381 em que alegou que foi aberto o processo de credenciamento da 
instituição em 04/03/2003, assim como foi requerido junto ao MEC nos dias 17, 18 e 
19/03/2003 a autorização para funcionamento dos cursos de farmácia, psicologia e 
enfermagem. A ré obteve parecer favorável do SISU/COSUP visto que atendeu a todas as 
exigências fiscais e para-fiscais. Em 09/07/2003 obteve aprovação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI, no qual foram definidas a missão da instituição e as 
estratégias para atingir suas metas e objetivos. Em 21/07/2003 foi aprovado seu Regimento, 
visto que atendia à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diante da, agilidade que 
foi dado ao processo, a instituição divulgou processo seletivo em julho/2003 oferecendo 
vagas para os cursos de psicologia, enfermagem e farmácia. Todavia, não foi realizada a 
vistoria in locu em tempo hábil e, diante da divulgação da lista de aprovados, para não 
demonstrar má-fé, deu início às aulas agendadas para agosto. A avaliação foi realizada nos 
dias 3, 4 e 5 de dezembro/2003 atestando que os aspectos essenciais foram devidamente 
atendidos e os aspectos complementares foram atendidos em níveis significativamente 
acima do mínimo exigido. O início das aulas antes do credenciamento e autorização gerou o 
arquivamento do processo e, somente após interposição de recurso, foi dado 
prosseguimento com sua finalização pela recomendação do credenciamento e autorização, 
que aconteceu em março/2006. Nesse ínterim, os alunos sempre foram informados que o 
processo estava em trâmite e que o curso seria convalidado, tanto é que os diplomas foram 
emitidos pela Universidade de Cuiabá- UNIC. Logo, não houve prejuízo efetivo para os que 
continuaram o curso já que os contratos de prestação de serviço educacional foram 
cumpridos. Tratando-se de uma instituição de ensino particular, é regida a relação com seus 
acadêmicos pelo Código de Defesa do 'Consumidor, em que a obrigação de indenizar nasce 
caso haja comprovação de vício de qualidade dos serviços (art. 20, CDC). Há, ainda, 
obrigações contratuais assumidas pelas quais compete aos alunos realizarem os 
pagamentos dos valores das mensalidades, a frequentarem as aulas e serem aprovados nas 
atividades programadas pela Instituição; a Instituição, por sua vez, deve proporcionar a 
formação acadêmica qualificada e aprofundada aos alunos, bem como o desenvolvimento 
de suas capacidades de pesquisa, conforme previsto na Constituição Federal. Assim, o 
dever de indenizar somente existiria se houvesse vício na qualidade dos serviços prestados. 
Todavia, a requerida cumpriu satisfatoriamente com seu mister, oferecendo serviço 
educacional a contento, de forma que todos os alunos deram continuidade em seus estudos, 
formaram, obtiveram diplomas e estão em exercício da profissão. Argumenta, ainda, que os 
alunos que deixaram o curso, estes sim, descumpriram com sua obrigação contratual. Diante 
da inexistência de dano, não há que se falar em responsabilização.  Ao final, pugna pela 
improcedência da ação. Juntou documentos às fls. 382/495 e anexos I, II e III. Deferida a 
produção de prova testemunhal (fl. 514). Apresentado rol de testemunhas pela parte autora 
às fls. 515/516, acompanhada dos documentos de fls. 517/567. Rol de testemunha da 
requerida juntado às fls. 584/585. Audiência realizada (fls. 596/600). Cartas Precatórias de 
inquirição de testemunhas juntadas às fls. 662/664, 689/690, 694/696, 765/768, 803/805, 
829/830, 862/866. Documentos juntados-pelo MPF (fls. 703/725). Alegações 'finais pela 
parte autora às fls. 863/869 e pela requerida às fls. 872/876. II — FUNDAMENTAÇÃO A
ação civil pública, instituída pela Lei 7.347/85, constitui em um dos instrumentos processuais 
e legais para a defesa dos interesses coletivos. Para tanto, legitima-se ativamente o 
Ministério Público, entre outras entidades e associação para a proteção do direito ou 
interesses a ser demandado em Juízo. Sua positivação está, vinculada a onda renovatória do 
processo civil que envolve os objetivos de acesso à justiça, efetividade da prestação 
jurisdicional, solução à litigiosidade contida, principalmente, na tutela dos direitos supra-
individuais e a celeridade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, foi proposta a presente 
ação tendo por objeto a defesa do direito individual homogêneo dos alunos da instituição 
requerida em serem indenizados pelos danos materiais e morais causados pelo 
oferecimento irregular dos cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no período de 
outubro/2003 a junho/2006. A parte requerida, por sua vez, argumenta pela inexistência de 
dano, visto que os serviços para os quais foi contratada foram prestados regularmente, os 
estudos realizados pelos alunos foram convalidados e todos receberam seus diplomas, sem 
qualquer prejuízo. Sustenta, ainda, que os contratos foram descumpridos pelos alunos que 
interromperam seus estudas, visto que a requerida não paralisou os cursos e prestou o 
serviço para o qual foi contratada. Diante dessas enunciações, há que se pontuar, 
inicialmente, a ilicitude da conduta da requerida em oferecer os cursos em nível superior sem 
respeitar as normativas legais. A Lei n° 4.024/61, antiga Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, revogada quase em sua totalidade pela nova Lei (Lei n° 9.394/96), exceto quanto 
aos arts. 6° e 9°, fixa a competência do MEC no tocante à autorização, credenciamento e 
recredenciamento das instituições de ensino superior. A nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei no 9.394/96) prescreve, especificamente, em seus arts. 9°, inc. IX e 
16 a competência da União para "autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do 
seu sistema de ensino", inclusive "as instituições de educação superior criadas e mantidas 
pela iniciativa privada". A Lei n° 9.135/95, em seu art. 2°, estabelece que as autorizações 
concedidas às instituições de ensino serão efetivadas pelo Poder Executivo, conforme 
decisão do Conselho Federal de Educação. E assente, portanto, que o ensino universitário, 
delegado à iniciativa privada, há de preencher os requisitos estabelecidos no art. 209 da 
Constituição Federal, vale dizer, o cumprimento das normas de educação nacional, 
autorização e avaliação de qualidade pela Administração Pública. Neste sentido, a Lei na 
9.394/1996, em seu art. 70, determina: Art. 70. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas 
as seguintes condições: 1 - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do 
respectivo sistema de ensino; II - autorização de funcionamento e avaliação de Qualidade 
pelo Poder Público; III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 
da Constituição Federal. (Destacado). O Decreto n. 5.773/2006 assim disciplina os atos 
autorizativos a que a instituição requerida deveria se submeter para dar início às atividades 
de educação superior: Art. 9° A educação superior é livre à iniciativa privada, observadas as 
normas gerais da educação nacional e mediante autorizarão e avaliação de qualidade pelo 
Poder Público. Art. 10. O funcionamento de instituição de educação superior e a oferta de 
curso superior dependem de ato autorizativo do Poder Público, nos termos deste Decreto. § 
São modalidades de atos autorizativos os atos administrativos de credenciamento e 
recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como suas respectivas 
modificações. § 20 Os atos autorizativos fixam os limites da atuação dos agentes públicos e 
privados em matéria de educação superior. § 30 Aautorização e ó reconhecimento de cursos, 
bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, 
sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação, nos termos da Lei n0 
10.861, de 14 de abril de 2004. O mesmo diploma legal qualifica como irregularidade 
administrativa o oferecimento de curso superior sem os devidos atos autorizativos. Vejamos: 
Art. 11. O funcionamento de instituição de educação superior ou a oferta de curso superior 
sem o devido ato autorizativo configura irregularidade administrativa, nos termos deste 
Decreto, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal § 10 Na ausência de Qualquer 
dos atos autorizativos exigidos nos termos deste Decreto, fica vedada a admissão de novos 
estudantes pela instituição, aplicando-se as medidas punitivas e reparatórias cabíveis. 
Portanto, são três os procedimentos para o regular funcionamento de Instituição Privada de 
Ensino Superior, nesta ordem: 1) credenciamento; 2) autorização de curso; 3) 
Reconhecimento do curso. O credenciamento se dá em relação à base territorial de um 
município. Ocorre uma única vez na criação da Instituição de Ensino Superior, sendo 
renovado a cada 4 ou 5 anos, segundo especificações do MEC. A autorização ocorre de 
forma restrita, vale dizer, em relação à infra-estrutura física da sede em que irá funcionar o 
curso. Já o processo de reconhecimento tem início quando a primeira turma já tiver cursado a 
metade do curso. Restando incontroverso nos autos que a requerida ofertou na cidade de 
São José dos Quatro Marcos-MT os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem, no 
período de outubro/2003 a junho/2006, sem revestir-se dos citados atos autorizativos, 
impõe-se o reconhecimento de sua conduta ilícita. O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, 
consagrou a responsabilidade civil objetiva do Estado, tendo por fundamento a teoria do risco 
administrativo, ou seja, para a aferição da responsabilidade civil do Estado e consequente 
reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados, basta a prova do nexo de 
causalidade entre o prejuízo sofrido e o fato danoso e injusto ocasionado pelo poder público, 
sendo dispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo culpa. Não há qualquer 
elemento probatório nos autos no sentido de que os alunos tivessem conhecimento de que os 
cursos ofertados não possuíam credenciamento/autorização. Logo, sendo oferecidos com 
toda a aparência de regularidade, sem informação acerca da ausência dos atos 
autorizativos, resta evidente o dever de indenizar os alunos pelos danos sofridos. Ainda, vale 
destacar que a relação mantida pela requerida e seus alunos era de consumo, já que 
prestadora de serviços educacionais e, nesse sentido, sua conduta configura, ainda, prática 
abusiva, nos termos do art. 39, VIII, do Código do Consumidor, mormente diante da 
prestação de serviço irregular, já que ausentes o credenciamento e autorização da entidade 
competente para tanto. Vejamos os termos daquele comando legal: Art. 39. É vedado ao 
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (--) VIII - colocar, no 
mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas 
pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro); Noutro giro, não está em 
discussão nesta ação a qualidade do serviço prestado pela requerida, posto que, ainda que 
se mantivesse em níveis elevados, não desconfiguraria a ilicitude de sua condução com a 
oferta irregular dos cursos — o que seria suficiente para que seus alunos pleiteassem a 
imediata rescisão contratual. De mais a mais, os motivos pelos quais a requerida assumiu o 
risco da oferta dos cursos sem a efetiva autorização/credenciamento, se por questões 
econômicas de retorno mais rápido do investimento efetuado, se por apostar na brevidade 
dos atos do MEC, ou numa futura convalidação de seus atos, não estão plenamente 
demonstrados neste processo. Porém, tenho que tal motivação em nada afeta o julgamento 
da presente demanda. Ainda, vale consignar, que não desconheço os mais diversos 
progressos que uma Faculdade pode proporcionar. Sem dúvida, ganha toda a região do 
interior do Estado, em vários setores, com o funcionamento de tal empreendimento podendo 
gerar a oferta de mais profissionais à população, numa região tão carente de saúde. Sem 
dúvida, igualmente, gera diversos empregos não só aos professores, como também a todos 
os demais empregados necessários ao funcionamento da Faculdade. Mais. Com o aumento 
de alunos na região, haverá maior busca por imóveis, restaurantes, livrarias, entretenimento, 
transporte, etc., gerando desenvolvimento e empregos também a setores não diretamente 
ligados à área da saúde. Entretanto, tal argumento não é suficiente a afastar a 
obrigatoriedade da Faculdade de se submeter à legislação pertinente. Com efeito, o fato de 
que tal Faculdade traz, de certa forma, vantagens à população, não lhe permite ignorar e 
descumprir todos os requisitos legais de instalação e funcionamento da atividade. Não se 
pode funcionar a qualquer custo. Note-se que o CDC é claro em afirmar que as relações de 
consumo, como aquelas que se estabeleceram entre a ré e seus alunos, são regidas pelo 
Princípio da Confiança. De acordo com esse princípio, a partir do momento que o consumidor 
emite sua vontade no sentido de que quer contratar, o faz na esperança de que o contrato 
firmado alcançará seus fins adequadamente. A Faculdade, de outro lado, comprometeu-se a 
lhes prestar tal serviço. Todavia, houve vício de serviço. Tal vício foi causado pela ré, que, 
mesmo conhecedora de suas limitações e irregularidades, decidiu arriscar a própria sorte e a 
de seus alunos, e dar início às suas atividades mesmo assim. Diante disso, estão 
devidamente demonstrados não só a conduta da ré, como os danos causados aos seus 
alunos e, ainda, o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano. Nesse sentido, colaciono 
o ensinamento do mestre Sérgio Cavalieri Filho: Pela teoria do risco do empreendimento, 
todo aquele que se disponha a exercer uma atividade no mercado de consumo tem o dever 
de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos, 
independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência ás normas 
técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e 
serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre 
do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e 
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o 
garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela 
qualidade e segurança dos mesmos. Os danos materiais dos alunos que cursaram Farmácia, 
Psicologia e Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, em que a instituição 
estava irregular, são inegáveis, posto que despenderam valores para pagamento de 
inscrição em vestibular, taxas de matrícula e mensalidades, e outras despesas, a serem 
devidamente comprovados na esfera própria (execução de título judicial individual).  Todavia, 
aqueles que conseguiram sua transferência para outra instituição de ensino com 
aproveitamento das matérias/disciplinas cursadas e aqueles que persistiram nos cursos, 
concluíram no prazo certo e que receberam seus diplomas em prazo razoável ou sem a 
demonstração efetiva de quaisquer prejuízos, não há que se falar em danos materiais. Tenho 
por devidamente demonstrado, ademais, o dano moral causado a cada um dos alunos da 
Faculdade do período de irregularidade (outubro/2003 a junho/2006), uma vez que sonhos 
que permearam suas vidas por anos ruíram ou, no mínimo, manteve-se em situação de 
instabilidade por anos. E este sentimento deve ser, no mínimo, de grande tristeza e 
frustração, aptos, a meu ver, a configurar lesão extrapatrimonial. Nesse sentido: AÇÃO 
DECLARATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MESTRADO. 
CREDENCIAMENTO PELO MEC. AUSÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. PÓS-GRADUAÇÃO 
INTERNA CORPORIS. PROVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. COMPATIBILIDADE. ABANDONO DO 
CURSO. TRANSGRESSÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES DEVIDAS. PROVEITO 
OBTIDO COM O CURSO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. 
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Age 
com culpa a instituição de ensino superior que não toma as providências necessárias para o 
credenciamento de curso de mestrado pelo órfão federal educacional competente. 
frustrando as expectativas dos alunos matriculados, quando se comprometeu, regulamento 
do curso, a tomar as providências necessárias parra a consecução deste fim junto à CAPES. 
Não procede a alegação da instituição de ensino de que os alunos teriam o conhecimento de 
que o curso oferecido só teria validade interna corporis, se a documentação apresentada 
demonstra que não havia qualquer menção nesse sentido. A autonomia universitária não 
afasta o exercício pelo Poder Público do controle e fiscalização sobre as instituições de 
ensino superior, evitando a criação de cursos sem garantia de qualidade e eficiência. 
Ocorrendo o abandono do curso pelo estudante sem prévia comunicação à instituição de 
ensino, em descumprimento ao contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, 
não há falar-se em declaração de inexigibilidade das mensalidades posteriores à 
desistência. Auferindo os alunos proveito do curso ministrado pela universidade, é incabível a 
restituição integral das mensalidades pagas, sob pena de locupletamento indevido. Para o 
deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a comprovação do prejuízo sofrido.  
Patentes os prejuízos de ordem moral sofridos pelos alunos ante a frustração de suas 
expectativas de recebimento do título de mestre, é devida a indenização. (TJ-MG 
200000046692520001 MG 2.0000.00.466925-2/000(1), Relator: IRMAR FERREIRA
CAMPOS, Data de Julgamento: 10/11/2004, Data de Publicação: 02/12/2004). Quanto ao 
valor da indenização dos danos material e moral, tratando-se de sentença prolatada em sede 
de ação civil pública com condenação genérica (sem a fixação dos titulares do direito de 
indenização), será na fase de execução individual do título executivo que cada um dos 
lesados (interesses individuais homogêneos) terão oportunidade de demonstrar serem os 
titulares do direito ora reconhecido, bem como de liquidar os seus danos. DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expendidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 
deduzidos pelo Ministério Público Federal, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo 
Civil para: a) CONDENAR a requerida a ressarcir os danos materiais suportados por todos os 
alunos que cursaram e não concluíram os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no 
período de outubro/2003 a junho/2006, referente à taxa de inscrição no vestibular, taxa de 
matrícula e mensalidades e outros prejuízos, a serem liquidados em sede própria, com 
incidência de correção monetária pelo manual de cálculos da Justiça Federal e juros de mora 
de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização 
por danos morais suportados pelos alunos que cursaram os cursos de Farmácia, Psicologia e 
Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, a serem liquidados em sede própria, 
com incidência de correção monetária de acordo com o manual de cálculos da Justiça 
Federal e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento; c) INDEFIRO o 
pedido de indenização por danos materiais aos alunos que conseguiram sua transferência 
para outra instituição de ensino com aproveitamento das matérias/disciplinas cursadas e 
àqueles que persistiram nos cursos, concluíram no prazo certo e que receberam seus 
diplomas em prazo razoável ou sem a demonstração efetiva de quaisquer prejuízos; d) Deixo 
de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários, consoante entendimento 
firmado pelo STJ (EREsp 895.530/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/08/2009, Dje 18/12/2009). e) Condeno a parte requerida ao pagamento de 
custas processuais. Desnecessário o reexame necessário.  Transitada em julgado, vista à 
parte autora para que digam sobre eventual fase de execução. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se.    Cáceres- MT,11 de 2 de 2015. 

MAURO CESAR GARCIA PATINI
Juiz Federal

29ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e 
para intimação dos executados: TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA(CNPJ/MF Nº 00.597.491/0001-08); ESPÓLIO 
DE DOMINGO CECILIO ALZUGARAY (CPF/MF Nº 379.340.908-20) na pessoa de sua inventariante ora executada CATIA
ALZUGARAY (CPF/MF Nº 379.341.048-04), EDITORA BRASIL 21 LTDA (CNPJ/MF Nº 04.304.219/0001-35), TRÊS 
EDITORIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 43.525.419/0001-70); bem como dos interessados: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 01.468.760/0001-90), STANDARD OGILVY E MATHER LTDA atual denominação OGILVY & 
MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA (CNPJ Nº 61.067.492/0001-27) BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(CNPJ/MF Nº 51.990.695/0001-37), BRADESCO SEGUROS S.A (CNPJ/MF Nº 33.055.146/0001-93) TRADITIO 
COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação de GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 
PRIVADO (CNPJ/MF Nº 09.555.452/0001-04) representada por seu administrador BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 00.066.670/0001-00), BANCO BRADESCO S.A (CNPJ/MF Nº 
60.746.948/0001-12), ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIALDO BRASIL LTDA (CNPJ/MF Nº 
07.016.138/0001-28), ALVAREZ & MARSAL BRAZIL HOLDINGS, LLC. (CNPJ/MF Nº 12.976.614/0001-92); e dos credores 
SILVIO MORAIS DA SILVA (CPF/MF Nº 148.675.368-06), LIVIA DA SILVA ANDRADE (CPF/MF Nº 293.706.468-09), 
LOURDES MARIAALVAREZ RIVERA(CPF/MF Nº 056.013.518-13), BEATRIZ CASSIAMENDES DE OLIVEIRA(CPF/MF Nº 
379.614.368-71), MARCIARODRIGUES (CPF/MF Nº 676.326.880-72). AMM. Juíza de Direito Dra. Laura de Mattos Almeida, 
da 29ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Execução Por Quantia Certa de Título 
Extrajudicial, ajuizada pela MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A (CNPJ/MF Nº 32.254.138/0001-03) em face de TRÊS 
COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 00.597.491/0001-08), ESPÓLIO DE DOMINGO CECILIO 
ALZUGARAY (CPF/MF Nº 379.340.908-20) na pessoa de sua inventariante ora executada CATIAALZUGARAY (CPF/MF Nº 
379.341.048-04), EDITORA BRASIL 21 LTDA (CNPJ/MF Nº 04.304.219/0001-35) e TRÊS EDITORIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 
43.525.419/0001-70), nos autos do Processo nº 1076196-29.2016.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que 
disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras 
expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Lote de terras rurais denominada “Fazenda Lagoa Azul” – Gales – 
Gaúcha do Norte/MT – CEP 78875-000 - Descrição do Imóvel: Um lote de terras rurais com a superfície de 6.500 hectares, 
denominada “Fazenda Lagoa Azul”, desmembrada de área maior, situada no lugar denominado Gales, no município de 
Gaúcha do Norte/MT., dentro dos seguintes limites e confrontações: Norte: Assis Litvin; Sul: Semi Sirotsky, hoje Ville 
Demartini; Leste: Área remanescente; Oeste: Real Comercio Ltda. Elementos do perímetro – Do marco 01 ao marco 02, 
medindo 10.080,00 metros, com rumo magnético de 16º00’NE, confrontando com Real Comércio Ltda; Do marco 02 ao 
marco 03, medindo 6.453,00 metros, com rumo magnético de 76º00’SE, confrontando com Assis Litvin; Do marco 03 ao 
marco 04, medindo 10.080,00 metros, com rumo magnético de 16º00’SW, confrontando com área remanescente; Do marco 
04 ao marco 01, medindo 6.453,00 metros, com rumo magnético de 76º00’NW, confrontando com Semi Sirotski, hoje Ville 
Demartini. Fechando assim um polígono irregular com a área acima descrita. 

OBS 01: O imóvel está localizado no Município de Gaúcha do Norte (antiga Comarca de Chapada dos Guimarães), 
confrontando com a terra indígena do Xingu, além de ter cerca de 6km de margem com o Rio Curisevu, junto a dois cursos de 
água cortando o local. As principais explorações da região são a agricultura intensiva de grãos (milho, soja e algodão) e a 
pecuária de forma extensiva. O local possui relevo plano a suave ondulado e não há sinais de erosão, controlada por plantio 
direto e manutenção da cobertura vegetal. Em termos de infraestrutura pública, o local detém de redes de energia elétrica e 
transporte escolar, possuindo ainda serviços de conservação e limpeza das estradas. O imóvel possui cerca de 1.700 
hectares abertos, sendo cerca de 1.000 cultivados com grãos há mais de cinco anos e o restante com pastagens. No imóvel, 
também existem algumas edificações e construções, como casas, barracões, currais, cercas internas e nas divisas (Laudo de 
avaliação Fls. 1281/1349). OBS 02: Ficou pactuado nos termos do acordo acostado às Fls. 1272/1280 que o bem imóvel 
supra qualificado será vendido em Leilão. Pelo fato de a empresa Exequente estar em Recuperação Judicial (Processo nº 
0049659-81.2014.8.26.0100 – 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível), o acordo em comento 
fora devidamente homologado pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível, 
conforme Fls. 4259 daqueles autos. O valor arrecado em eventual arrematação será utilizado para fins de cumprimento do 
acordo em comento. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 47.000.000,00 (Mai/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 1281/1349 – 
Homologação às fls. 1351). Valor de avaliação atualizado: R$ 50.925.896,00 (Fev/2022). O valor de avaliação será atualizado 
à época das praças. Débitos Tributários: R$ 2.243,88 (Ago/2021) relativos aos débitos com o INCRA. Os débitos tributários 
são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). 02 - A1ª praça terá início em 01 de abril de 
2022, às 13 horas, e se encerrará no dia 04 de abril de 2022, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 
3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 04 de abril de 2022, 
às 13 horas, e se encerrará em 25 de abril de 2022, às 13 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior 
lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da 
gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. 
O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão 
apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes 
condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 
895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis 
(www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de 
São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. 
(artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor 
ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão 
preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e 
for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 
3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do 
exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do 
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço 
do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no 
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em 
até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, 
IV e artigo 892 do CPC). 08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, 
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, 
conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no 
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino 
Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do 
CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da 
arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo 
estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e 
criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro 
oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, 
desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 - O bem será vendido no estado de 
conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas 
à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do 
arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que 
recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade de credores ou 
exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo 
preço (artigo 908, §1°, do CPC). 13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do 
exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem 
móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias 
pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 
901, § 1º, CPC). 14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já 
fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 
1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do 
correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico 
contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão 
Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação 
deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, 
CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei.  São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.
Eu, _, escrevente, digitei.
Eu, __, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DRA. LAURA DE MATTOS ALMEIDA
JUÍZA DE DIREITO

ORLANDO HENRIQUE FERRARI POLATO E OUTROS, CPF: 
627.848.461-72, torna público que requereu junto a Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente – SEMA/MT aLicença por Adesão e Compromis-
so (LAC) para a atividadede Armazéns gerais (emissão de warrants)nas 
coordenadas 16°53’29,53” de Latitude Sul e 54°03’27,30” de Longitude 
Oeste, localizado na Fazenda Bahia, situada na RodoviaBR 364,Km118 + 
6 Km à esquerda,Zona Rural, Pedra Preta- MT.

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro 
Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do 
funcionário GUSTAVO MARTINS DA ROCHA, portador da CTPS sob o nº 
2719170 série 0050-MT e CPF Nº 708.421.711-85 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.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 3ª REGIÃO
EDITAL DE AVISO DE ELEIÇÃO

Convocação para registro de chapa eleitoral da eleição para funções de 
Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional de 
Biomedicina da 3ª Região – Quadriênio 2023/2027. O Presidente do CONSELHO 
REGIONAL DE BIOMEDICINADA 3ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais que lhe confere a Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, 
ambas regulamentadas pelo Decreto nº 88.439/83, torna público que será realizada 
eleição para Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional 
de Biomedicina da 3ª Região, com jurisdição sobre os estados de Goiás, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal, que deverão compor o 
plenário do CRBM-3 para o quadriênio que terá início em 05/01/2023 e término em 
04/01/2027. A eleição se dará em conformidade com os termos do artigo 20 do 
Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983, bem como de acordo com a redação 
estabelecida na Resolução nº 119, de 31 de março de 2006, publicada no D.O.U., 
seção 1, página 70, em 06/06/2006 e demais modificações, Resolução nº 237, de 
05 de dezembro de 2013, publicada no D.O.U., seção 1, página 62, em 09/01/2014 
e, Instrução Normativa nº 02, de 08 de outubro de 2015. Por conseguinte, faz saber 
que serão recebidas as inscrições de registros de chapa para Conselheiros 
Titulares e Suplentes, no período de 25 de março a 08 de abril de 2022. As 
inscrições de registro de chapas obedecerão à legislação e regulamentos que 
norteiam o processo eleitoral e serão realizadas, mediante protocolo, 
exclusivamente na sede do Conselho Regional de Biomedicina da 3.ª Região, na 
Rua 112, nº 137, Qd. 36F, Lt. 51, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.085-150, telefone: 
(62) 3215-1512, no horário das 09:00 às 17:00 horas. O Conselho Regional de 
Biomedicina da 3ª Região enviará ofício às Delegacias Regionais, via e-mail e por 
SEDEX, encaminhando cópia deste edital. As apurações serão realizadas logo 
após o encerramento das votações na sede do Conselho Regional de Biomedicina 
da 3ª Região. Todo profissional que atenda à legislação específica poderá concorrer 
ao pleito eleitoral para o quadriênio 2023/2027. Nos termos do Regulamento 
Eleitoral Padrão (REP), o voto é obrigatório a todos os profissionais biomédicos 
inscritos no Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região, sendo, no entanto, 
facultado exercer o referido direito na sede do CRBM-3 ou por correspondência. A
Comissão Eleitoral encarregar-se-á do processo eleitoral, bem como atenderá a 
todos os interessados de acordo com a legislação pertinente, cumprindo o REP e 
demais modificações, além das condições para o exercício do direito a voto e de ser 
votado, podendo ainda baixar normas complementares quando necessário ao 
cumprimento do pleito eleitoral. Goiânia-GO, 24 de março de 2022.

RENATO PEDREIRO MIGUEL
Presidente do CRBM-3

SPRAYTEC AGROPECUARIA LTDA , CNPJ:  
10.582.782/0001-78, torna público que requereu a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA/MT o 
pedido de Outorga de Uso de Água Subterrânea, 
localizado no endereço ROD MT 235, KM 31, zona rural, 
Município de Campos de Júlio/MT, Fazenda Rio 
Formiga, nos pontos de captação PT -01 sob as 
coordenadas 13° 04' 24,00”S; 59° 06' 28,89”W com 
vazão pretendida de 18,7m³/dia, PT -02 sob as 
coordenadas 13° 03' 40,39”S; 59° 05' 52,75”W com 
vazão pretendida de 108,2 m³/dia, PT - 03, sob as 
coordenadas 13° 03' 40,20”S; 59° 05' 53,10”W com 
vazão pretendida de 42,6 m³/dia e PT -04 sob as 
coordenadas 13° 02' 15,19”S; 59° 05' 59,03”W com 
vazão pretendida de 14,1 m³/dia, todos os pontos de 
captação com uso para Bovinocultura e outro usos.

(G)

Karolyne Carla Andrade-ME, CNPJ 16.798.447/0001-98, torna-se 
público que requereu a , a Renovação da Licença de SEMA/MT
Operação, para extração de argila e beneficiamento associado em uma 
área de 5,25ha, a área localiza-se na zona rural do município de Vila 
Rica/MT

Lazaro Gomes Barbosa; CPF141.094.331-34, torna-se público que 
requereu a , a Renovação da Licença de Operação para SEMA/MT
licenciamento Ambiental de uma área de 6,23 hectares, para extração de 
areia e cascalho no leito do Rio São Marcos, Município de Vila Rica/MT

29/03/2022
TER | 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$ 280.000,00

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

AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ/MF nº 27.214.112/0001-00

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
5º andar, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do 
Estado do Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

TARCISIO HUBNER - DIRETOR PRESIDENTE

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
CNPJ/MF nº 15.366.495/0001-44

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Fazenda Ciapar, s/n, Município de 
Campo Novos do Parecis, Estado de Mato Grosso, também 
online no Drive disponibilizado pela Secretária da Companhia, 
os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2022.
PEDRO SÉRGIO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALENTE

Diretor Geral

MAGGI ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.908.754/0001-32

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 07, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA
DIRETOR GERAL

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.786.144/0001-76

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado do 
Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela Secretária 
da Companhia, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

PEDRO JACYR BONGIOLO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JESUÍTA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº. 08.918.031/0001-38

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 04, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

DANTE POZZI - Diretor

AVISO DE EDITAL COMPLEMENTAR E PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022

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 10/2022, Processo N° 238/2022 
cujo objeto é: Seleção de melhor Proposta objetivando o 
Registro de Preço para Aquisição futura e fracionada de 
Materiais para Pavimentação de Vias Urbanas do Município de 
Nova Guarita – MT.Todas as exigências encontram-se 
devidamente publicadas em edital de Pregão Presencial No 
10/2022 e Edital Complementar 01 ao Pregão Presencial n.º 
10/2022. Portanto o prazo para a abertura da licitação, que 
estava previsto para o dia 29/03/2022 fica prorrogado para 01 
de abril de 2022, às 08:30 horas (Horário de Mato Grosso). 
Informações disponíveis 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, fone: (66) 3574-1404 ou 
através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O Edital 
Complementar encontra-se a disposição no Portal 
T r a n s p a r ê n c i a p e l o s i t e 
https://www.novaguarita.mt.gov.br/Transparencia/. Nova 
Guarita – MT, 21 de Março de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 028/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Tipo:
MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 04 de ABRIL de 2022, as 
09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da Licitação: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES (NACIONAIS: 
INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS) E OUTRAS ATIVIDADES 
CORRELATAS, TAIS COMO COTAÇÕES, RESERVAS, EMISSÕES DE 
BILHETES, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS E 
EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 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, 21 de março de 2022. Milton do Prado Gunthen 
Junior - Gerente de Licitações
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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.

Erico Sobral
Leiloeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios, Telégrafos e Serviços 
Postais de Mato Grosso – SINTECT/MT – convoca os/as trabalhadores/as 
representados por essa entidade a participarem de ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 24/03/2022 (quinta-feira), em frente à sede 
do SINTECT/MT, sito à Rua Dr. Carlos Borralho, 70, Bairro: Poção, Cuiabá-MT, a 
instalar-se em primeira convocação às 17h30min, com maioria dos associados, e em 
segunda convocação às 18h00min, com qualquer número de associados presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 – Informes Gerais; 2 – Carteiros dos 
CDD´S Coxipó da Ponte, Verdão, Cuiabá, Vista Alegre, Cpa, Cristo Rei e Complexo 
CTCE apoiam a greve do CDD Várzea Grande, contra o projeto de Revitalização e 
Sistema de Distritamento (SD);3 – Deflagração de estado de greve e assembleia 
permanente; 4-Outros assuntos de interesse da categoria. OBSERVAÇÃO: A
assembleia será realizada em espaço aberto, garantindo o distanciamento social, 
haverá fornecimento de álcool a 70%, além de ser obrigatório o uso de máscara e de 
qualquer outra medida preventiva que assegure a saúde dos presentes. Cuiabá, 
21/03/2022. Edmar dos Santos Leite – Presidente do SINTECT/MT (G)
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS - CAMPILEITE 

CNPJ – Nº. 03.967.595/0001- 47 – NIRE 51 4 0000524 9
O Presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite de Campinápolis-Campileite, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta 
data são em número 1.322 (hum mil e trezentos e vinte e dois) em condições de votar, 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os 
indicativos abaixo: DATA: 31 de março de 2022. LOCAL: Sede da Campileite á Rua Pedro 
Campos, s/n, zona rural, Campinápolis/MT. HORÁRIO: Às 12h00min (doze horas) em 1ª 
(primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 
13h00min (treze horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais um 
dos Cooperados com direito a voto, ou às 14h00min (quatorze horas) em 3ª (terceira) e 
última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto. 
ORDEM DO DIA: I – Reforma e Consolidação do Estatuto Social. a) Alteração do artigo 2º 
do Estatuto Social, que compreende Objetivos Sociais.

Campinápolis, 21 de março de 2022.
Jeovan Faria - Presidente

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

EDILSON ANTONIO PIAIA, CPF 390.917.401-91, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Outorga de Direito de Uso de Recur-
sos Hídricos para derivação de água no Rio Cravari, afluente pela 
margem esquerda do Rio do Sangue, bacia hidrográfica Amazônica, 
com a finalidade de geração de energia elétrica de 0,95 MW refe-
rente à CGH CRAVARI, na Fazenda Santa Edwiges, município de 
Campo Novo do Parecis/MT. Vazão de derivação: 6,89 m³/s.

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL FERRARI EIRELI, torna público que 
requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA – MT., 
a Renovação da Licença de Operação do empreendimento para a ativi-
dade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, 
localizado à Rua Professor Francisco Torres, n.º 85 –Araés – Cuiabá – 
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

MANUTENÇÃO DE GNV CIDADE VERDE LTDA., CNPJ: 44.646.621/0001-12, 
torna público que requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
– SMADESS a Licença Ambiental –Modalidade: Licenças Prévia, de Instalação e 
de Operação, para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica 
para veículos automotores, localizada à Avenida Miguel Sutil, n.º 1.343 – Quadra 
10 – Bairro Poção, no município de Cuiabá – MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

MISTER GÁS MT COMERCIAL DE CABOS E CILINDROS LTDA., CNPJ: 
44.647.302/0001-21, torna público que requereu junto à Prefeitura Municipal de 
Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – SMADESS a Licença Ambiental – Modalidade: Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação, para a atividade de Fabricação de outros 
produtos de metal não especificado anteriormente, localizada à Rua São Cristó-
vão, n.º 1.185 – Bairro Poção, no município de Cuiabá – MT. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

EDILSON ANTONIO PIAIA, CPF 390.917.401-91, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Outorga de Direito de Uso de Re-
cursos Hídricos para derivação de água no Rio Membeca, afluente 
pela margem esquerda do Rio do Sangue, bacia hidrográfica Ama-
zônica, com a finalidade de geração de energia elétrica de 1,65 MW 
referente à CGH MEMBECA, na Fazenda Santa Lúcia, município 
de Campo Novo do Parecis/MT. Vazão de derivação: 16,40 m³/s.

INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA 
LTDA – EPP, CNPJ 05.422.276/0001-81, torna público que requereu à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES 
a Licença Ambiental – Modalidade: Licença Prévia - LP, Licença de Instalação 
– LI e Licença de Operação – LO, para atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de exames complementares, localizado na Rua Hen-
rique P. Guedes, N°195, Duque de Caxias, município de Cuiabá-MT.

Cuiabá, terça-feira, 22 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CÁCERES/MT 1ª 
VARA FEDERAL SENTENÇA N° 143/2015 PROCESSO N° : 2008.36.01.000711-4 
CLASSE 7100 : AÇÃO CIVIL PÚBLICAAUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF 
RÉU : EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA I - RELATÓRIO Trata-se de ação civil 
pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da EDUCARE GESTÃO 
EDUCACIONAL LTDA tendo por objetivo indenizar por danos morais e materiais os alunos 
dos cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem que ingressaram na instituição antes de 
junho de 2006, visto que funcionou desde outubro de 2003 sem autorização do MEC. 
Argumenta que os atos praticados pela requerida antes do credenciamento e da autorização 
não são admitidos como válidos pelo MEC e não podem ser considerados para fim de 
expedição do diploma. Assim, pede a procedência da ação para condenar a restituir todos os 
valores pagos pelos estudantes dos cursos de enfermagem, psicologia e farmácia a título de 
mensalidades escolares, taxa de matrícula, taxa de inscrição em vestibular no período 
compreendidos entre outubro/2003 a junho/2006, acrescidos de juros e correção monetária; 
e, em danos morais em quantia equivalente a 01 (uma) mensalidade por mês que o estudante 
freqüentou o curso no mesmo período e, ainda, em outros danos morais e materiais que 
venham a ser comprovados por cada acadêmico interessado na liquidação de sentença. 
Juntou documentos às fls. 16/298. Citação às fls. 358/359. A requerida apresentou 
contestação às fls. 361/381 em que alegou que foi aberto o processo de credenciamento da 
instituição em 04/03/2003, assim como foi requerido junto ao MEC nos dias 17, 18 e 
19/03/2003 a autorização para funcionamento dos cursos de farmácia, psicologia e 
enfermagem. A ré obteve parecer favorável do SISU/COSUP visto que atendeu a todas as 
exigências fiscais e para-fiscais. Em 09/07/2003 obteve aprovação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI, no qual foram definidas a missão da instituição e as 
estratégias para atingir suas metas e objetivos. Em 21/07/2003 foi aprovado seu Regimento, 
visto que atendia à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diante da, agilidade que 
foi dado ao processo, a instituição divulgou processo seletivo em julho/2003 oferecendo 
vagas para os cursos de psicologia, enfermagem e farmácia. Todavia, não foi realizada a 
vistoria in locu em tempo hábil e, diante da divulgação da lista de aprovados, para não 
demonstrar má-fé, deu início às aulas agendadas para agosto. A avaliação foi realizada nos 
dias 3, 4 e 5 de dezembro/2003 atestando que os aspectos essenciais foram devidamente 
atendidos e os aspectos complementares foram atendidos em níveis significativamente 
acima do mínimo exigido. O início das aulas antes do credenciamento e autorização gerou o 
arquivamento do processo e, somente após interposição de recurso, foi dado 
prosseguimento com sua finalização pela recomendação do credenciamento e autorização, 
que aconteceu em março/2006. Nesse ínterim, os alunos sempre foram informados que o 
processo estava em trâmite e que o curso seria convalidado, tanto é que os diplomas foram 
emitidos pela Universidade de Cuiabá- UNIC. Logo, não houve prejuízo efetivo para os que 
continuaram o curso já que os contratos de prestação de serviço educacional foram 
cumpridos. Tratando-se de uma instituição de ensino particular, é regida a relação com seus 
acadêmicos pelo Código de Defesa do 'Consumidor, em que a obrigação de indenizar nasce 
caso haja comprovação de vício de qualidade dos serviços (art. 20, CDC). Há, ainda, 
obrigações contratuais assumidas pelas quais compete aos alunos realizarem os 
pagamentos dos valores das mensalidades, a frequentarem as aulas e serem aprovados nas 
atividades programadas pela Instituição; a Instituição, por sua vez, deve proporcionar a 
formação acadêmica qualificada e aprofundada aos alunos, bem como o desenvolvimento 
de suas capacidades de pesquisa, conforme previsto na Constituição Federal. Assim, o 
dever de indenizar somente existiria se houvesse vício na qualidade dos serviços prestados. 
Todavia, a requerida cumpriu satisfatoriamente com seu mister, oferecendo serviço 
educacional a contento, de forma que todos os alunos deram continuidade em seus estudos, 
formaram, obtiveram diplomas e estão em exercício da profissão. Argumenta, ainda, que os 
alunos que deixaram o curso, estes sim, descumpriram com sua obrigação contratual. Diante 
da inexistência de dano, não há que se falar em responsabilização.  Ao final, pugna pela 
improcedência da ação. Juntou documentos às fls. 382/495 e anexos I, II e III. Deferida a 
produção de prova testemunhal (fl. 514). Apresentado rol de testemunhas pela parte autora 
às fls. 515/516, acompanhada dos documentos de fls. 517/567. Rol de testemunha da 
requerida juntado às fls. 584/585. Audiência realizada (fls. 596/600). Cartas Precatórias de 
inquirição de testemunhas juntadas às fls. 662/664, 689/690, 694/696, 765/768, 803/805, 
829/830, 862/866. Documentos juntados-pelo MPF (fls. 703/725). Alegações 'finais pela 
parte autora às fls. 863/869 e pela requerida às fls. 872/876. II — FUNDAMENTAÇÃO A
ação civil pública, instituída pela Lei 7.347/85, constitui em um dos instrumentos processuais 
e legais para a defesa dos interesses coletivos. Para tanto, legitima-se ativamente o 
Ministério Público, entre outras entidades e associação para a proteção do direito ou 
interesses a ser demandado em Juízo. Sua positivação está, vinculada a onda renovatória do 
processo civil que envolve os objetivos de acesso à justiça, efetividade da prestação 
jurisdicional, solução à litigiosidade contida, principalmente, na tutela dos direitos supra-
individuais e a celeridade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, foi proposta a presente 
ação tendo por objeto a defesa do direito individual homogêneo dos alunos da instituição 
requerida em serem indenizados pelos danos materiais e morais causados pelo 
oferecimento irregular dos cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no período de 
outubro/2003 a junho/2006. A parte requerida, por sua vez, argumenta pela inexistência de 
dano, visto que os serviços para os quais foi contratada foram prestados regularmente, os 
estudos realizados pelos alunos foram convalidados e todos receberam seus diplomas, sem 
qualquer prejuízo. Sustenta, ainda, que os contratos foram descumpridos pelos alunos que 
interromperam seus estudas, visto que a requerida não paralisou os cursos e prestou o 
serviço para o qual foi contratada. Diante dessas enunciações, há que se pontuar, 
inicialmente, a ilicitude da conduta da requerida em oferecer os cursos em nível superior sem 
respeitar as normativas legais. A Lei n° 4.024/61, antiga Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, revogada quase em sua totalidade pela nova Lei (Lei n° 9.394/96), exceto quanto 
aos arts. 6° e 9°, fixa a competência do MEC no tocante à autorização, credenciamento e 
recredenciamento das instituições de ensino superior. A nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei no 9.394/96) prescreve, especificamente, em seus arts. 9°, inc. IX e 
16 a competência da União para "autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do 
seu sistema de ensino", inclusive "as instituições de educação superior criadas e mantidas 
pela iniciativa privada". A Lei n° 9.135/95, em seu art. 2°, estabelece que as autorizações 
concedidas às instituições de ensino serão efetivadas pelo Poder Executivo, conforme 
decisão do Conselho Federal de Educação. E assente, portanto, que o ensino universitário, 
delegado à iniciativa privada, há de preencher os requisitos estabelecidos no art. 209 da 
Constituição Federal, vale dizer, o cumprimento das normas de educação nacional, 
autorização e avaliação de qualidade pela Administração Pública. Neste sentido, a Lei na 
9.394/1996, em seu art. 70, determina: Art. 70. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas 
as seguintes condições: 1 - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do 
respectivo sistema de ensino; II - autorização de funcionamento e avaliação de Qualidade 
pelo Poder Público; III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 
da Constituição Federal. (Destacado). O Decreto n. 5.773/2006 assim disciplina os atos 
autorizativos a que a instituição requerida deveria se submeter para dar início às atividades 
de educação superior: Art. 9° A educação superior é livre à iniciativa privada, observadas as 
normas gerais da educação nacional e mediante autorizarão e avaliação de qualidade pelo 
Poder Público. Art. 10. O funcionamento de instituição de educação superior e a oferta de 
curso superior dependem de ato autorizativo do Poder Público, nos termos deste Decreto. § 
São modalidades de atos autorizativos os atos administrativos de credenciamento e 
recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como suas respectivas 
modificações. § 20 Os atos autorizativos fixam os limites da atuação dos agentes públicos e 
privados em matéria de educação superior. § 30 Aautorização e ó reconhecimento de cursos, 
bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, 
sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação, nos termos da Lei n0 
10.861, de 14 de abril de 2004. O mesmo diploma legal qualifica como irregularidade 
administrativa o oferecimento de curso superior sem os devidos atos autorizativos. Vejamos: 
Art. 11. O funcionamento de instituição de educação superior ou a oferta de curso superior 
sem o devido ato autorizativo configura irregularidade administrativa, nos termos deste 
Decreto, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal § 10 Na ausência de Qualquer 
dos atos autorizativos exigidos nos termos deste Decreto, fica vedada a admissão de novos 
estudantes pela instituição, aplicando-se as medidas punitivas e reparatórias cabíveis. 
Portanto, são três os procedimentos para o regular funcionamento de Instituição Privada de 
Ensino Superior, nesta ordem: 1) credenciamento; 2) autorização de curso; 3) 
Reconhecimento do curso. O credenciamento se dá em relação à base territorial de um 
município. Ocorre uma única vez na criação da Instituição de Ensino Superior, sendo 
renovado a cada 4 ou 5 anos, segundo especificações do MEC. A autorização ocorre de 
forma restrita, vale dizer, em relação à infra-estrutura física da sede em que irá funcionar o 
curso. Já o processo de reconhecimento tem início quando a primeira turma já tiver cursado a 
metade do curso. Restando incontroverso nos autos que a requerida ofertou na cidade de 
São José dos Quatro Marcos-MT os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem, no 
período de outubro/2003 a junho/2006, sem revestir-se dos citados atos autorizativos, 
impõe-se o reconhecimento de sua conduta ilícita. O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, 
consagrou a responsabilidade civil objetiva do Estado, tendo por fundamento a teoria do risco 
administrativo, ou seja, para a aferição da responsabilidade civil do Estado e consequente 
reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados, basta a prova do nexo de 
causalidade entre o prejuízo sofrido e o fato danoso e injusto ocasionado pelo poder público, 
sendo dispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo culpa. Não há qualquer 
elemento probatório nos autos no sentido de que os alunos tivessem conhecimento de que os 
cursos ofertados não possuíam credenciamento/autorização. Logo, sendo oferecidos com 
toda a aparência de regularidade, sem informação acerca da ausência dos atos 
autorizativos, resta evidente o dever de indenizar os alunos pelos danos sofridos. Ainda, vale 
destacar que a relação mantida pela requerida e seus alunos era de consumo, já que 
prestadora de serviços educacionais e, nesse sentido, sua conduta configura, ainda, prática 
abusiva, nos termos do art. 39, VIII, do Código do Consumidor, mormente diante da 
prestação de serviço irregular, já que ausentes o credenciamento e autorização da entidade 
competente para tanto. Vejamos os termos daquele comando legal: Art. 39. É vedado ao 
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (--) VIII - colocar, no 
mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas 
pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro); Noutro giro, não está em 
discussão nesta ação a qualidade do serviço prestado pela requerida, posto que, ainda que 
se mantivesse em níveis elevados, não desconfiguraria a ilicitude de sua condução com a 
oferta irregular dos cursos — o que seria suficiente para que seus alunos pleiteassem a 
imediata rescisão contratual. De mais a mais, os motivos pelos quais a requerida assumiu o 
risco da oferta dos cursos sem a efetiva autorização/credenciamento, se por questões 
econômicas de retorno mais rápido do investimento efetuado, se por apostar na brevidade 
dos atos do MEC, ou numa futura convalidação de seus atos, não estão plenamente 
demonstrados neste processo. Porém, tenho que tal motivação em nada afeta o julgamento 
da presente demanda. Ainda, vale consignar, que não desconheço os mais diversos 
progressos que uma Faculdade pode proporcionar. Sem dúvida, ganha toda a região do 
interior do Estado, em vários setores, com o funcionamento de tal empreendimento podendo 
gerar a oferta de mais profissionais à população, numa região tão carente de saúde. Sem 
dúvida, igualmente, gera diversos empregos não só aos professores, como também a todos 
os demais empregados necessários ao funcionamento da Faculdade. Mais. Com o aumento 
de alunos na região, haverá maior busca por imóveis, restaurantes, livrarias, entretenimento, 
transporte, etc., gerando desenvolvimento e empregos também a setores não diretamente 
ligados à área da saúde. Entretanto, tal argumento não é suficiente a afastar a 
obrigatoriedade da Faculdade de se submeter à legislação pertinente. Com efeito, o fato de 
que tal Faculdade traz, de certa forma, vantagens à população, não lhe permite ignorar e 
descumprir todos os requisitos legais de instalação e funcionamento da atividade. Não se 
pode funcionar a qualquer custo. Note-se que o CDC é claro em afirmar que as relações de 
consumo, como aquelas que se estabeleceram entre a ré e seus alunos, são regidas pelo 
Princípio da Confiança. De acordo com esse princípio, a partir do momento que o consumidor 
emite sua vontade no sentido de que quer contratar, o faz na esperança de que o contrato 
firmado alcançará seus fins adequadamente. A Faculdade, de outro lado, comprometeu-se a 
lhes prestar tal serviço. Todavia, houve vício de serviço. Tal vício foi causado pela ré, que, 
mesmo conhecedora de suas limitações e irregularidades, decidiu arriscar a própria sorte e a 
de seus alunos, e dar início às suas atividades mesmo assim. Diante disso, estão 
devidamente demonstrados não só a conduta da ré, como os danos causados aos seus 
alunos e, ainda, o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano. Nesse sentido, colaciono 
o ensinamento do mestre Sérgio Cavalieri Filho: Pela teoria do risco do empreendimento, 
todo aquele que se disponha a exercer uma atividade no mercado de consumo tem o dever 
de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos, 
independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência ás normas 
técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e 
serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre 
do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e 
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o 
garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela 
qualidade e segurança dos mesmos. Os danos materiais dos alunos que cursaram Farmácia, 
Psicologia e Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, em que a instituição 
estava irregular, são inegáveis, posto que despenderam valores para pagamento de 
inscrição em vestibular, taxas de matrícula e mensalidades, e outras despesas, a serem 
devidamente comprovados na esfera própria (execução de título judicial individual).  Todavia, 
aqueles que conseguiram sua transferência para outra instituição de ensino com 
aproveitamento das matérias/disciplinas cursadas e aqueles que persistiram nos cursos, 
concluíram no prazo certo e que receberam seus diplomas em prazo razoável ou sem a 
demonstração efetiva de quaisquer prejuízos, não há que se falar em danos materiais. Tenho 
por devidamente demonstrado, ademais, o dano moral causado a cada um dos alunos da 
Faculdade do período de irregularidade (outubro/2003 a junho/2006), uma vez que sonhos 
que permearam suas vidas por anos ruíram ou, no mínimo, manteve-se em situação de 
instabilidade por anos. E este sentimento deve ser, no mínimo, de grande tristeza e 
frustração, aptos, a meu ver, a configurar lesão extrapatrimonial. Nesse sentido: AÇÃO 
DECLARATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MESTRADO. 
CREDENCIAMENTO PELO MEC. AUSÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. PÓS-GRADUAÇÃO 
INTERNA CORPORIS. PROVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. COMPATIBILIDADE. ABANDONO DO 
CURSO. TRANSGRESSÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES DEVIDAS. PROVEITO 
OBTIDO COM O CURSO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. 
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Age 
com culpa a instituição de ensino superior que não toma as providências necessárias para o 
credenciamento de curso de mestrado pelo órfão federal educacional competente. 
frustrando as expectativas dos alunos matriculados, quando se comprometeu, regulamento 
do curso, a tomar as providências necessárias parra a consecução deste fim junto à CAPES. 
Não procede a alegação da instituição de ensino de que os alunos teriam o conhecimento de 
que o curso oferecido só teria validade interna corporis, se a documentação apresentada 
demonstra que não havia qualquer menção nesse sentido. A autonomia universitária não 
afasta o exercício pelo Poder Público do controle e fiscalização sobre as instituições de 
ensino superior, evitando a criação de cursos sem garantia de qualidade e eficiência. 
Ocorrendo o abandono do curso pelo estudante sem prévia comunicação à instituição de 
ensino, em descumprimento ao contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, 
não há falar-se em declaração de inexigibilidade das mensalidades posteriores à 
desistência. Auferindo os alunos proveito do curso ministrado pela universidade, é incabível a 
restituição integral das mensalidades pagas, sob pena de locupletamento indevido. Para o 
deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a comprovação do prejuízo sofrido.  
Patentes os prejuízos de ordem moral sofridos pelos alunos ante a frustração de suas 
expectativas de recebimento do título de mestre, é devida a indenização. (TJ-MG 
200000046692520001 MG 2.0000.00.466925-2/000(1), Relator: IRMAR FERREIRA
CAMPOS, Data de Julgamento: 10/11/2004, Data de Publicação: 02/12/2004). Quanto ao 
valor da indenização dos danos material e moral, tratando-se de sentença prolatada em sede 
de ação civil pública com condenação genérica (sem a fixação dos titulares do direito de 
indenização), será na fase de execução individual do título executivo que cada um dos 
lesados (interesses individuais homogêneos) terão oportunidade de demonstrar serem os 
titulares do direito ora reconhecido, bem como de liquidar os seus danos. DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expendidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 
deduzidos pelo Ministério Público Federal, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo 
Civil para: a) CONDENAR a requerida a ressarcir os danos materiais suportados por todos os 
alunos que cursaram e não concluíram os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no 
período de outubro/2003 a junho/2006, referente à taxa de inscrição no vestibular, taxa de 
matrícula e mensalidades e outros prejuízos, a serem liquidados em sede própria, com 
incidência de correção monetária pelo manual de cálculos da Justiça Federal e juros de mora 
de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização 
por danos morais suportados pelos alunos que cursaram os cursos de Farmácia, Psicologia e 
Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, a serem liquidados em sede própria, 
com incidência de correção monetária de acordo com o manual de cálculos da Justiça 
Federal e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento; c) INDEFIRO o 
pedido de indenização por danos materiais aos alunos que conseguiram sua transferência 
para outra instituição de ensino com aproveitamento das matérias/disciplinas cursadas e 
àqueles que persistiram nos cursos, concluíram no prazo certo e que receberam seus 
diplomas em prazo razoável ou sem a demonstração efetiva de quaisquer prejuízos; d) Deixo 
de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários, consoante entendimento 
firmado pelo STJ (EREsp 895.530/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/08/2009, Dje 18/12/2009). e) Condeno a parte requerida ao pagamento de 
custas processuais. Desnecessário o reexame necessário.  Transitada em julgado, vista à 
parte autora para que digam sobre eventual fase de execução. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se.    Cáceres- MT,11 de 2 de 2015. 

MAURO CESAR GARCIA PATINI
Juiz Federal

29ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e 
para intimação dos executados: TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA(CNPJ/MF Nº 00.597.491/0001-08); ESPÓLIO 
DE DOMINGO CECILIO ALZUGARAY (CPF/MF Nº 379.340.908-20) na pessoa de sua inventariante ora executada CATIA
ALZUGARAY (CPF/MF Nº 379.341.048-04), EDITORA BRASIL 21 LTDA (CNPJ/MF Nº 04.304.219/0001-35), TRÊS 
EDITORIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 43.525.419/0001-70); bem como dos interessados: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 01.468.760/0001-90), STANDARD OGILVY E MATHER LTDA atual denominação OGILVY & 
MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA (CNPJ Nº 61.067.492/0001-27) BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(CNPJ/MF Nº 51.990.695/0001-37), BRADESCO SEGUROS S.A (CNPJ/MF Nº 33.055.146/0001-93) TRADITIO 
COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação de GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 
PRIVADO (CNPJ/MF Nº 09.555.452/0001-04) representada por seu administrador BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 00.066.670/0001-00), BANCO BRADESCO S.A (CNPJ/MF Nº 
60.746.948/0001-12), ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIALDO BRASIL LTDA (CNPJ/MF Nº 
07.016.138/0001-28), ALVAREZ & MARSAL BRAZIL HOLDINGS, LLC. (CNPJ/MF Nº 12.976.614/0001-92); e dos credores 
SILVIO MORAIS DA SILVA (CPF/MF Nº 148.675.368-06), LIVIA DA SILVA ANDRADE (CPF/MF Nº 293.706.468-09), 
LOURDES MARIAALVAREZ RIVERA(CPF/MF Nº 056.013.518-13), BEATRIZ CASSIAMENDES DE OLIVEIRA(CPF/MF Nº 
379.614.368-71), MARCIARODRIGUES (CPF/MF Nº 676.326.880-72). AMM. Juíza de Direito Dra. Laura de Mattos Almeida, 
da 29ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Execução Por Quantia Certa de Título 
Extrajudicial, ajuizada pela MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A (CNPJ/MF Nº 32.254.138/0001-03) em face de TRÊS 
COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 00.597.491/0001-08), ESPÓLIO DE DOMINGO CECILIO 
ALZUGARAY (CPF/MF Nº 379.340.908-20) na pessoa de sua inventariante ora executada CATIAALZUGARAY (CPF/MF Nº 
379.341.048-04), EDITORA BRASIL 21 LTDA (CNPJ/MF Nº 04.304.219/0001-35) e TRÊS EDITORIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 
43.525.419/0001-70), nos autos do Processo nº 1076196-29.2016.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que 
disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras 
expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Lote de terras rurais denominada “Fazenda Lagoa Azul” – Gales – 
Gaúcha do Norte/MT – CEP 78875-000 - Descrição do Imóvel: Um lote de terras rurais com a superfície de 6.500 hectares, 
denominada “Fazenda Lagoa Azul”, desmembrada de área maior, situada no lugar denominado Gales, no município de 
Gaúcha do Norte/MT., dentro dos seguintes limites e confrontações: Norte: Assis Litvin; Sul: Semi Sirotsky, hoje Ville 
Demartini; Leste: Área remanescente; Oeste: Real Comercio Ltda. Elementos do perímetro – Do marco 01 ao marco 02, 
medindo 10.080,00 metros, com rumo magnético de 16º00’NE, confrontando com Real Comércio Ltda; Do marco 02 ao 
marco 03, medindo 6.453,00 metros, com rumo magnético de 76º00’SE, confrontando com Assis Litvin; Do marco 03 ao 
marco 04, medindo 10.080,00 metros, com rumo magnético de 16º00’SW, confrontando com área remanescente; Do marco 
04 ao marco 01, medindo 6.453,00 metros, com rumo magnético de 76º00’NW, confrontando com Semi Sirotski, hoje Ville 
Demartini. Fechando assim um polígono irregular com a área acima descrita. 

OBS 01: O imóvel está localizado no Município de Gaúcha do Norte (antiga Comarca de Chapada dos Guimarães), 
confrontando com a terra indígena do Xingu, além de ter cerca de 6km de margem com o Rio Curisevu, junto a dois cursos de 
água cortando o local. As principais explorações da região são a agricultura intensiva de grãos (milho, soja e algodão) e a 
pecuária de forma extensiva. O local possui relevo plano a suave ondulado e não há sinais de erosão, controlada por plantio 
direto e manutenção da cobertura vegetal. Em termos de infraestrutura pública, o local detém de redes de energia elétrica e 
transporte escolar, possuindo ainda serviços de conservação e limpeza das estradas. O imóvel possui cerca de 1.700 
hectares abertos, sendo cerca de 1.000 cultivados com grãos há mais de cinco anos e o restante com pastagens. No imóvel, 
também existem algumas edificações e construções, como casas, barracões, currais, cercas internas e nas divisas (Laudo de 
avaliação Fls. 1281/1349). OBS 02: Ficou pactuado nos termos do acordo acostado às Fls. 1272/1280 que o bem imóvel 
supra qualificado será vendido em Leilão. Pelo fato de a empresa Exequente estar em Recuperação Judicial (Processo nº 
0049659-81.2014.8.26.0100 – 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível), o acordo em comento 
fora devidamente homologado pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível, 
conforme Fls. 4259 daqueles autos. O valor arrecado em eventual arrematação será utilizado para fins de cumprimento do 
acordo em comento. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 47.000.000,00 (Mai/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 1281/1349 – 
Homologação às fls. 1351). Valor de avaliação atualizado: R$ 50.925.896,00 (Fev/2022). O valor de avaliação será atualizado 
à época das praças. Débitos Tributários: R$ 2.243,88 (Ago/2021) relativos aos débitos com o INCRA. Os débitos tributários 
são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). 02 - A1ª praça terá início em 01 de abril de 
2022, às 13 horas, e se encerrará no dia 04 de abril de 2022, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 
3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 04 de abril de 2022, 
às 13 horas, e se encerrará em 25 de abril de 2022, às 13 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior 
lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da 
gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. 
O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão 
apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes 
condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 
895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis 
(www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de 
São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. 
(artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor 
ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão 
preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e 
for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 
3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do 
exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do 
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço 
do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no 
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em 
até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, 
IV e artigo 892 do CPC). 08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, 
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, 
conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no 
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino 
Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do 
CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da 
arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo 
estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e 
criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro 
oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, 
desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 - O bem será vendido no estado de 
conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas 
à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do 
arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que 
recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade de credores ou 
exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo 
preço (artigo 908, §1°, do CPC). 13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do 
exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem 
móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias 
pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 
901, § 1º, CPC). 14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já 
fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 
1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do 
correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico 
contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão 
Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação 
deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, 
CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei.  São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.
Eu, _, escrevente, digitei.
Eu, __, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DRA. LAURA DE MATTOS ALMEIDA
JUÍZA DE DIREITO

ORLANDO HENRIQUE FERRARI POLATO E OUTROS, CPF: 
627.848.461-72, torna público que requereu junto a Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente – SEMA/MT aLicença por Adesão e Compromis-
so (LAC) para a atividadede Armazéns gerais (emissão de warrants)nas 
coordenadas 16°53’29,53” de Latitude Sul e 54°03’27,30” de Longitude 
Oeste, localizado na Fazenda Bahia, situada na RodoviaBR 364,Km118 + 
6 Km à esquerda,Zona Rural, Pedra Preta- MT.

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro 
Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do 
funcionário GUSTAVO MARTINS DA ROCHA, portador da CTPS sob o nº 
2719170 série 0050-MT e CPF Nº 708.421.711-85 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.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 3ª REGIÃO
EDITAL DE AVISO DE ELEIÇÃO

Convocação para registro de chapa eleitoral da eleição para funções de 
Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional de 
Biomedicina da 3ª Região – Quadriênio 2023/2027. O Presidente do CONSELHO 
REGIONAL DE BIOMEDICINADA 3ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais que lhe confere a Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, 
ambas regulamentadas pelo Decreto nº 88.439/83, torna público que será realizada 
eleição para Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional 
de Biomedicina da 3ª Região, com jurisdição sobre os estados de Goiás, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal, que deverão compor o 
plenário do CRBM-3 para o quadriênio que terá início em 05/01/2023 e término em 
04/01/2027. A eleição se dará em conformidade com os termos do artigo 20 do 
Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983, bem como de acordo com a redação 
estabelecida na Resolução nº 119, de 31 de março de 2006, publicada no D.O.U., 
seção 1, página 70, em 06/06/2006 e demais modificações, Resolução nº 237, de 
05 de dezembro de 2013, publicada no D.O.U., seção 1, página 62, em 09/01/2014 
e, Instrução Normativa nº 02, de 08 de outubro de 2015. Por conseguinte, faz saber 
que serão recebidas as inscrições de registros de chapa para Conselheiros 
Titulares e Suplentes, no período de 25 de março a 08 de abril de 2022. As 
inscrições de registro de chapas obedecerão à legislação e regulamentos que 
norteiam o processo eleitoral e serão realizadas, mediante protocolo, 
exclusivamente na sede do Conselho Regional de Biomedicina da 3.ª Região, na 
Rua 112, nº 137, Qd. 36F, Lt. 51, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.085-150, telefone: 
(62) 3215-1512, no horário das 09:00 às 17:00 horas. O Conselho Regional de 
Biomedicina da 3ª Região enviará ofício às Delegacias Regionais, via e-mail e por 
SEDEX, encaminhando cópia deste edital. As apurações serão realizadas logo 
após o encerramento das votações na sede do Conselho Regional de Biomedicina 
da 3ª Região. Todo profissional que atenda à legislação específica poderá concorrer 
ao pleito eleitoral para o quadriênio 2023/2027. Nos termos do Regulamento 
Eleitoral Padrão (REP), o voto é obrigatório a todos os profissionais biomédicos 
inscritos no Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região, sendo, no entanto, 
facultado exercer o referido direito na sede do CRBM-3 ou por correspondência. A
Comissão Eleitoral encarregar-se-á do processo eleitoral, bem como atenderá a 
todos os interessados de acordo com a legislação pertinente, cumprindo o REP e 
demais modificações, além das condições para o exercício do direito a voto e de ser 
votado, podendo ainda baixar normas complementares quando necessário ao 
cumprimento do pleito eleitoral. Goiânia-GO, 24 de março de 2022.

RENATO PEDREIRO MIGUEL
Presidente do CRBM-3

SPRAYTEC AGROPECUARIA LTDA , CNPJ:  
10.582.782/0001-78, torna público que requereu a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA/MT o 
pedido de Outorga de Uso de Água Subterrânea, 
localizado no endereço ROD MT 235, KM 31, zona rural, 
Município de Campos de Júlio/MT, Fazenda Rio 
Formiga, nos pontos de captação PT -01 sob as 
coordenadas 13° 04' 24,00”S; 59° 06' 28,89”W com 
vazão pretendida de 18,7m³/dia, PT -02 sob as 
coordenadas 13° 03' 40,39”S; 59° 05' 52,75”W com 
vazão pretendida de 108,2 m³/dia, PT - 03, sob as 
coordenadas 13° 03' 40,20”S; 59° 05' 53,10”W com 
vazão pretendida de 42,6 m³/dia e PT -04 sob as 
coordenadas 13° 02' 15,19”S; 59° 05' 59,03”W com 
vazão pretendida de 14,1 m³/dia, todos os pontos de 
captação com uso para Bovinocultura e outro usos.

(G)

Karolyne Carla Andrade-ME, CNPJ 16.798.447/0001-98, torna-se 
público que requereu a , a Renovação da Licença de SEMA/MT
Operação, para extração de argila e beneficiamento associado em uma 
área de 5,25ha, a área localiza-se na zona rural do município de Vila 
Rica/MT

Lazaro Gomes Barbosa; CPF141.094.331-34, torna-se público que 
requereu a , a Renovação da Licença de Operação para SEMA/MT
licenciamento Ambiental de uma área de 6,23 hectares, para extração de 
areia e cascalho no leito do Rio São Marcos, Município de Vila Rica/MT

29/03/2022
TER | 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$ 280.000,00

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

AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ/MF nº 27.214.112/0001-00

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
5º andar, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do 
Estado do Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

TARCISIO HUBNER - DIRETOR PRESIDENTE

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
CNPJ/MF nº 15.366.495/0001-44

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Fazenda Ciapar, s/n, Município de 
Campo Novos do Parecis, Estado de Mato Grosso, também 
online no Drive disponibilizado pela Secretária da Companhia, 
os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2022.
PEDRO SÉRGIO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALENTE

Diretor Geral

MAGGI ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.908.754/0001-32

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 07, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA
DIRETOR GERAL

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.786.144/0001-76

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado do 
Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela Secretária 
da Companhia, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

PEDRO JACYR BONGIOLO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JESUÍTA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº. 08.918.031/0001-38

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 04, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

DANTE POZZI - Diretor

AVISO DE EDITAL COMPLEMENTAR E PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022

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 10/2022, Processo N° 238/2022 
cujo objeto é: Seleção de melhor Proposta objetivando o 
Registro de Preço para Aquisição futura e fracionada de 
Materiais para Pavimentação de Vias Urbanas do Município de 
Nova Guarita – MT.Todas as exigências encontram-se 
devidamente publicadas em edital de Pregão Presencial No 
10/2022 e Edital Complementar 01 ao Pregão Presencial n.º 
10/2022. Portanto o prazo para a abertura da licitação, que 
estava previsto para o dia 29/03/2022 fica prorrogado para 01 
de abril de 2022, às 08:30 horas (Horário de Mato Grosso). 
Informações disponíveis 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, fone: (66) 3574-1404 ou 
através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O Edital 
Complementar encontra-se a disposição no Portal 
T r a n s p a r ê n c i a p e l o s i t e 
https://www.novaguarita.mt.gov.br/Transparencia/. Nova 
Guarita – MT, 21 de Março de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 028/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Tipo:
MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 04 de ABRIL de 2022, as 
09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da Licitação: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES (NACIONAIS: 
INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS) E OUTRAS ATIVIDADES 
CORRELATAS, TAIS COMO COTAÇÕES, RESERVAS, EMISSÕES DE 
BILHETES, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS E 
EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 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, 21 de março de 2022. Milton do Prado Gunthen 
Junior - Gerente de Licitações
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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.

Erico Sobral
Leiloeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios, Telégrafos e Serviços 
Postais de Mato Grosso – SINTECT/MT – convoca os/as trabalhadores/as 
representados por essa entidade a participarem de ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 24/03/2022 (quinta-feira), em frente à sede 
do SINTECT/MT, sito à Rua Dr. Carlos Borralho, 70, Bairro: Poção, Cuiabá-MT, a 
instalar-se em primeira convocação às 17h30min, com maioria dos associados, e em 
segunda convocação às 18h00min, com qualquer número de associados presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 – Informes Gerais; 2 – Carteiros dos 
CDD´S Coxipó da Ponte, Verdão, Cuiabá, Vista Alegre, Cpa, Cristo Rei e Complexo 
CTCE apoiam a greve do CDD Várzea Grande, contra o projeto de Revitalização e 
Sistema de Distritamento (SD);3 – Deflagração de estado de greve e assembleia 
permanente; 4-Outros assuntos de interesse da categoria. OBSERVAÇÃO: A
assembleia será realizada em espaço aberto, garantindo o distanciamento social, 
haverá fornecimento de álcool a 70%, além de ser obrigatório o uso de máscara e de 
qualquer outra medida preventiva que assegure a saúde dos presentes. Cuiabá, 
21/03/2022. Edmar dos Santos Leite – Presidente do SINTECT/MT (G)
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS - CAMPILEITE 

CNPJ – Nº. 03.967.595/0001- 47 – NIRE 51 4 0000524 9
O Presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite de Campinápolis-Campileite, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta 
data são em número 1.322 (hum mil e trezentos e vinte e dois) em condições de votar, 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os 
indicativos abaixo: DATA: 31 de março de 2022. LOCAL: Sede da Campileite á Rua Pedro 
Campos, s/n, zona rural, Campinápolis/MT. HORÁRIO: Às 12h00min (doze horas) em 1ª 
(primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 
13h00min (treze horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença de metade mais um 
dos Cooperados com direito a voto, ou às 14h00min (quatorze horas) em 3ª (terceira) e 
última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto. 
ORDEM DO DIA: I – Reforma e Consolidação do Estatuto Social. a) Alteração do artigo 2º 
do Estatuto Social, que compreende Objetivos Sociais.

Campinápolis, 21 de março de 2022.
Jeovan Faria - Presidente

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

EDILSON ANTONIO PIAIA, CPF 390.917.401-91, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Outorga de Direito de Uso de Recur-
sos Hídricos para derivação de água no Rio Cravari, afluente pela 
margem esquerda do Rio do Sangue, bacia hidrográfica Amazônica, 
com a finalidade de geração de energia elétrica de 0,95 MW refe-
rente à CGH CRAVARI, na Fazenda Santa Edwiges, município de 
Campo Novo do Parecis/MT. Vazão de derivação: 6,89 m³/s.

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL FERRARI EIRELI, torna público que 
requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA – MT., 
a Renovação da Licença de Operação do empreendimento para a ativi-
dade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, 
localizado à Rua Professor Francisco Torres, n.º 85 –Araés – Cuiabá – 
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

MANUTENÇÃO DE GNV CIDADE VERDE LTDA., CNPJ: 44.646.621/0001-12, 
torna público que requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 
– SMADESS a Licença Ambiental –Modalidade: Licenças Prévia, de Instalação e 
de Operação, para a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica 
para veículos automotores, localizada à Avenida Miguel Sutil, n.º 1.343 – Quadra 
10 – Bairro Poção, no município de Cuiabá – MT. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

MISTER GÁS MT COMERCIAL DE CABOS E CILINDROS LTDA., CNPJ: 
44.647.302/0001-21, torna público que requereu junto à Prefeitura Municipal de 
Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – SMADESS a Licença Ambiental – Modalidade: Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação, para a atividade de Fabricação de outros 
produtos de metal não especificado anteriormente, localizada à Rua São Cristó-
vão, n.º 1.185 – Bairro Poção, no município de Cuiabá – MT. Não foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

EDILSON ANTONIO PIAIA, CPF 390.917.401-91, torna público que 
requereu junto à SEMA/MT a Outorga de Direito de Uso de Re-
cursos Hídricos para derivação de água no Rio Membeca, afluente 
pela margem esquerda do Rio do Sangue, bacia hidrográfica Ama-
zônica, com a finalidade de geração de energia elétrica de 1,65 MW 
referente à CGH MEMBECA, na Fazenda Santa Lúcia, município 
de Campo Novo do Parecis/MT. Vazão de derivação: 16,40 m³/s.

INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA 
LTDA – EPP, CNPJ 05.422.276/0001-81, torna público que requereu à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES 
a Licença Ambiental – Modalidade: Licença Prévia - LP, Licença de Instalação 
– LI e Licença de Operação – LO, para atividade médica ambulatorial com 
recursos para realização de exames complementares, localizado na Rua Hen-
rique P. Guedes, N°195, Duque de Caxias, município de Cuiabá-MT.

Cuiabá, terça-feira, 22 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CÁCERES/MT 1ª 
VARA FEDERAL SENTENÇA N° 143/2015 PROCESSO N° : 2008.36.01.000711-4 
CLASSE 7100 : AÇÃO CIVIL PÚBLICAAUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF 
RÉU : EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA I - RELATÓRIO Trata-se de ação civil 
pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da EDUCARE GESTÃO 
EDUCACIONAL LTDA tendo por objetivo indenizar por danos morais e materiais os alunos 
dos cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem que ingressaram na instituição antes de 
junho de 2006, visto que funcionou desde outubro de 2003 sem autorização do MEC. 
Argumenta que os atos praticados pela requerida antes do credenciamento e da autorização 
não são admitidos como válidos pelo MEC e não podem ser considerados para fim de 
expedição do diploma. Assim, pede a procedência da ação para condenar a restituir todos os 
valores pagos pelos estudantes dos cursos de enfermagem, psicologia e farmácia a título de 
mensalidades escolares, taxa de matrícula, taxa de inscrição em vestibular no período 
compreendidos entre outubro/2003 a junho/2006, acrescidos de juros e correção monetária; 
e, em danos morais em quantia equivalente a 01 (uma) mensalidade por mês que o estudante 
freqüentou o curso no mesmo período e, ainda, em outros danos morais e materiais que 
venham a ser comprovados por cada acadêmico interessado na liquidação de sentença. 
Juntou documentos às fls. 16/298. Citação às fls. 358/359. A requerida apresentou 
contestação às fls. 361/381 em que alegou que foi aberto o processo de credenciamento da 
instituição em 04/03/2003, assim como foi requerido junto ao MEC nos dias 17, 18 e 
19/03/2003 a autorização para funcionamento dos cursos de farmácia, psicologia e 
enfermagem. A ré obteve parecer favorável do SISU/COSUP visto que atendeu a todas as 
exigências fiscais e para-fiscais. Em 09/07/2003 obteve aprovação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI, no qual foram definidas a missão da instituição e as 
estratégias para atingir suas metas e objetivos. Em 21/07/2003 foi aprovado seu Regimento, 
visto que atendia à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diante da, agilidade que 
foi dado ao processo, a instituição divulgou processo seletivo em julho/2003 oferecendo 
vagas para os cursos de psicologia, enfermagem e farmácia. Todavia, não foi realizada a 
vistoria in locu em tempo hábil e, diante da divulgação da lista de aprovados, para não 
demonstrar má-fé, deu início às aulas agendadas para agosto. A avaliação foi realizada nos 
dias 3, 4 e 5 de dezembro/2003 atestando que os aspectos essenciais foram devidamente 
atendidos e os aspectos complementares foram atendidos em níveis significativamente 
acima do mínimo exigido. O início das aulas antes do credenciamento e autorização gerou o 
arquivamento do processo e, somente após interposição de recurso, foi dado 
prosseguimento com sua finalização pela recomendação do credenciamento e autorização, 
que aconteceu em março/2006. Nesse ínterim, os alunos sempre foram informados que o 
processo estava em trâmite e que o curso seria convalidado, tanto é que os diplomas foram 
emitidos pela Universidade de Cuiabá- UNIC. Logo, não houve prejuízo efetivo para os que 
continuaram o curso já que os contratos de prestação de serviço educacional foram 
cumpridos. Tratando-se de uma instituição de ensino particular, é regida a relação com seus 
acadêmicos pelo Código de Defesa do 'Consumidor, em que a obrigação de indenizar nasce 
caso haja comprovação de vício de qualidade dos serviços (art. 20, CDC). Há, ainda, 
obrigações contratuais assumidas pelas quais compete aos alunos realizarem os 
pagamentos dos valores das mensalidades, a frequentarem as aulas e serem aprovados nas 
atividades programadas pela Instituição; a Instituição, por sua vez, deve proporcionar a 
formação acadêmica qualificada e aprofundada aos alunos, bem como o desenvolvimento 
de suas capacidades de pesquisa, conforme previsto na Constituição Federal. Assim, o 
dever de indenizar somente existiria se houvesse vício na qualidade dos serviços prestados. 
Todavia, a requerida cumpriu satisfatoriamente com seu mister, oferecendo serviço 
educacional a contento, de forma que todos os alunos deram continuidade em seus estudos, 
formaram, obtiveram diplomas e estão em exercício da profissão. Argumenta, ainda, que os 
alunos que deixaram o curso, estes sim, descumpriram com sua obrigação contratual. Diante 
da inexistência de dano, não há que se falar em responsabilização.  Ao final, pugna pela 
improcedência da ação. Juntou documentos às fls. 382/495 e anexos I, II e III. Deferida a 
produção de prova testemunhal (fl. 514). Apresentado rol de testemunhas pela parte autora 
às fls. 515/516, acompanhada dos documentos de fls. 517/567. Rol de testemunha da 
requerida juntado às fls. 584/585. Audiência realizada (fls. 596/600). Cartas Precatórias de 
inquirição de testemunhas juntadas às fls. 662/664, 689/690, 694/696, 765/768, 803/805, 
829/830, 862/866. Documentos juntados-pelo MPF (fls. 703/725). Alegações 'finais pela 
parte autora às fls. 863/869 e pela requerida às fls. 872/876. II — FUNDAMENTAÇÃO A
ação civil pública, instituída pela Lei 7.347/85, constitui em um dos instrumentos processuais 
e legais para a defesa dos interesses coletivos. Para tanto, legitima-se ativamente o 
Ministério Público, entre outras entidades e associação para a proteção do direito ou 
interesses a ser demandado em Juízo. Sua positivação está, vinculada a onda renovatória do 
processo civil que envolve os objetivos de acesso à justiça, efetividade da prestação 
jurisdicional, solução à litigiosidade contida, principalmente, na tutela dos direitos supra-
individuais e a celeridade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, foi proposta a presente 
ação tendo por objeto a defesa do direito individual homogêneo dos alunos da instituição 
requerida em serem indenizados pelos danos materiais e morais causados pelo 
oferecimento irregular dos cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no período de 
outubro/2003 a junho/2006. A parte requerida, por sua vez, argumenta pela inexistência de 
dano, visto que os serviços para os quais foi contratada foram prestados regularmente, os 
estudos realizados pelos alunos foram convalidados e todos receberam seus diplomas, sem 
qualquer prejuízo. Sustenta, ainda, que os contratos foram descumpridos pelos alunos que 
interromperam seus estudas, visto que a requerida não paralisou os cursos e prestou o 
serviço para o qual foi contratada. Diante dessas enunciações, há que se pontuar, 
inicialmente, a ilicitude da conduta da requerida em oferecer os cursos em nível superior sem 
respeitar as normativas legais. A Lei n° 4.024/61, antiga Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, revogada quase em sua totalidade pela nova Lei (Lei n° 9.394/96), exceto quanto 
aos arts. 6° e 9°, fixa a competência do MEC no tocante à autorização, credenciamento e 
recredenciamento das instituições de ensino superior. A nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei no 9.394/96) prescreve, especificamente, em seus arts. 9°, inc. IX e 
16 a competência da União para "autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do 
seu sistema de ensino", inclusive "as instituições de educação superior criadas e mantidas 
pela iniciativa privada". A Lei n° 9.135/95, em seu art. 2°, estabelece que as autorizações 
concedidas às instituições de ensino serão efetivadas pelo Poder Executivo, conforme 
decisão do Conselho Federal de Educação. E assente, portanto, que o ensino universitário, 
delegado à iniciativa privada, há de preencher os requisitos estabelecidos no art. 209 da 
Constituição Federal, vale dizer, o cumprimento das normas de educação nacional, 
autorização e avaliação de qualidade pela Administração Pública. Neste sentido, a Lei na 
9.394/1996, em seu art. 70, determina: Art. 70. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas 
as seguintes condições: 1 - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do 
respectivo sistema de ensino; II - autorização de funcionamento e avaliação de Qualidade 
pelo Poder Público; III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 
da Constituição Federal. (Destacado). O Decreto n. 5.773/2006 assim disciplina os atos 
autorizativos a que a instituição requerida deveria se submeter para dar início às atividades 
de educação superior: Art. 9° A educação superior é livre à iniciativa privada, observadas as 
normas gerais da educação nacional e mediante autorizarão e avaliação de qualidade pelo 
Poder Público. Art. 10. O funcionamento de instituição de educação superior e a oferta de 
curso superior dependem de ato autorizativo do Poder Público, nos termos deste Decreto. § 
São modalidades de atos autorizativos os atos administrativos de credenciamento e 
recredenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como suas respectivas 
modificações. § 20 Os atos autorizativos fixam os limites da atuação dos agentes públicos e 
privados em matéria de educação superior. § 30 Aautorização e ó reconhecimento de cursos, 
bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, 
sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação, nos termos da Lei n0 
10.861, de 14 de abril de 2004. O mesmo diploma legal qualifica como irregularidade 
administrativa o oferecimento de curso superior sem os devidos atos autorizativos. Vejamos: 
Art. 11. O funcionamento de instituição de educação superior ou a oferta de curso superior 
sem o devido ato autorizativo configura irregularidade administrativa, nos termos deste 
Decreto, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal § 10 Na ausência de Qualquer 
dos atos autorizativos exigidos nos termos deste Decreto, fica vedada a admissão de novos 
estudantes pela instituição, aplicando-se as medidas punitivas e reparatórias cabíveis. 
Portanto, são três os procedimentos para o regular funcionamento de Instituição Privada de 
Ensino Superior, nesta ordem: 1) credenciamento; 2) autorização de curso; 3) 
Reconhecimento do curso. O credenciamento se dá em relação à base territorial de um 
município. Ocorre uma única vez na criação da Instituição de Ensino Superior, sendo 
renovado a cada 4 ou 5 anos, segundo especificações do MEC. A autorização ocorre de 
forma restrita, vale dizer, em relação à infra-estrutura física da sede em que irá funcionar o 
curso. Já o processo de reconhecimento tem início quando a primeira turma já tiver cursado a 
metade do curso. Restando incontroverso nos autos que a requerida ofertou na cidade de 
São José dos Quatro Marcos-MT os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem, no 
período de outubro/2003 a junho/2006, sem revestir-se dos citados atos autorizativos, 
impõe-se o reconhecimento de sua conduta ilícita. O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, 
consagrou a responsabilidade civil objetiva do Estado, tendo por fundamento a teoria do risco 
administrativo, ou seja, para a aferição da responsabilidade civil do Estado e consequente 
reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados, basta a prova do nexo de 
causalidade entre o prejuízo sofrido e o fato danoso e injusto ocasionado pelo poder público, 
sendo dispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo culpa. Não há qualquer 
elemento probatório nos autos no sentido de que os alunos tivessem conhecimento de que os 
cursos ofertados não possuíam credenciamento/autorização. Logo, sendo oferecidos com 
toda a aparência de regularidade, sem informação acerca da ausência dos atos 
autorizativos, resta evidente o dever de indenizar os alunos pelos danos sofridos. Ainda, vale 
destacar que a relação mantida pela requerida e seus alunos era de consumo, já que 
prestadora de serviços educacionais e, nesse sentido, sua conduta configura, ainda, prática 
abusiva, nos termos do art. 39, VIII, do Código do Consumidor, mormente diante da 
prestação de serviço irregular, já que ausentes o credenciamento e autorização da entidade 
competente para tanto. Vejamos os termos daquele comando legal: Art. 39. É vedado ao 
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (--) VIII - colocar, no 
mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas 
pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro); Noutro giro, não está em 
discussão nesta ação a qualidade do serviço prestado pela requerida, posto que, ainda que 
se mantivesse em níveis elevados, não desconfiguraria a ilicitude de sua condução com a 
oferta irregular dos cursos — o que seria suficiente para que seus alunos pleiteassem a 
imediata rescisão contratual. De mais a mais, os motivos pelos quais a requerida assumiu o 
risco da oferta dos cursos sem a efetiva autorização/credenciamento, se por questões 
econômicas de retorno mais rápido do investimento efetuado, se por apostar na brevidade 
dos atos do MEC, ou numa futura convalidação de seus atos, não estão plenamente 
demonstrados neste processo. Porém, tenho que tal motivação em nada afeta o julgamento 
da presente demanda. Ainda, vale consignar, que não desconheço os mais diversos 
progressos que uma Faculdade pode proporcionar. Sem dúvida, ganha toda a região do 
interior do Estado, em vários setores, com o funcionamento de tal empreendimento podendo 
gerar a oferta de mais profissionais à população, numa região tão carente de saúde. Sem 
dúvida, igualmente, gera diversos empregos não só aos professores, como também a todos 
os demais empregados necessários ao funcionamento da Faculdade. Mais. Com o aumento 
de alunos na região, haverá maior busca por imóveis, restaurantes, livrarias, entretenimento, 
transporte, etc., gerando desenvolvimento e empregos também a setores não diretamente 
ligados à área da saúde. Entretanto, tal argumento não é suficiente a afastar a 
obrigatoriedade da Faculdade de se submeter à legislação pertinente. Com efeito, o fato de 
que tal Faculdade traz, de certa forma, vantagens à população, não lhe permite ignorar e 
descumprir todos os requisitos legais de instalação e funcionamento da atividade. Não se 
pode funcionar a qualquer custo. Note-se que o CDC é claro em afirmar que as relações de 
consumo, como aquelas que se estabeleceram entre a ré e seus alunos, são regidas pelo 
Princípio da Confiança. De acordo com esse princípio, a partir do momento que o consumidor 
emite sua vontade no sentido de que quer contratar, o faz na esperança de que o contrato 
firmado alcançará seus fins adequadamente. A Faculdade, de outro lado, comprometeu-se a 
lhes prestar tal serviço. Todavia, houve vício de serviço. Tal vício foi causado pela ré, que, 
mesmo conhecedora de suas limitações e irregularidades, decidiu arriscar a própria sorte e a 
de seus alunos, e dar início às suas atividades mesmo assim. Diante disso, estão 
devidamente demonstrados não só a conduta da ré, como os danos causados aos seus 
alunos e, ainda, o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano. Nesse sentido, colaciono 
o ensinamento do mestre Sérgio Cavalieri Filho: Pela teoria do risco do empreendimento, 
todo aquele que se disponha a exercer uma atividade no mercado de consumo tem o dever 
de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos, 
independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência ás normas 
técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e 
serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre 
do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e 
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o 
garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela 
qualidade e segurança dos mesmos. Os danos materiais dos alunos que cursaram Farmácia, 
Psicologia e Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, em que a instituição 
estava irregular, são inegáveis, posto que despenderam valores para pagamento de 
inscrição em vestibular, taxas de matrícula e mensalidades, e outras despesas, a serem 
devidamente comprovados na esfera própria (execução de título judicial individual).  Todavia, 
aqueles que conseguiram sua transferência para outra instituição de ensino com 
aproveitamento das matérias/disciplinas cursadas e aqueles que persistiram nos cursos, 
concluíram no prazo certo e que receberam seus diplomas em prazo razoável ou sem a 
demonstração efetiva de quaisquer prejuízos, não há que se falar em danos materiais. Tenho 
por devidamente demonstrado, ademais, o dano moral causado a cada um dos alunos da 
Faculdade do período de irregularidade (outubro/2003 a junho/2006), uma vez que sonhos 
que permearam suas vidas por anos ruíram ou, no mínimo, manteve-se em situação de 
instabilidade por anos. E este sentimento deve ser, no mínimo, de grande tristeza e 
frustração, aptos, a meu ver, a configurar lesão extrapatrimonial. Nesse sentido: AÇÃO 
DECLARATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MESTRADO. 
CREDENCIAMENTO PELO MEC. AUSÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. PÓS-GRADUAÇÃO 
INTERNA CORPORIS. PROVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. COMPATIBILIDADE. ABANDONO DO 
CURSO. TRANSGRESSÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES DEVIDAS. PROVEITO 
OBTIDO COM O CURSO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. 
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Age 
com culpa a instituição de ensino superior que não toma as providências necessárias para o 
credenciamento de curso de mestrado pelo órfão federal educacional competente. 
frustrando as expectativas dos alunos matriculados, quando se comprometeu, regulamento 
do curso, a tomar as providências necessárias parra a consecução deste fim junto à CAPES. 
Não procede a alegação da instituição de ensino de que os alunos teriam o conhecimento de 
que o curso oferecido só teria validade interna corporis, se a documentação apresentada 
demonstra que não havia qualquer menção nesse sentido. A autonomia universitária não 
afasta o exercício pelo Poder Público do controle e fiscalização sobre as instituições de 
ensino superior, evitando a criação de cursos sem garantia de qualidade e eficiência. 
Ocorrendo o abandono do curso pelo estudante sem prévia comunicação à instituição de 
ensino, em descumprimento ao contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, 
não há falar-se em declaração de inexigibilidade das mensalidades posteriores à 
desistência. Auferindo os alunos proveito do curso ministrado pela universidade, é incabível a 
restituição integral das mensalidades pagas, sob pena de locupletamento indevido. Para o 
deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a comprovação do prejuízo sofrido.  
Patentes os prejuízos de ordem moral sofridos pelos alunos ante a frustração de suas 
expectativas de recebimento do título de mestre, é devida a indenização. (TJ-MG 
200000046692520001 MG 2.0000.00.466925-2/000(1), Relator: IRMAR FERREIRA
CAMPOS, Data de Julgamento: 10/11/2004, Data de Publicação: 02/12/2004). Quanto ao 
valor da indenização dos danos material e moral, tratando-se de sentença prolatada em sede 
de ação civil pública com condenação genérica (sem a fixação dos titulares do direito de 
indenização), será na fase de execução individual do título executivo que cada um dos 
lesados (interesses individuais homogêneos) terão oportunidade de demonstrar serem os 
titulares do direito ora reconhecido, bem como de liquidar os seus danos. DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expendidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 
deduzidos pelo Ministério Público Federal, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo 
Civil para: a) CONDENAR a requerida a ressarcir os danos materiais suportados por todos os 
alunos que cursaram e não concluíram os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no 
período de outubro/2003 a junho/2006, referente à taxa de inscrição no vestibular, taxa de 
matrícula e mensalidades e outros prejuízos, a serem liquidados em sede própria, com 
incidência de correção monetária pelo manual de cálculos da Justiça Federal e juros de mora 
de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização 
por danos morais suportados pelos alunos que cursaram os cursos de Farmácia, Psicologia e 
Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, a serem liquidados em sede própria, 
com incidência de correção monetária de acordo com o manual de cálculos da Justiça 
Federal e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento; c) INDEFIRO o 
pedido de indenização por danos materiais aos alunos que conseguiram sua transferência 
para outra instituição de ensino com aproveitamento das matérias/disciplinas cursadas e 
àqueles que persistiram nos cursos, concluíram no prazo certo e que receberam seus 
diplomas em prazo razoável ou sem a demonstração efetiva de quaisquer prejuízos; d) Deixo 
de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários, consoante entendimento 
firmado pelo STJ (EREsp 895.530/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 26/08/2009, Dje 18/12/2009). e) Condeno a parte requerida ao pagamento de 
custas processuais. Desnecessário o reexame necessário.  Transitada em julgado, vista à 
parte autora para que digam sobre eventual fase de execução. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se.    Cáceres- MT,11 de 2 de 2015. 

MAURO CESAR GARCIA PATINI
Juiz Federal

29ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e 
para intimação dos executados: TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA(CNPJ/MF Nº 00.597.491/0001-08); ESPÓLIO 
DE DOMINGO CECILIO ALZUGARAY (CPF/MF Nº 379.340.908-20) na pessoa de sua inventariante ora executada CATIA
ALZUGARAY (CPF/MF Nº 379.341.048-04), EDITORA BRASIL 21 LTDA (CNPJ/MF Nº 04.304.219/0001-35), TRÊS 
EDITORIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 43.525.419/0001-70); bem como dos interessados: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 01.468.760/0001-90), STANDARD OGILVY E MATHER LTDA atual denominação OGILVY & 
MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA (CNPJ Nº 61.067.492/0001-27) BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(CNPJ/MF Nº 51.990.695/0001-37), BRADESCO SEGUROS S.A (CNPJ/MF Nº 33.055.146/0001-93) TRADITIO 
COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação de GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 
PRIVADO (CNPJ/MF Nº 09.555.452/0001-04) representada por seu administrador BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 00.066.670/0001-00), BANCO BRADESCO S.A (CNPJ/MF Nº 
60.746.948/0001-12), ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIALDO BRASIL LTDA (CNPJ/MF Nº 
07.016.138/0001-28), ALVAREZ & MARSAL BRAZIL HOLDINGS, LLC. (CNPJ/MF Nº 12.976.614/0001-92); e dos credores 
SILVIO MORAIS DA SILVA (CPF/MF Nº 148.675.368-06), LIVIA DA SILVA ANDRADE (CPF/MF Nº 293.706.468-09), 
LOURDES MARIAALVAREZ RIVERA(CPF/MF Nº 056.013.518-13), BEATRIZ CASSIAMENDES DE OLIVEIRA(CPF/MF Nº 
379.614.368-71), MARCIARODRIGUES (CPF/MF Nº 676.326.880-72). AMM. Juíza de Direito Dra. Laura de Mattos Almeida, 
da 29ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Execução Por Quantia Certa de Título 
Extrajudicial, ajuizada pela MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A (CNPJ/MF Nº 32.254.138/0001-03) em face de TRÊS 
COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 00.597.491/0001-08), ESPÓLIO DE DOMINGO CECILIO 
ALZUGARAY (CPF/MF Nº 379.340.908-20) na pessoa de sua inventariante ora executada CATIAALZUGARAY (CPF/MF Nº 
379.341.048-04), EDITORA BRASIL 21 LTDA (CNPJ/MF Nº 04.304.219/0001-35) e TRÊS EDITORIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 
43.525.419/0001-70), nos autos do Processo nº 1076196-29.2016.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que 
disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras 
expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Lote de terras rurais denominada “Fazenda Lagoa Azul” – Gales – 
Gaúcha do Norte/MT – CEP 78875-000 - Descrição do Imóvel: Um lote de terras rurais com a superfície de 6.500 hectares, 
denominada “Fazenda Lagoa Azul”, desmembrada de área maior, situada no lugar denominado Gales, no município de 
Gaúcha do Norte/MT., dentro dos seguintes limites e confrontações: Norte: Assis Litvin; Sul: Semi Sirotsky, hoje Ville 
Demartini; Leste: Área remanescente; Oeste: Real Comercio Ltda. Elementos do perímetro – Do marco 01 ao marco 02, 
medindo 10.080,00 metros, com rumo magnético de 16º00’NE, confrontando com Real Comércio Ltda; Do marco 02 ao 
marco 03, medindo 6.453,00 metros, com rumo magnético de 76º00’SE, confrontando com Assis Litvin; Do marco 03 ao 
marco 04, medindo 10.080,00 metros, com rumo magnético de 16º00’SW, confrontando com área remanescente; Do marco 
04 ao marco 01, medindo 6.453,00 metros, com rumo magnético de 76º00’NW, confrontando com Semi Sirotski, hoje Ville 
Demartini. Fechando assim um polígono irregular com a área acima descrita. 

OBS 01: O imóvel está localizado no Município de Gaúcha do Norte (antiga Comarca de Chapada dos Guimarães), 
confrontando com a terra indígena do Xingu, além de ter cerca de 6km de margem com o Rio Curisevu, junto a dois cursos de 
água cortando o local. As principais explorações da região são a agricultura intensiva de grãos (milho, soja e algodão) e a 
pecuária de forma extensiva. O local possui relevo plano a suave ondulado e não há sinais de erosão, controlada por plantio 
direto e manutenção da cobertura vegetal. Em termos de infraestrutura pública, o local detém de redes de energia elétrica e 
transporte escolar, possuindo ainda serviços de conservação e limpeza das estradas. O imóvel possui cerca de 1.700 
hectares abertos, sendo cerca de 1.000 cultivados com grãos há mais de cinco anos e o restante com pastagens. No imóvel, 
também existem algumas edificações e construções, como casas, barracões, currais, cercas internas e nas divisas (Laudo de 
avaliação Fls. 1281/1349). OBS 02: Ficou pactuado nos termos do acordo acostado às Fls. 1272/1280 que o bem imóvel 
supra qualificado será vendido em Leilão. Pelo fato de a empresa Exequente estar em Recuperação Judicial (Processo nº 
0049659-81.2014.8.26.0100 – 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível), o acordo em comento 
fora devidamente homologado pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível, 
conforme Fls. 4259 daqueles autos. O valor arrecado em eventual arrematação será utilizado para fins de cumprimento do 
acordo em comento. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 47.000.000,00 (Mai/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 1281/1349 – 
Homologação às fls. 1351). Valor de avaliação atualizado: R$ 50.925.896,00 (Fev/2022). O valor de avaliação será atualizado 
à época das praças. Débitos Tributários: R$ 2.243,88 (Ago/2021) relativos aos débitos com o INCRA. Os débitos tributários 
são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). 02 - A1ª praça terá início em 01 de abril de 
2022, às 13 horas, e se encerrará no dia 04 de abril de 2022, às 13 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 
3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 04 de abril de 2022, 
às 13 horas, e se encerrará em 25 de abril de 2022, às 13 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior 
lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da 
gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. 
O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão 
apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes 
condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 
895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis 
(www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de 
São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. 
(artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor 
ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão 
preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e 
for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 
3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do 
exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do 
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço 
do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no 
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em 
até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, 
IV e artigo 892 do CPC). 08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, 
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, 
conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no 
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino 
Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do 
CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da 
arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo 
estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e 
criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro 
oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, 
desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 - O bem será vendido no estado de 
conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas 
designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas 
à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do 
arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que 
recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade de credores ou 
exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo 
preço (artigo 908, §1°, do CPC). 13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do 
exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem 
móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias 
pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 
901, § 1º, CPC). 14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já 
fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 
1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do 
correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado 
na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico 
contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão 
Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação 
deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, 
CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei.  São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.
Eu, _, escrevente, digitei.
Eu, __, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DRA. LAURA DE MATTOS ALMEIDA
JUÍZA DE DIREITO

ORLANDO HENRIQUE FERRARI POLATO E OUTROS, CPF: 
627.848.461-72, torna público que requereu junto a Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente – SEMA/MT aLicença por Adesão e Compromis-
so (LAC) para a atividadede Armazéns gerais (emissão de warrants)nas 
coordenadas 16°53’29,53” de Latitude Sul e 54°03’27,30” de Longitude 
Oeste, localizado na Fazenda Bahia, situada na RodoviaBR 364,Km118 + 
6 Km à esquerda,Zona Rural, Pedra Preta- MT.

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro 
Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do 
funcionário GUSTAVO MARTINS DA ROCHA, portador da CTPS sob o nº 
2719170 série 0050-MT e CPF Nº 708.421.711-85 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.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 3ª REGIÃO
EDITAL DE AVISO DE ELEIÇÃO

Convocação para registro de chapa eleitoral da eleição para funções de 
Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional de 
Biomedicina da 3ª Região – Quadriênio 2023/2027. O Presidente do CONSELHO 
REGIONAL DE BIOMEDICINADA 3ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais que lhe confere a Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, 
ambas regulamentadas pelo Decreto nº 88.439/83, torna público que será realizada 
eleição para Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional 
de Biomedicina da 3ª Região, com jurisdição sobre os estados de Goiás, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal, que deverão compor o 
plenário do CRBM-3 para o quadriênio que terá início em 05/01/2023 e término em 
04/01/2027. A eleição se dará em conformidade com os termos do artigo 20 do 
Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983, bem como de acordo com a redação 
estabelecida na Resolução nº 119, de 31 de março de 2006, publicada no D.O.U., 
seção 1, página 70, em 06/06/2006 e demais modificações, Resolução nº 237, de 
05 de dezembro de 2013, publicada no D.O.U., seção 1, página 62, em 09/01/2014 
e, Instrução Normativa nº 02, de 08 de outubro de 2015. Por conseguinte, faz saber 
que serão recebidas as inscrições de registros de chapa para Conselheiros 
Titulares e Suplentes, no período de 25 de março a 08 de abril de 2022. As 
inscrições de registro de chapas obedecerão à legislação e regulamentos que 
norteiam o processo eleitoral e serão realizadas, mediante protocolo, 
exclusivamente na sede do Conselho Regional de Biomedicina da 3.ª Região, na 
Rua 112, nº 137, Qd. 36F, Lt. 51, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.085-150, telefone: 
(62) 3215-1512, no horário das 09:00 às 17:00 horas. O Conselho Regional de 
Biomedicina da 3ª Região enviará ofício às Delegacias Regionais, via e-mail e por 
SEDEX, encaminhando cópia deste edital. As apurações serão realizadas logo 
após o encerramento das votações na sede do Conselho Regional de Biomedicina 
da 3ª Região. Todo profissional que atenda à legislação específica poderá concorrer 
ao pleito eleitoral para o quadriênio 2023/2027. Nos termos do Regulamento 
Eleitoral Padrão (REP), o voto é obrigatório a todos os profissionais biomédicos 
inscritos no Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região, sendo, no entanto, 
facultado exercer o referido direito na sede do CRBM-3 ou por correspondência. A
Comissão Eleitoral encarregar-se-á do processo eleitoral, bem como atenderá a 
todos os interessados de acordo com a legislação pertinente, cumprindo o REP e 
demais modificações, além das condições para o exercício do direito a voto e de ser 
votado, podendo ainda baixar normas complementares quando necessário ao 
cumprimento do pleito eleitoral. Goiânia-GO, 24 de março de 2022.

RENATO PEDREIRO MIGUEL
Presidente do CRBM-3

SPRAYTEC AGROPECUARIA LTDA , CNPJ:  
10.582.782/0001-78, torna público que requereu a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA/MT o 
pedido de Outorga de Uso de Água Subterrânea, 
localizado no endereço ROD MT 235, KM 31, zona rural, 
Município de Campos de Júlio/MT, Fazenda Rio 
Formiga, nos pontos de captação PT -01 sob as 
coordenadas 13° 04' 24,00”S; 59° 06' 28,89”W com 
vazão pretendida de 18,7m³/dia, PT -02 sob as 
coordenadas 13° 03' 40,39”S; 59° 05' 52,75”W com 
vazão pretendida de 108,2 m³/dia, PT - 03, sob as 
coordenadas 13° 03' 40,20”S; 59° 05' 53,10”W com 
vazão pretendida de 42,6 m³/dia e PT -04 sob as 
coordenadas 13° 02' 15,19”S; 59° 05' 59,03”W com 
vazão pretendida de 14,1 m³/dia, todos os pontos de 
captação com uso para Bovinocultura e outro usos.

(G)

Karolyne Carla Andrade-ME, CNPJ 16.798.447/0001-98, torna-se 
público que requereu a , a Renovação da Licença de SEMA/MT
Operação, para extração de argila e beneficiamento associado em uma 
área de 5,25ha, a área localiza-se na zona rural do município de Vila 
Rica/MT

Lazaro Gomes Barbosa; CPF141.094.331-34, torna-se público que 
requereu a , a Renovação da Licença de Operação para SEMA/MT
licenciamento Ambiental de uma área de 6,23 hectares, para extração de 
areia e cascalho no leito do Rio São Marcos, Município de Vila Rica/MT

29/03/2022
TER | 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$ 280.000,00

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

AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ/MF nº 27.214.112/0001-00

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
5º andar, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do 
Estado do Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

TARCISIO HUBNER - DIRETOR PRESIDENTE

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
CNPJ/MF nº 15.366.495/0001-44

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Fazenda Ciapar, s/n, Município de 
Campo Novos do Parecis, Estado de Mato Grosso, também 
online no Drive disponibilizado pela Secretária da Companhia, 
os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2022.
PEDRO SÉRGIO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALENTE

Diretor Geral

MAGGI ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.908.754/0001-32

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 07, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA
DIRETOR GERAL

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.786.144/0001-76

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado do 
Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela Secretária 
da Companhia, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

PEDRO JACYR BONGIOLO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JESUÍTA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº. 08.918.031/0001-38

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 04, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

DANTE POZZI - Diretor

AVISO DE EDITAL COMPLEMENTAR E PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022

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 10/2022, Processo N° 238/2022 
cujo objeto é: Seleção de melhor Proposta objetivando o 
Registro de Preço para Aquisição futura e fracionada de 
Materiais para Pavimentação de Vias Urbanas do Município de 
Nova Guarita – MT.Todas as exigências encontram-se 
devidamente publicadas em edital de Pregão Presencial No 
10/2022 e Edital Complementar 01 ao Pregão Presencial n.º 
10/2022. Portanto o prazo para a abertura da licitação, que 
estava previsto para o dia 29/03/2022 fica prorrogado para 01 
de abril de 2022, às 08:30 horas (Horário de Mato Grosso). 
Informações disponíveis 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, fone: (66) 3574-1404 ou 
através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O Edital 
Complementar encontra-se a disposição no Portal 
T r a n s p a r ê n c i a p e l o s i t e 
https://www.novaguarita.mt.gov.br/Transparencia/. Nova 
Guarita – MT, 21 de Março de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 028/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Tipo:
MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 04 de ABRIL de 2022, as 
09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da Licitação: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES (NACIONAIS: 
INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS) E OUTRAS ATIVIDADES 
CORRELATAS, TAIS COMO COTAÇÕES, RESERVAS, EMISSÕES DE 
BILHETES, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS E 
EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 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, 21 de março de 2022. Milton do Prado Gunthen 
Junior - Gerente de Licitações

������������������
09:00h28/03/2022

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.

Erico Sobral
Leiloeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios, Telégrafos e Serviços 
Postais de Mato Grosso – SINTECT/MT – convoca os/as trabalhadores/as 
representados por essa entidade a participarem de ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 24/03/2022 (quinta-feira), em frente à sede 
do SINTECT/MT, sito à Rua Dr. Carlos Borralho, 70, Bairro: Poção, Cuiabá-MT, a 
instalar-se em primeira convocação às 17h30min, com maioria dos associados, e em 
segunda convocação às 18h00min, com qualquer número de associados presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 – Informes Gerais; 2 – Carteiros dos 
CDD´S Coxipó da Ponte, Verdão, Cuiabá, Vista Alegre, Cpa, Cristo Rei e Complexo 
CTCE apoiam a greve do CDD Várzea Grande, contra o projeto de Revitalização e 
Sistema de Distritamento (SD);3 – Deflagração de estado de greve e assembleia 
permanente; 4-Outros assuntos de interesse da categoria. OBSERVAÇÃO: A
assembleia será realizada em espaço aberto, garantindo o distanciamento social, 
haverá fornecimento de álcool a 70%, além de ser obrigatório o uso de máscara e de 
qualquer outra medida preventiva que assegure a saúde dos presentes. Cuiabá, 
21/03/2022. Edmar dos Santos Leite – Presidente do SINTECT/MT (G)
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ESPORTES

BRUNO MARINHO
Da Agência Globo - Rio

O Vasco tem planos am-
biciosos que dependem 
exclusivamente da 777 Par-
tners para se realizarem. O 
clube sonha em participar 
da gestão do Maracanã e 
seguir atuando em uma 
versão reformada de São Ja-
nuário. Duas empreitadas 
que somente devem sair do 
papel com o aporte finan-
ceiro do grupo americano.

A comitiva dos investi-
dores, interessados na com-
pra de 70% da Sociedade 
Anônima que o presidente 
Jorge Salgado tenta criar 
e vender, visitou semana 
passada o complexo de São 
Januário. Na minuta de en-
tendimento assinada pelas 
partes, a 777 se comprome-
te em assumir a gestão do 
espaço e pagar aluguel ao 
clube associativo.

No primeiro contato 
com a instalação de maior 
porte que vão herdar em 
caso de compra da SAF, 
Joshua Wander, um dos 
donos da 777 Partners, 
demonstrou interesse em 

VASCO 
Diretoria do Vasco tenta convencer 777 de 
investir em São Januário e na gestão do Maracanã

financiar intervenções na 
Colina. Entretanto, existem 
áreas de sombra a serem 
debatidas entre as partes.

Primeiramente, nada 
obriga que o grupo abra-
ce o projeto apresentado 
pelo Vasco em agosto de 
2020, cujo custo para ser 
executado está na casa dos 
R$ 275 milhões. O cruz-
-maltino está aberto para 
discutir alterações ou até 
mesmo tratar de um novo 
projeto para São Januário 
— a preservação da fachada 
histórica e da arquitetura 
das sociais é desejo comum 
entre as partes.

O mais importante, po-
rém, diz respeito à origem 
do dinheiro a ser investido 
numa possível reforma do 
estádio. O Vasco entende 
que a obra deva sair de um 
investimento extra por par-
te da 777. Joshua Wander, 
em entrevista ao GLOBO, 
sinalizou que poderia cus-
tear a obra com parte dos 
R$ 700 milhões que o grupo 
se comprometeu a investir 
na SAF para ter, como con-
trapartida, 70% dos ativos: 
“Como vocês sabem, a 

abrangência do acordo 
financeiro que estamos 
fazendo é muito grande e 
parte do investimento po-
deria ser direcionado para 
a reforma de São Januário”.

Ao mesmo tempo, o 
Vasco vislumbra participar 
da gestão do Maracanã. 
Uma nova licitação para 
definir quem terá o controle 
do estádio pelos próximos 
20 anos está para ser aberta 
pelo governo estadual. O 
interesse do cruz-maltino 
é dividir a administração 
do estádio com Flamengo 
e Fluminense, mas a ideia 
esbarra na resistência dos 
rivais. Para a dupla, o Vas-
co é bem vindo, mas como 
locatário.

Hoje, a diretoria levará 
a comitiva da 777 Partners 
para conhecer o Maracanã. 
Caso os americanos com-
prem a ideia, os vascaínos 
acreditam que podem ga-
nhar novo fôlego financeiro 
na disputa pela concessão 
do estádio. O edital de lici-
tação deve conter uma série 
de requisitos econômicos 
aos participantes que po-
dem ser um problema para 

o astro do basquete em 
2001, quando anunciou 
seu segundo retorno, aos 
38 anos, daquela vez pelo 
Washington Wizards, sua 
própria franquia.

“É uma coceira que ain-
da precisa ser coçada. E 
não quero que ela me inco-
mode pelo resto da vida”.

Diante da necessidade 
de se fazer compreender, 
Jordan us oria são bem 
mais complexas.

“A pessoa geralmente 
investiu neste papel social 
de atleta desde criança. 
A identidade dela é o es-

RAFAEL OLIVEIRA
Da Agência Globo - Rio

Não faltaram homena-
gens e reverências quando 
Tom Brady anunciou, em 
fevereiro, sua aposentado-
ria. Mas, há uma semana, 
tudo mudou. Apontado por 
muitos como o maior nome 
do futebol americano, o 
quarterback voltou atrás 
e revelou que estará com 
o Tampa Bay Buccanners 
na próxima temporada da 
NFL.

“Nestes últimos dois 
meses, percebi que meu 
lugar ainda é no campo 
e não nas arquibancadas. 
Esse tempo chegará. Mas 
não é agora”, disse Brady 
em comunicado bem mais 
curto do que o texto ante-
rior, de despedida.

Confundir-se na hora 
de identificar o momen-
to certo para trocar de 
lado não é raro no esporte. 
Companheiro de Brady no 
Buccanners, Rob Gronko-
wski passou pela mesma 
situação há poucos anos. 
Considerado um dos me-
lhores de sua posição na 
última década, ele se des-
pediu em 2019. Uma apo-
sentadoria que só durou 
uma temporada.

“Sempre disse  que 
quando tivesse uma sen-
sação, e ela fosse correta, 
estaria pronto para voltar 
ao campo. E agora tenho 
esta sensação”, afirmou na 
ocasião.

Esta confusão tampou-
co é exclusiva do futebol 
americano. Michael Schu-
macher já passou por isso. 
Aposentou-se em 2006, 
mas retornou para mais 
três temporadas de Fór-
mula 1 em 2010. Já Michael 
Jordan parou e voltou por 
duas vezes.

“Quando saí do jogo, 
deixei algo no chão. Vo-
cês podem não conseguir 
entender isso”, explicou 

ESPORTES Mudança de rotina, necessidade de encontrar nova ocupação e perda 
de validação social estão entre problemas que podem levar a desistência

‘Desaposentadoria’ de Tom Brady aponta para 
dificuldades dos atletas em encerrar a carreira

porte que pratica. Se não 
desenvolveu outros papéis 
sociais, se não estudou, ela 
não se percebe uma pessoa 
além do atleta. Então vai 
ter muita dificuldade na 
hora da transição”, avalia 
a psicóloga esportiva Carla 
Di Pierro, do Comitê Olím-
pico do Brasil (COB).

Deixar uma rotina já 
conhecida para trás, mudar 
de círculo social e ver-se 
diante da necessidade de 
buscar uma nova ocupação 
são algumas das novida-
des que surgem na vida 
do atleta de um dia para 

o outro. Um cenário que 
torna o retorno ao esporte 
tentador. E que pode até 
mesmo mexer com a saúde 
mental.

“Deixar de fazer algo re-
compensatório, que é como 
você é enxergado, valori-
zado. O esporte é o lugar 
onde ele ganha validação 
e reconhecimento social. 
A partir do momento que 
se aposenta, deixa de ter 
todos os benefícios que 
tinha”, continua Di Pierro.

“O esporte traz a adre-
nalina da vitória, o reco-
nhecimento do público, 

dos patrocinadores... Tem 
muita perda. O atleta entra 
num vácuo no qual, se não 
buscar uma nova carreira, 
uma identidade, um lugar 
onde possa se sentir reco-
nhecido, ele vai deprimir. 
Pode ter questões de ansie-
dade. É um momento de 
muita vulnerabilidade para 
a saúde mental. Então é 
muito difícil largar o osso”, 
disse.

Derrubar o mito de que 
a rotina mais apropriada 
para um atleta seja ex-
clusivamente treinar, se 
alimentar e descansar é a 

linha de trabalho defendida 
pela psicologia esportiva. 
Dividir este tempo com 
os estudos é visto como 
fundamental para prevenir 
que se chegue à reta final 
da carreira despreparado 
para lidar com o pós-apo-
sentadoria.

O COB oferece, desde 
2012, um programa de tran-
sição voltado para atletas 
olímpicos ou pan-ameri-
canos que tenham se apo-
sentado em até um ano 
ou estejam perto de fechar 
seu ciclo. Eles têm acesso a 
serviço de coaching de car-
reira, oportunidade de está-
gio/trainee e a possibilidade 
de realizar cursos. O obje-
tivo é ajudá-los a descobrir 
um caminho profissional e 
a se preparar. Já passaram 
por ele desde nomes menos 
conhecidos do público até 
mais famosos como Sarah 
Menezes (judô), Diogo Silva 
(taekwondo), Keila Costa 
(atletismo) e Fabi Alvim 
(vôlei).

“Muitos querem ser 
treinadores. Outros, atuar 
na área de marketing, de 
TI... Mas também há aque-
les que não sabem o que 
querem. A gente mostra 
que eles têm uma página 
em branco e podem agora 
ter outro sonho”, conta a 
ex-ginasta Soraya Carva-
lho, gerente do Instituto 
Olímpico Brasileiro, braço 
do COB responsável pelo 
programa.

“A grande complexida-
de é que saem de uma car-
reira construída por muitos 
anos. Às vezes, essa pessoa 
era o máximo da modalida-
de dela e, no dia seguinte, 
perdeu a identidade. É do-
loroso. Principalmente para 
os que não se preparam da 
maneira adequada. Não 
por irresponsabilidade, 
mas porque estavam foca-
dos no esporte sem olhar o 
dia de amanhã”.

o tricolor, às voltas com di-
ficuldades no fluxo de cai-
xa, que deverão aumentar 
com a não classificação do 
time para a fase de grupos 
da Libertadores.

A criação e venda da 
SAF para os americanos 
traria para a empresa um 
aporte que a tornaria forte 
na disputa pelo estádio. 
Nos planos do Vasco, o 
Maracanã serviria para a 
realização de partidas com 
potencial para receberem 
grande público, além de 
ampliar o leque de negó-
cios possíveis.

A comitiva da 777 pas-
sou a manhã em São Ja-
nuário ao lado de Roberto 
Dinamite, maior ídolo da 
história do clube. Outro 
vascaíno ilustre que os 
americanos conheceram foi 
o prefeito Eduardo Paes. 
Ele abriu o Palácio da Cida-
de para conversarem sobre 
o papel da prefeitura em 
um projeto de moderniza-
ção da Colina. Vale lembrar 
que o CT Moacyr Barbosa, 
que receberá investimentos 
da 777, fica em terreno ce-
dido pelo município.

Tom Brady é um jogador de futebol americano que atua como quarterback

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia  
Mato-grossense de Gás - MTGÁS, Sec. César Alberto Miranda Lima 
dos Santos Costa, CONVOCA todos os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 29 de março de 2022, às 10h, que será realizada 
por meio de telepresencial 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, 
para tratar das seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Planejamento estratégico da MTGÁS para 2022. 

2ª - Alteração do quadro societário;  

2ª - Cotas acionistas; 

3ª - Precificação do GNV.

4ª - Assuntos de interesses gerais.  19/03, 22/02 e 23/02/2022

Tomada de Preços no 001/2022 
Processo n° 23108.007088/2022-10

A Comissão de Licitações Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso torna público que fará licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, SOB A FORMA DE 
EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO, que tem por objeto “Reforma da Casa do Estudante 
Universitário localizado no Jardim Itália em Cuiabá-MT”, com 
abertura da sessão pública prevista para as 09h00min do dia 06 de 
abril de 2022. 
Edital e demais anexos disponíveis no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão 
ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação, situada na UFMT- 
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 - Bairro Boa Esperança, Térreo do 
Bloco do Casarão, Telefone (65)3313-7207 ou e-mail cpl.ufmt@gmail.com, 
das 08h00min às 11h30min.

MARIA DE FÁTIMA XAVIER
Gerente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
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USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ/MF 33.664.228/0001-35 - NIRE 51300004780

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: Aos 4 (quatro) dias do mês de março de 2022, às 08h30 horas em segunda chamada, na Rod MT 246 Km 1,5 Distrito Industrial, no local denominado Quatro Marcos em 
Barra do Bugres/MT. 2. QUORUM: Acionistas representando 98,051% do Capital Social com direito a voto, conforme assentamentos no Livro de Presença de Acionistas. 3. MESA: Presidente: 
DANTE PETRONI NETO Secretário: NEWTON MARIANO GRANJA. 4. CONVOCAÇÃO: (i) Edital da AGO/AGE publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 17/02/2022 nº 
28.188 páginas 110, 18/02/2022 nº 28.189, página 78 e 21/02/2022 nº 28.190 páginas 129, no jornal Diário de Cuiabá edição do dia 17/02/2022, 18/02/2022 e 19/02/2022 respectivamente. 5. 
ORDEM DO DIA: 5.1 ASSEMBLEIAGERAL ORDINÁRIA: i) Aumento do Capital Social 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; 5.1.1 PUBLICAÇÕES: Em conformidade com o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nos dias 18/01/2022, edição nº 28.166, 
página 116; 19/01/2022, edição nº 28.167, página 102 e 20/01/2022, edição nº 28.168, página 172; e, no jornal Diário de Cuiabá nos dias 19/01/2022, 20/01/2022 e 21/01/2022 o comunicado de 
disponibilidade dos seguintes documentos: a) relatório da administração e suas respectivas demonstrações contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; b) cópia das 
demonstrações financeiras do exercício 2021; c) parecer dos auditores independentes; sendo que tais documentos foram igualmente publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 
dia 18/02/2022, nº 28.189, ás páginas 80, 81 e 82, devidamente registrado na JUCEMAT sob nº 2490170 em 23/02/2022 e no jornal Diário de Cuiabá na edição do dia 18/02/2022 às folhas E2 e 
E3, devidamente arquivado na JUCEMAT sob o nº 2490171 em 23/02/2022. 5.2 ASSEMBLEIAGERAL EXTRAORDINÁRIA: i) Incorporação do saldo das reservas de capital; ii) Consolidação do 
Estatuto Social. 6. DELIBERAÇÕES: Iniciando a Assembleia, o Presidente agradeceu a presença de todos os acionistas e em seguida registrou a presença dos Diretores Diretor Presidente, o 
acionista AGOSTINHO SANSÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 14/06/1944, agropecuarista e industrial, portador do RG n.º 0159.553-9 SSP/MT, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 007.292.801-87, residente e domiciliado à Avenida Hitler Sansão, n.º 956, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; 
Diretor Superintendente, o acionista DANTE PETRONI NETO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 16/04/1961, agropecuarista, portador do RG n.º 
0012993-3 SEJUSP/MT e CPF/MF 253.064.051-34, residente e domiciliado à Avenida Cuiabá, nº 647, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000; 
Diretor Agrícola, o acionista MOACIR SANSÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 09/02/1939, agropecuarista e industrial, portador do RG n.º 0307.647-4 
SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.721.431-20, residente e domiciliado à Rua São Sebastião, s/n.º, Bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-
000; e Diretor Adjunto, o acionista RENE JUNQUEIRA BARBOUR, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 30/10/1969, agropecuarista, portador do RG n.º 718.460-3 
SESP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 568.620.671-68, residente e domiciliado à Fazenda Jauquara, localizada na Rodovia Barra do Bugres a Porto Estrela Km 14, Zona Rural, no município de 
Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000, e, do auditor independente DARIO YOSHIADI SUZUKI, contador portador do CRC-MT nº 006444/O7, sócio representante da 
empresa Prado Suzuki & Associados S/S – CRC –MT 000214/O com domicílio profissional na Rua Desembargador José Barros do Vale, nº 03, Bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, 
Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-292, o qual se coloca à disposição dos acionistas para esclarecimentos de eventuais dúvidas em relação aos assuntos constantes na ordem do dia, dando 
prosseguimento passou para as deliberações: 6.1 DELIBERAÇÕES EM AGO: Antes de iniciar as deliberações da AGO, o Presidente ressaltou que todos os documentos imprescindíveis para 
apreciação desta foram disponibilizados e publicados em conformidade com a Lei e de acordo com as edições do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e do Jornal Diário de Cuiabá, já 
devidamente elencadas nesta ata, passou-se a deliberar a primeira pauta: i) Aumento do Capital Social Autorizado O Senhor Presidente informou aos Acionistas a necessidade de aumentar o 
Capital Social Autorizado para fazer frente à futuras integralizações de capital, sendo aprovado por unanimidade pelos Acionistas presentes passando de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta milhões de reais), representado por R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) em ações Ordinárias Nominativas e R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais) 
em ações Preferenciais Nominativas de Classe “A”, para R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), representado por R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em ações 
Ordinárias Nominativas e R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) em ações Preferenciais Nominativas de Classe “A”, ii) Prestação de contas dos administradores, referente ao exercício 
de 2021 Os acionistas tiveram uma breve discussão acerca do relatório, o qual submetido à votação foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes; iii) Aprovação das demonstrações 
contábeis e parecer dos auditores independentes referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021: Submetidas à apreciação, as demonstrações contábeis do período, bem como o 
parecer dos Auditores Independentes, os mesmos foram igualmente aprovados por unanimidade dos acionistas presentes; iv) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2021: Dando prosseguimento a ordem do dia, o Presidente informou que o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 165.311.056,41 (cento e 
sessenta e cinco milhões, trezentos e onze mil, cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) dos quais serão destinados: a) R$8.265.552,82 (oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, 
quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos) para conta de Reserva Legal ; b) R$16.791.925,73 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e cinco 
reais e setenta e três centavos) para a conta de Reservas de Incentivos Fiscais decorrente de subvenção do ICMS; e, c) Por decisão da Assembleia, os dividendos propostos inicialmente de 
R$35.063.394,46 (trinta e cinco milhões, sessenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos) passaram para R$41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) 
distribuídos aos acionistas a título de dividendos, na proporcionalidade da participação acionária de cada um e R$99.253.577,86 (noventa e nove milhões, duzentos e cinquenta e três mil, 
quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) transferido para a conta de Reservas de Investimentos; após apresentada a proposta de destinação de lucros, esta foi aprovada 
unanimemente pelos acionistas presentes. 6.2 DELIBERAÇÕES EM AGE: i) Incorporação do saldo das reservas de capital: Passando para o primeiro item da pauta, o Senhor Presidente 
informou que se encontra no balanço apurado em 31 de dezembro de 2021, disponível à incorporação no capital social da sociedade, as seguintes rubricas: a) reservas de incentivos fiscais: o 
valor total de R$ ) R$16.791.925,73(dezesseis milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), oriundo da subvenção do ICMS; b) reservas de 
retenção de lucros: o valor de R$ 3.288.661,60 (três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos); c) reservas de investimentos: o valor de R$ 
29.617.050,97 (vinte e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, cinquenta reais e noventa e sete centavos). Foi proposta a capitalização total de R$ 49.697.638,30 (quarenta e nove milhões, 
seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta centavos), a qual foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes, na forma do artigo 24º do Decreto 756/69, sendo 
distribuído aos acionistas na proporção da participação acionária de cada um, sem emissão de novas ações, pois as mesmas não possuem valor nominal, sendo distribuídas nas seguintes 
proporções: a) R$19.385.434,63 (dezenove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) para as Ações Ordinárias Nominativas e b) 
30.312.203,67 (trinta milhões, trezentos e doze mil, duzentos e três reais e sessenta e sete centavos) para as Ações Preferenciais Nominativas Classe “A” Em das decorrência do aumento do 
Capital Autorizado e da incorporação das reservas no capital social integralizado aprovada nos itens anteriores, o Presidente informou que, a composição do Capital Social que era de:

Com isso, em virtude das alterações promovidas junto ao capital social da companhia, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social 
Autorizado é de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), representado por R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em ações Ordinárias Nominativas e R$ 300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais) em ações Preferenciais Nominativas de Classe “A”, o Capital Subscrito e Integralizado da sociedade é de R$ 463.314.181,62 (Quatrocentos e sessenta e três 
milhões, trezentos e quatorze mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), representado por R$ 184.146.153,16 (cento e oitenta e quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, cento 
e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) em ações Ordinárias Nominativas e R$ 279.168.028,46 (duzentos e setenta e nove milhões, cento e sessenta e oito mil, vinte e oito reais e quarenta 
e seis centavos) em ações Preferenciais Nominativas de Classe “A”, representado por 83.508.122 (oitenta e três milhões, quinhentas e oito mil, cento e vinte duas) Ações, sem valor nominal, das 
quais 34.486.000 (trinta e quatro milhões, quatrocentas e oitenta e seis mil) são Ordinárias Nominativas e 49.022.122 (quarenta e nove milhões, vinte e duas mil, cento e vinte e duas) são 
Preferenciais Nominativas Classe “A”. ii) Consolidação do Estatuto Social: Após aprovação das alterações aprovadas de forma unânime por todos acionistas presentes, resolvem então 
consolidar o Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar a partir desta Assembleia com a seguinte redação: USINA BARRALCOOL S/A. CNPJ/MF 33.664.228/0001-35 - NIRE 
51300004780. ESTATUTO SOCIAL. CAPITULO I. Denominação, Sede, Objetivo e Prazo. Artigo 1º - USINABARRALCOOL S/Aé uma sociedade anônima de Capital Autorizado, com sede e foro 
no município de Barra do Bugres, na Rodovia MT - 246, Km. 3,5 - Distrito Industrial, no Estado de Mato Grosso, que se rege pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações nela 
introduzidas pela legislação subsequente e pelas demais disposições legais aplicáveis e por este Estatuto Social.Artigo 2º - A sociedade tem por objeto a 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 sucroquímica, biodiesel e seus subprodutos, produção 
de gás carbônico – CO2, produção independente de energia elétrica, comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento, comercialização de 
MDL, produção de levedura, importação, exportação, prestação de serviço de assistência técnica aos seus fornecedores de matéria prima, prestação de serviços de oficina mecânica e funilaria 
própria, podendo ainda participar de outras sociedades como forma de realizar plenamente o seu objetivo social e/ou para usufruir de incentivos fiscais ou financeiros. Artigo 3º - Além do 
estabelecimento principal, que funciona na sua sede, a sociedade poderá ter estabelecimento subsidiário ou dependências em qualquer outro local, que podem ser criados e extintos pelo 
Conselho de Administração, observadas as disposições da Lei e deste Estatuto. Artigo 4º - Asociedade terá prazo de duração indeterminado, encerrando as suas atividades com observância das 
Leis e deste Estatuto. CAPÍTULO II. CAPITAL SOCIAL E AÇÕES. Artigo 5º - O Capital Social Autorizado é de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), representado por R$ 
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em ações Ordinárias Nominativas e R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) em ações Preferenciais Nominativas de Classe “A”, o Capital 
Subscrito e Integralizado da sociedade é de R$463.314.181,62 (Quatrocentos e sessenta e três milhões, trezentos e quatorze mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), 
representado por R$ 184.146.153,16 (cento e oitenta e quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) em ações Ordinárias Nominativas e R$ 
279.168.028,46 (duzentos e setenta e nove milhões, cento e sessenta e oito mil, vinte e oito reais e quarenta e seis centavos) em ações Preferenciais Nominativas de Classe “A”, representado por 
83.508.122 (oitenta e três milhões, quinhentas e oito mil, cento e vinte duas) Ações, sem valor nominal, das quais 34.486.000 (trinta e quatro milhões, quatrocentas e oitenta e seis mil) são 
Ordinárias Nominativas e 49.022.122 (quarenta e nove milhões, vinte e duas mil, cento e vinte e duas) são Preferenciais Nominativas Classe “A”. Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária confere 
ao seu possuidor o direito de um voto nas deliberações das Assembleias Gerais, ou o direito ao voto múltiplo, consonante prevê o art. 141 da Lei 6.404/76. Parágrafo Segundo - A titularidade de 
pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) das Ações com direito a voto, pertencerá sempre e obrigatoriamente a pessoas naturais, residentes e domiciliadas no País, ou pessoas jurídicas, que 
tenham sua sede e foro no Brasil, que direta ou indiretamente sejam controladas por pessoas naturais, nas mesmas condições anteriores. Parágrafo Terceiro - As ações preferenciais nominativas 
Classe “A” não terão direito a voto e terão participação prioritária nos resultados da sociedade, com direito ao recebimento de dividendo 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação 
ordinária, na forma estabelecida no art. 46 do presente Estatuto Social e darão direito de preferência a seus possuidores, na subscrição em caso de emissão de novas ações da mesma classe 
que serão subscritas e integralizadas com recursos próprios. Parágrafo Quarto - Do Direito De Preferência na venda das ações ordinárias: os titulares de ações ordinárias terão o direito de 
preferência à aquisição das ações da mesma espécie, na proporção das respectivas participações no capital votante. A preferência incidirá na cessão, transferência, usufruto, permuta, e/ou 
qualquer forma de alienação ou oneração, direta ou indireta, das referidas ações e/ou direitos a elas inerentes, até mesmo de subscrição de novas ações (“Alienação”). A implementação do 
direito de preferência aqui previsto deverá ser realizada na forma estabelecida nos parágrafos seguintes. Parágrafo Quinto - O acionista interessado na alienação da totalidade ou parte de sua 
participação no capital votante da Companhia, e/ou direitos inerentes a tal participação (o “Ofertante”), a terceiro não titular de ações com direito a voto, deverá notificar, por escrito, à 
administração da Companhia a respeito da oferta feita (“Notificação da Oferta”). Parágrafo Sexto - ANotificação da Oferta deverá especificar: a) o número e o percentual de participação ofertada; 
b) os termos, preço e demais condições de pagamentos pretendidos; c) a qualificação completa do interessado de boa-fé na aquisição, e sua principal atividade, além de sua composição 
acionária, caso seja pessoa jurídica e d) cópia da proposta irrevogável e irretratável feita pelo interessado de boa-fé, da qual deverá, necessariamente, constar compromisso assumido pelo 
interessado de boa-fé, em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se a adquirir as ações ofertadas e, a aderir ao presente Acordo, obrigando-se a cumpri-lo integralmente. Parágrafo Sétimo - 
Incontinenti, a administração da Companhia enviará cópias da Notificação de Oferta a todos os titulares de ações com direito a voto, que terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
recebimento da Notificação Oferta pela Companhia, para, através de notificação escrita ao Ofertante, informar se pretendem exercer o seu direito de preferência, especificando a parcela da 
participação ofertada na Notificação de Oferta que pretendem adquirir (“Aceitação”), hipótese em que serão aplicáveis as disposições seguintes. Parágrafo Oitavo - Caso se confirme a intenção 
de adquirir a participação ofertada, o acionista aceitante (“Aceitante”) terá prazo adicional de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua Aceitação, para exercer o direito de preferência, efetuando o 
pagamento do preço, ou de parcela desta, conforme estipular a Notificação da Oferta, contra a efetiva transferência da participação adquirida. Parágrafo Nono - A falta de resposta à Notificação 
de Oferta, no prazo estabelecido presume, para todos os efeitos, renúncia irrevogável e irretratável ao exercício de qualquer dos direitos facultados nesta cláusula. Parágrafo Décimo - Se houver 
mais de um acionista aceitante, o lote de ações ofertadas será vendido aos mesmos, proporcionalmente à sua participação no capital votante da Companhia. Parágrafo Decimo Primeiro - Será 
considerada nula de pleno direito, e inoperante perante a Companhia e os acionistas, qualquer alienação em desconformidade com qualquer das cláusulas e condições estabelecidas nesta 
cláusula. Parágrafo Decimo Segundo - As ações do capital votante da Companhia não poderão ser dadas em garantia a terceiros, ou oneradas com qualquer vínculo que seja, por qualquer dos 
acionistas com direito a voto, sem o prévio consentimento, por escrito dos demais acionistas da mesma classe. Artigo 6º - Os aumentos de capital, dentro dos limites do capital autorizado, não 
importam em alterações do Estatuto Social e são procedidos por deliberação do Conselho de Administração que comunicará, por escrito, à Diretoria para as devidas providencias, mormente 
perante o Registro de Comércio. Parágrafo Primeiro - O limite de autorização de capital previsto neste artigo será anualmente corrigido pela Assembleia Geral Ordinária, com base nos mesmos 
índices adotados para a correção monetária do capital realizado e integralizado, com observância dos arts. 5º e 167 da Lei 6404/76. Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração ouvirá o 
Conselho Fiscal, quando em funcionamento, antes da colocação e respectiva emissão de ações do capital autorizado, não podendo, em hipótese alguma, proceder-se à emissão de ações por 
preço inferior ao valor patrimonial. Parágrafo Terceiro - Na subscrição de ações ordinárias representativas de aumento do capital realizado, para integralização em dinheiro, o subscritor pagará, 
no ato, a importância mínima de 10% (dez por cento) do valor das ações subscritas, em moeda corrente do País, a menos que outro limite superior seja estabelecido pela Assembleia Geral ou 
pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Parágrafo Quarto - Em todas as publicações e documentos em que se declarar o capital autorizado da Sociedade, serão sempre indicados os 
montantes do capital subscrito e do capital integralizado. Artigo 7º - Todo o acionista tem direito de preferência para subscrição de ações da Sociedade no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
comunicação, por escrito, aos acionistas, ou da data de publicação da ata de Assembleia Geral ou da data de publicação da ata do Conselho de Administração no Diário Oficial do Estado e em 
jornal privado de grande circulação; direito de preferência este proporcional às ações de espécie idêntica. Artigo 8º - A reserva de capital, constituída por ocasião dos balanços anuais de 
encerramento do exercício social e resultado da correção monetária do capital realizado, será capitalizada por deliberação da Assembleia Geral Ordinária que aprovar o balanço, consoante 
dispõe o art. 167 da Lei 6404/76. Parágrafo Único - A capitalização prevista neste artigo será feita sem modificação do número de ações emitidas. Artigo 9º - Os acordos de acionistas sobre a 
compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las ou o exercício do direito de voto será obrigatoriamente observado pela Companhia quando arquivados em sua sede e as obrigações 
ou ônus decorrentes, somente serão oponíveis a terceiros depois de averbados nos livros de registro e nos certificados de ações, se emitidos. CAPÍTULO III. Assembleias Gerais. Artigo 10º - A
Assembleia Geral de Acionistas, órgão soberano da Sociedade, convocada e instalada de acordo com a Lei e com este Estatuto Social, tem poderes para decidir por todos os negócios e matérias 
relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 11 - A competência para a convocação da Assembleia Geral é do 
Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento comprovado, pelo Vice-Presidente do mesmo Conselho. Parágrafo Primeiro - A convocação das assembleias 
gerais será feita mediante editais, publicados por três vezes na imprensa da sede da companhia, inclusive no Diário Oficial do Estado, devendo a primeira publicação, no mínimo, 08 (oito) dias da 
data da realização da assembleia. Parágrafo Segundo - Independentemente das formalidades prevista no parágrafo anterior, será considerada regularmente convocada e instalada a 
Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Artigo 12 - AAssembleia Geral será realizada sempre na sede da Sociedade, salvo caso de força maior, instalando-se, em primeira 
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social com direito a voto (exceto as hipóteses do art. 135 da Lei 6404/76, para 
as quais é exigido, para instalação em primeira convocação de 2/3 dos titulares de ações com direito a voto). Caso não alcançado o “quórum” necessário para a instalação em primeira 
convocação, a Assembleia Geral instalar-se-á em segunda convocação, com qualquer número de acionistas presentes. Artigo 13 - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do 
Conselho de Administração e, na sua ausência ou impedimento comprovado, pelo Vice-Presidente do referido Conselho ou por qualquer diretor escolhido pela maioria dos presentes. O 
presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes, acionistas ou não, para secretarias os trabalhos. Parágrafo Primeiro - A instalação da Assembleia Geral será precedida da coleta de 
assinaturas dos presentes na lista correspondente do livro de presença de acionistas. Parágrafo Segundo - Dos trabalhos e deliberações das Assembleias Gerais será lavrada, em livro próprio, 
ata assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, sendo válida a ata que conte com a assinatura de quantos baste para constituição da maioria necessária para as deliberações. 
Parágrafo Terceiro - Por decisão da maioria dos presentes, a ata poderá ser lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos e conter apenas a transcrição das 
deliberações tomadas, devendo nesse caso os documentos ou propostas, submetidos à assembleia, assim como as declarações de voto e desistência, serem numerados seguidamente, 
autenticados pela mesa e arquivados na companhia. Parágrafo Quarto - Serão extraídas certidões das atas das Assembleias Gerais, lavradas em livro próprio, certidões essas que serão 
arquivadas no Registro de Comércio e publicadas de acordo com a Li, sendo que a Assembleia poderá autorizar a publicação do extrato da ata com omissão das assinaturas dos acionistas. 
Assembleias Gerais Ordinárias. Artigo 14 - Cabe às Assembleias Gerais Ordinárias tomar as contas dos administradores, examinarem, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício 
findo, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, inclusive criação de reservas nos termos da Lei e a distribuição de dividendos, elegerem os administradores e membros do 
Conselho Fiscal, quando for deliberada sua instalação e funcionamento e aprovar a correção da expressão monetária do capital social. Parágrafo Primeiro - Os administradores da Companhia 
devem comunicar até um mês antes da data marcada para realização da assembleia geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no art. 124 da Lei 6404/76, que se acham à 
disposição dos acionistas, na sede da Companhia, o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; a cópia das demonstrações 
financeiras; o parecer dos auditores independentes; o parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento e os demais documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia. Parágrafo 
Segundo - Os acionistas poderão obter cópias dos documentos referidos no parágrafo 1º, desde que o solicitem por escrito e arquem com o custo de reprodução dos mesmos. Parágrafo Terceiro 
- O balanço patrimonial, os relatórios da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes serão publicados até 05 (cinco) dias, pelo menos, antes da data 
marcada para realização da Assembleia Geral Ordinária. Artigo 15 - A instalação e realização da Assembleia Geral Ordinária respeitará o disposto no art. 134 e seus parágrafos da Lei 6404/76, 
devendo estar presentes, no mínimo, um Diretor e um auditor independente, para das aos acionistas que assim o desejarem, quaisquer esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras. 
Assembleias Gerais Extraordinárias. Artigo 16 - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas, instaladas e realizadas a qualquer tempo, na forma do que dispõem a Lei e este 
Estatuto, sempre que o interesse da Sociedade exigir uma deliberação dos acionistas. 
CAPÍTULO IV. Administração da Sociedade. Artigo 17 - Asociedade é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. Conselho de Administração. Artigo 18 - O Conselho de 
Administração é composto por, no mínimo 07 (sete) e no máximo 11 (onze) membros, todos acionistas, residentes e domiciliados no País, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 03 (três) 
anos, podendo ser reeleitos. Artigo 19 - AAssembleia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração elegerá, igualmente, o Presidente e o Vice-Presidente do mesmo órgão, sendo 
permitida a reeleição de ambos. Artigo 20 - O Conselho de Administração terá reuniões ordinárias uma vez ao ano e poderá se reunir extraordinariamente quando convier aos interesses da 
sociedade, mediante convocação do seu Presidente ou, no mínimo de 1/3 (um terço) de seus membros, com pelo menos 08 (oito) dias de antecedência. Parágrafo Único - O “quórum” mínimo 
para a instalação do Conselho de Administração é de 1/3 (um terço) de seus membros. As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho ou, na sua ausência ou impedimento, pelo Vice-
Presidente; na ausência de ambos, a presidência da reunião caberá ao Conselheiro mais idoso. As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos dos presentes, cabendo ao 
presidente da reunião, em caso de empate, o voto de desempate. Artigo 21 - Compete ao Conselho de Administração: a- Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; b- Eleger e destituir 
os diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições; c- Fiscalizar a gestão dos diretores, examinarem a qualquer tempo os livros e documentos da companhia e solicitar informações sobre os 
negócios da companhia, concluídos ou em andamento; deliberar sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; d- Deliberar sobre a emissão de ações dentro dos limites do capital 
autorizado; e- Nomear e destituir auditores independentes; f- Manifestar-se previamente sobre os planos e/ou programas de expansão ou diversificação de atividades que envolvam 
investimentos superiores ao patrimônio líquido da companhia; g- Propor à Assembleia Geral Ordinária a forma de distribuição dos resultados verificados em cada exercício, respeitadas as 
disposições legais e estatutárias. Artigo 22 - Compete especificamente ao Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta ou impedimento comprovado, ao Vice-Presidente: Convocar, 
instalar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho de Administração; determinar e fiscalizar o cumprimento das deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de 
Administração; Representar o Conselho de administração, nos limites de suas atribuições e poderes. Diretoria. Artigo 23 - A Diretoria da Sociedade será composta por, no mínimo 05 (cinco) e no 
máximo 08 (oito) membros, acionistas ou não, residentes e domiciliados no País, eleitos pelo Conselho de Administração, para um mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos, sendo 
obrigatoriamente 01(um) Diretor Presidente, 01(um) Diretor Superintendente, 01(um) Diretor Industrial, 01(um) Diretor Agrícola, 01(um) Diretor Adjunto, e os demais, quando aplicável, Diretores 
Executivos. Artigo 24 - A Diretoria da Sociedade é investida de plenos poderes de gestão, representando a Sociedade ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, observado o disposto do art. 
21, alínea (g) do presente Estatuto. Parágrafo Único - Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito à Diretoria, representada por 02 (dois) Diretores, constituir procuradores, inclusive 
advogados com poderes da cláusula “ad judícia”, estes por prazo indeterminado, em nome da Sociedade, especificando nos respectivos instrumentos públicos ou particulares o prazo de 
validade da procuração e os atos ou operações que os procuradores ficam credenciados a praticar. Artigo 25 - Todos os documentos que possam envolver responsabilidade ou obrigações para a 
Sociedade, serão sempre assinados em conjunto por 02 (dois) Diretores, observado o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo Primeiro - Para a validade da determinação contida no caput 
deste artigo, fica estabelecido que os Diretores Presidente, Superintendente, Industrial, Agrícola e Adjunto poderão assinar conjuntamente entre si, no entanto, expressamente vedada à 
assinatura somente de 02 (dois) Diretores Executivos entre si, sendo que estes poderão assinar somente em conjunto com quaisquer outros que não os próprios Executivos. Parágrafo Segundo - 
A Diretoria da Sociedade, representada na forma do disposto neste artigo e observado o parágrafo primeiro, fica expressamente autorizada, tendo em vista a consecução do objeto social, a 
alienar e a gravar bens imóveis integrantes do patrimônio da Sociedade, bem assim celebrar contratos de empréstimos ou financiamentos com instituições financeiras, privadas e públicas, 
nacionais e estrangeiras, movimentar contas correntes bancária, emitir cheques, endossos ou títulos, realizar operações de desconto, observando o que dispõe o art. 21º, alínea (g) deste 
Estatuto, sendo-lhes, entretanto vedado representar a Sociedade em operações e negócios estranhos ao objetivo social, especialmente avais, endossos, fianças e cauções de mero favor. Artigo 
26 - Compete ao Diretor Presidente: A supervisão, coordenação e fiscalização das atividades da diretoria; A presidência das reuniões de diretoria; A substituição dos demais diretores em suas 
eventuais ausências ou impedimentos; As demais atribuições inerentes ao cargo, que Le for conferido pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Artigo 27 - Compete ao Diretor 
Superintendente: A supervisão, planejamento, execução, fiscalização e orientação de suas áreas designadas, pormenorizadas conforme o organograma interno, aprovado em reunião de 
diretoria. Artigo 28 - Compete ao Diretor Industrial: A supervisão, planejamento, execução, fiscalização e orientação do departamento industrial, pormenorizadas conforme o organograma 
interno, aprovado em reunião de diretoria. Artigo 29 - Compete ao Diretor Agrícola: A supervisão, planejamento, execução, fiscalização e orientação de suas áreas designadas, pormenorizadas 
conforme organograma interno, aprovado em reunião de diretoria. Artigo 30 - Compete ao Diretor Adjunto: A supervisão, planejamento, execução, fiscalização e orientação de suas áreas 
designadas, pormenorizadas conforme organograma interno, aprovado em reunião de diretoria. Artigo 31 - Compete ao Diretor Executivo: A supervisão, planejamento, execução, fiscalização e 
orientação de suas áreas designadas, pormenorizadas conforme organograma interno, aprovado em reunião de diretoria. Artigo 32 - A Diretoria da Sociedade se reúne nos casos previstos em 
Lei e neste Estatuto e quando julgar conveniente aos interesses da Sociedade, mediante a convocação de qualquer um dos seus membros. Parágrafo Primeiro - O “quórum” para instalação das 
reuniões de diretoria é de pelo menos 3/5 (três quintos) de seus membros. Parágrafo Segundo - As reuniões de diretoria são presididas pelo Diretor Presidente e, na sua ausência ou impedimento 
comprovado, por outro Diretor, e suas deliberações serão tomadas por maioria simples de votos. Artigo 33 - O Conselho de Administração pode declarar vagos cargos da diretoria, até o máximo 
de 02 (dois), cabendo aos diretores remanescentes, se assim se decidir, acumular os cargos objeto da vacância, até a eleição de novos diretores. Artigo 34 - Os membros da Diretoria não são 
pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da Sociedade e em virtude de ato regular de gestão, respondendo civilmente pelos prejuízos que causarem, quando 
procederem: Dentro de suas atribuições, por culpa, dolo ou má-fé; com violação da Lei ou deste Estatuto. Artigo 35 - Os diretores e igualmente os procuradores nomeados e constituídos perdem, 
“ipso facto”, o seu mandato, caso se tornem falidos ou civilmente insolventes ou quando condenados por sentença criminal, transitada em julgado. CAPÍTULO V. Preceitos comuns aos 
Administradores. Artigo 36 - Os mandatos dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria iniciam-se com a assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados nos livros de atas de 
reuniões respectivos e findam-se na investidura dos novos administradores eleitos para o mandato seguinte. Artigo 37 - A remuneração dos membros dos órgãos de administração da Sociedade 
será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o disposto no art. 152 da Lei 6404/76. Artigo 38 - As verbas para remuneração dos administradores da Sociedade, bem como os 
montantes estabelecidos para as eventuais participações nos lucros, poderão ser globais, ficando a sua distribuição individual entre os conselheiros e diretores a critério do Conselho de 
Administração. Artigo 39 - Os administradores têm o direito de reembolso das despesas que fizerem no exercício de seus respectivos cargos. Artigo 40 - No caso de vacância de cargo de 
Conselheiro, o substituto interino será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral, que elegerá em definitivo o substituto para completar o prazo de 
mandato. Artigo 41 - Nas ausências e impedimentos eventuais, os diretores podem se substituir reciprocamente, de conformidade com as resoluções da diretoria e observadas às limitações 
legais e estatutárias. Artigo 42 - As deliberações do Conselho de Administração e da Diretoria serão consignadas em atas, lavradas em livros próprios, sendo obrigatoriamente registradas no 
Registro de Comércio as atas que contiverem resoluções destinadas a produzir efeitos contra terceiros, as quais, inclusive, serão publicadas na forma da Lei. Artigo 43 - A renúncia de qualquer 
administrador se torna eficaz em relação à Sociedade desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante; em relação a terceiros de boa fé, após o arquivamento no 
Registro de Comércio e publicação, que poderão ser providenciados pelo renunciante. CAPÍTULO VI. Conselho Fiscal. Artigo 44 - O Conselho Fiscal da Sociedade é não permanente e será 
instalado se e quando o deliberar a Assembleia Geral, na forma do § 2º do art. 161 da Lei 6404/76. Parágrafo Primeiro - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será composto por 03 (três) 
membros efetivos e 03 (três) suplentes. Parágrafo Segundo - Os honorários dos membros do Conselho Fiscal em exercício serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger, nos termos da Lei. 
CAPÍTULO VII. Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros. Artigo 45 - O exercício social coincide com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro 
de cada ano. Artigo 46 - No encerramento de cada exercício social, serão elaboradas, mediante supervisão do Conselho de Administração e da Diretoria, com a observância das prescrições 
legais e técnicas pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras: Balanço Patrimonial; Demonstração dos lucros e/ou prejuízos acumulados; Demonstração do Resultado do Exercício, 
com demonstração, em separado, dos lucros a realizar, na forma do art. 197, §§ 1º e 2º, da Lei 6404/76 (com a redação dada pela Lei 10.303/2001); Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos; Demonstração das mutações do capital circulante líquido. Parágrafo Único - É facultado à Sociedade, a critério do Conselho de Administração, o levantamento de balanços 
intermediários, com ou sem distribuição de dividendos, consoante dispõe o art. 204 da Lei 6404/76. Artigo 47 - Do lucro líquido verificado em cada exercício e apurado na forma das alíneas (a) e 
(b) do inciso I do art. 202 da Lei 6404/76 (com a nova redação dada pela Lei nº 10.303/2001), após as devidas amortizações, serão deduzidos: 5% (cinco por cento) para o Fundo de Reserva Legal 
(art. 193 da Lei 6404/76), até que os respectivos montantes atinjam o limite máximo de 20 (vinte por cento) do Capital Social; 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento de dividendos aos 
acionistas, prioritariamente às ações preferenciais, observado o disposto no art. 46 deste Estatuto e as disposições legais aplicáveis; A importância destinada à gratificação da Diretoria, 
observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 152 da Lei 640/76; O que deliberar a Assembleia Geral para a Reserva para Manutenção de Investimentos; A importância destinada a outros fundos de 
reserva, que o Estatuto e/ou a Assembleia Geral constituírem. Parágrafo Primeiro - A Reserva para Manutenção de Investimentos tem as seguintes características: Sua finalidade é preservar a 
integridade do patrimônio social a propiciar à Companhia condições de manter e ampliar seus investimentos, evitando a descapitalização resultante da distribuição de lucros não realizados; 
Serão destinados a essa Reserva, em cada exercício, os lucros não realizados que ultrapassarem o valor destinado à Reserva de Lucros a Realizar prevista no art. 197 da Lei 6404/76 (com a 
nova redação dada pela Lei 10.303/2001); Na medida em que os lucros destinados à Reserva para Manutenção de Investimentos forem realizados, os valores correspondentes à realização 
serão revertidos e colocados à disposição da Assembleia Geral que, por proposta dos órgãos de administração, deverá deliberar sobre a respectiva destinação: (i) para capitalização; (ii) para 
distribuição de dividendos; (iii) para as retenções de lucros que venham a ser deliberadas em Assembleias Gerais, em estrita observância ao disposto do art. 196 da Lei 6404/76 (com a nova 
redação dada pela Lei 10.303/2001); O limite máximo para a Reserva para Manutenção de Investimentos será o valor total dos lucros não realizados da Companhia, observado ainda o limite do 
saldo das reservas de lucros previsto no art. 199 da Lei 6404/76 (com a nova redação dada pela Lei 10.303/2001). Parágrafo Segundo - Na forma do disposto no art. 202, II da Lei 6404/76 (com a 
nova redação dada pela Lei 10.303/2001), o pagamento do dividendo obrigatório, estabelecido na alínea (b) do “caput” deste artigo, será limitado ao montante do lucro líquido do exercício que 
tiver sido realizado, registrando-se a diferença como reserva de lucros a realizar, na forma do disposto no art. 197 da Lei 6404/76 (com a nova redação dada pela Lei 10.303/2001). Artigo 48 - O 
saldo dos lucros líquidos verificados nas demonstrações financeiras anuais terá a destinação que for estabelecida pela Assembleia Geral Ordinária, que poderá deliberar a constituição de 
reservas para contingências, retenção de lucros e outras reservas e provisões que forem necessárias aos interesses da Sociedade, respeitados os limites legais. Artigo 49 - O pagamento de 
dividendos cuja distribuição for deliberada pela Assembleia Geral, é efetuado, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, 
em qualquer caso, dentro do exercício social. CAPÍTULO VIII. Disposições Gerais. Artigo 50 - A dissolução, liquidação e extinção da Sociedade deverão ser deliberadas em Assembleia Geral 
Extraordinária e obedecerá às hipóteses e disposições legais. Artigo 51 - A Sociedade poderá, observado o que a respeito dispuser eventual acordo de acionistas, mediante resolução da 
Assembleia Geral e respeitado o “quórum” legal: Transformar-se; Incorporar outras sociedades ou ser incorporada por outras sociedades; Cindir-se em duas ou mais sociedades; Fundir-se com 
outras empresas; Ampliar, reduzir ou modificar seus objetivos sociais. Artigo 52 - Os casos omissos neste Estatuto serão regidos pela Lei 6.404/76, com a atual redação dada pela Lei 
10.303/2001 e pelo que dispuserem as Assembleias Gerais. Artigo 53 - O presente Estatuto Social entra em vigor na data de sua aprovação em Assembleia Geral. 7) ENCERRAMENTO: 
Franqueada a palavra a quem dela quisesse dispor, houve silêncio e assim, como ninguém mais se manifestou declarou-se encerrada a presente Assembleia. Nada mais havendo a tratar, a 
Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário para lavratura da presenta ata. Retomada a Assembleia, com o mesmo quórum de instalação, a ata foi lida e aprovada e por todos assinada sem 
ressalvas. 8) ACIONISTAS PRESENTES: Assinam a presente ata acionistas representando 98,051% do Capital Social com direito a voto, conforme assentamentos no Livro de Presença de 
Acionistas e esta ata os Diretores Agostinho Sansão, Dante Petroni Neto, Moacir Sansão, Afrânio Antônio Delgado e Rene Junqueira Barbour. Barra do Bugres – MT, 04 de março de 2022. 
Assinam: DANTE PETRONI NETO - Presidente da Mesa. NEWTON MARIANO GRANJA- Secretário da Mesa. Diretores Presentes: AGOSTINHO SANSÃO. DANTE PETRONI NETO. MOACIR 
SANSÃO. RENE JUNQUEIRABARBOUR.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2497391 em 15/03/2022 da Empresa USINABARRALCOOL S/A, CNPJ 33664228000135 e protocolo 220340145 - 
15/03/2022. Autenticação: 61A9E6F875847A4799FAC6D81296EF3AA4C7C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929

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 Sustentável – SMADESS a 
Licença Ambiental – Modalidade: Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI), para atividade ”Residencial Multifamiliar”, localiza-
da na Avenida das Torres, Contorno Leste, S/N, fundo a eletronor-
te, Bairro São Sebastião, Cuiabá – MT.

QUALISUI INDÚSTRIA DE CARNES EIRELI – 
ME, CNPJ 05.585.605/0001-05, torna público que 
requereu junto a SEMA/MT o pedido LP e LI para 
atividade fabricação de produtos de carne, no mu-
nicípio de Barra do Garças/MT. Não EIA/RIMA. 

HAGAPE INTEGRADORA DE ENERGIA SUS-
TENTÁVEL LTDA-ME (HAGAPE), CNPJ 
23.345.052/0001-03, torna público que requereu junto 
a SMMA/BG, pedido do Cadastro ambiental para ati-
vidade instalação e manutenção elétrica no município 
de Barra do Garças/MT. Não EIA/RIMA. 

POSTO DE COMBUSTÍVEIS CARAJÁS LTDA – A. P. 
CARAJÁS, CNPJ 30.285.941/0001-80, torna público que 
requereu junto a SEMA/MT o pedido da Renovação da 
Licença de Operação (RLO) para atividade de comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores no 
município de Nova Xavantina/MT. Não EIA/RIMA.

MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172, CNPJ: 
43.765.438/0001-73, 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 área de ampliação 
e Renovação da Licença de Operação para área existente, para a 
atividade de 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e poli-
mento de veículos automotores, localizada na Rua Bandeirantes, N° 
533, Bela Vista, Sorriso/MT, não determinado EIA/RIMA.

MANOEL VIEIRA DE MORAES CPF 103071091-
00, por determinação da SEMA(Secretaria de 
meio ambiente de MT), torna público que solicitou-
renovação da Licença de Operação, para extração 
de areia, cascalho oupedregulho e beneficiamento 
associado, Poconé/MT.”

ROBERTO APARECIDO CAPELETTO, CPF n°513.272.601-
15, torna público que requereu junto aSecretaria de Estado de 
Meio Ambiente – SEMA - MT,a Licença Ambiental Simplificada 
– LAS, para a atividade de Tablado Flutuante, a qual será desen-
volvida na Fazenda Rancho do Vale – Casa de Telha, localizada 
na Rodovia MT 040, S/Nº, Bairro do Aricá, CEP 78.180-000, 
Santo Antônio de Leverger/MT.

MONTE GERIZIM – COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – 
AUTO POSTO TAIAMA -   CNPJ: 08.688.481/0001-81, 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 varejista de combustíveis para veículos 
automotores, localizado na R General Osorio,  1483,  Centro, no 
município de  Cáceres/MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

N. C. IMOVEIS LTDA, CNPJ 01.286.337/0001-70, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA/MT a Licença de Operação para a 
atividade de Loteamento para Fins Residenciais, instalado 
na Rua Dom Bosco, Proximidades Sítios Dom Bosco, 
Loteamento Residencial Jardim Du Kita, Município de 
Rondonópolis/MT.

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA, 
estabelecidoRodovia João Adão Scheeren, MT 140, Chá-
caras nº250/251/252/253, Sinop/MT, inscrita no CNPJ nº 
14.931.414/0001-49, Torna Público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, da atividade de prestação de 
serviço no ramo de lavanderia hospitalar. Soluções Ambientais. Não 
foi determinado EIA/RIMA.

POSTO R & B LTDA -   CNPJ: 44.762.336/0001-67, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/
MT, o pedido da alteração da razão social e renovação da Licença 
de Operação (LO) ,   para atividade de comércio varejista de com-
bustíveis para veículos automotores, localizado na R Serra Azul, 
884, Centro, no município de  Planalto da Serra/MT. Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental.

ROZIDELMA DE S.G BRITO EIRELI – LIONS TURISMO, 
CNPJ 16.885.283/0001-36, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/
MT a Licença Ambiental Simplificada – LAS para a 
atividade de Posto de Abastecimento, instalado na Avenida 
Presidente Medici, 4100, Cidade Salmen, Município de 
Rondonópolis/MT.

EDITORA GRAFICA MATO GROSSO EIRELI, estabelecida na 
Rua das Nogueiras, nº 1273,Setor Comercial, Sinop MT, inscrita 
no CNPJ nº37.503.281/0001-05, Torna Público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de Sinop/MT, a Renovação da Licença de Operação - LO 
da atividade de Impressão de material para outros usos. Soluções 
Ambientais.Não foi determinado EIA/RIMA.

GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS 
LTDA, CNPJ 15.008.133/0002-62, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
– SEMA/MT a Licença Ambiental Simplificada – LAS 
para a atividade de Posto de Abastecimento, instalado na 
Rua do Comércio, 4477, Parque Industrial, Município de 
Primavera do Leste/MT.

STAR SUPER TROCA 
COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA, torna público que re-
quereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Rural Sustentá-
vel do Município de Várzea 
Grande SEMMADERS/VG, a 
renovação de L.O. Licença 
de Operação, processo Nº 
1512/2015, para a atividade 
“COMÉRCIO A VAREJO DE 
PECAS E ACESSÓRIOS 
NOVOS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES”, localizada 
na Avenida Governador Julio 
Campos, Nº3149, Bairro Água 
Vermelha, Várzea Grande-
-MT. 

CERÂMICA SANTA TEREZI-
NHA INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA, torna público que 
requereu junto à Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente - 
SEMA – MT, a renovação de 
L.O. Licença de Operação, 
processo Nº75851/2006, 
para a atividade “FABRICA-
ÇÃO DE ARTEFATOS DE 
CERÂMICA OU BARRO CO-
ZIDO PARA USO NA CONS-
TRUÇÃO CIVIL – EXCETO 
AZULEJOS E PISOS”, locali-
zada na Estrada Praia Gran-
de, Km 01, Bairro 7 de Maio, 
Várzea Grande-MT. 
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AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ/MF nº 27.214.112/0001-00

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
5º andar, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do 
Estado do Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

TARCISIO HUBNER - DIRETOR PRESIDENTE

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
CNPJ/MF nº 15.366.495/0001-44

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Fazenda Ciapar, s/n, Município de 
Campo Novos do Parecis, Estado de Mato Grosso, também 
online no Drive disponibilizado pela Secretária da Companhia, 
os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2022.
PEDRO SÉRGIO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALENTE

Diretor Geral

MAGGI ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.908.754/0001-32

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 07, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA
DIRETOR GERAL

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.786.144/0001-76

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado do 
Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela Secretária 
da Companhia, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

PEDRO JACYR BONGIOLO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JESUÍTA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº. 08.918.031/0001-38

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 04, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

DANTE POZZI - Diretor

AUTO POSTO PORTO LTDA (CNPJ: 32.957.201/0001-
78), ENDEREÇO: AVENIDA JANUARIO SANTANA DE 
CARMO, S/N, BAIRRO PARQUE DAS AMÉRICAS, 
PORTO ESPERIDIÃO -MT, CEP: 78.240-000, REQUEREU 
A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE SEMA-
MT, O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE Comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores.

O Senhor José Eduardo de Macedo Soares Junior, 
inscrito pelo CPF 035.573.648-95, empreendimento 
Fazenda Cristalina, torna público que solicitará a SEMA – 
MT, renovação da Licença de Operação n° 313525/2016 da 
atividade de suinocultura terminação.

JOAQUIM MARTINS NETO E OUTRO, detentor do CPF: 
371.359.888-68, Estrada Nanci fundo com Teles Pires s/nº, 
Fazenda Beira Rio, Zona Rural, município de Sinop/MT. 
Torna público que requereu junto a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Prefeitura 
Municipal de Sinop, Licenciamento Ambiental, Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de 
Operação – LO para atividade de extração de cascalho. 
Não foi determinado EIA/RIMA Estudo de Impacto 
Ambiental. (SAGEO SERVICOS AMBIENTAIS E 
GEOLOGICOS EIRELI – (66) 99994-6952).

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia 
Mato-grossense de Gás - MTGÁS, Sec. César Alberto Miranda Lima 
dos Santos Costa, CONVOCA todos os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 29 de março de 2022, às 10h, que será realizada 
por meio de telepresencial 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, 
para tratar das seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Planejamento estratégico da MTGÁS para 2022. 

2ª - Alteração do quadro societário;  

2ª - Cotas acionistas; 

3ª - Precificação do GNV.

4ª - Assuntos de interesses gerais. 19/03, 22/02 e 23/02/2022

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro 
Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do 
funcionário GUSTAVO MARTINS DA ROCHA, portador da CTPS sob o nº 
2719170 série 0050-MT e CPF Nº 708.421.711-85 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.

������������������
09:00h28/03/2022

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.

Erico Sobral
Leiloeiro Oficial

CARLINHOS RUTILLI NICOLLI, CPF 568.791.721-72, torna público que requereu à
Secretaria  de Estado  do  Meio  Ambiente -  SEMA/MT,  a classificação  quanto  à
segurança e Outorga de Obra Hidráulica de Barragem, para acumulação de água de
usos  múltiplos,  exceto  para  geração  de  energia,  localizada  no  Córrego  Sem
denominação, Coordenadas Geográficas 15º32’40.54”S e 57º31’44.02”O, Fazenda
São Carlos SIMCAR nºMT15646/2019, Cáceres-MT. 23/03/22

TERRA FORTE AGRO PECUARIA LTDA, inscrito no CNPJ: 26.678.931/0001-37,
com a sede na Estrada Rio do Sangue Brasnorte a Juara, zona rural, Juara-MT,
neste ato representado por seu Sócio Ricardo Mariano Molin,  portador da Cédula
de Identidade RG nº 1252563-4 SESP/MT, inscrito no CPF nº 929.602.191-04, torna
público que requereu junto à SEMA-MT o Plano de Manejo Florestal Sustentável  -
PMFS, com área de  709,7787 hectares da propriedade Fazenda Centro Oeste,
número de registro do SIMCAR nº MT193931/2020,  localizada  no município de
Juara-MT. 23/03/22

Tangará Energia S.A, torna-se público que requereu à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente- a SEMA, Renovação da Licença de Operação 
Linha de Transmissão 138Kv da UHE GUAPORÉ, para Transmissão de 
Energia Elétrica, localizada no Município de Pontes e Lacerda-MT

KMJ Pranchas e Transportes EIRELI, LIK CNPJ 26.206.480/0001-35 e 
TRANSPORTES EIRELI 06.249.066/0001-04,CNPJ Nº tornam público 
que requereram à Secretaria de Estado de Meio Ambiente- , a SEMA/MT
Licença Ambiental Simplificada (LAS) para atividade de Transporte , 
Rodoviário de produtos perigosos, ambas as empresas na Rua 15 de 
maio, 630, salas 01 e 05, Jardim Paula I, CEP: 78.140-410-Várzea 
Grande-MT                                                                                    (23/03/2022)

D4Sign f4b3e910-4668-41a4-b5eb-57fc02eab047 - Para confi rmar as assinaturas acesse 
https://secure.d4sign.com.br/verifi car Documento assinado eletronicamente, conforme MP 
2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES 

DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS - CAMPILEITE 
CNPJ – Nº. 03.967.595/0001-47 – NIRE 51 4 0000524 9.

O Presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite de Campinápolis - Campileite, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número 
de 1.322 (Hum mil, trezentos e vinte e dois) cooperados, em condições de votar, para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar se de acordo com os indicativos abaixo: DATA: 30 de abril 
de 2022. LOCAL: Avenida Nego Carrim, s/nº, Centro, Salão Paroquial, Campinápolis - MT. HORÁRIO: 
- Às 12h00 min (doze horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados 
com direito a voto; ou às 13h00 min (treze horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença de 
metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 14h00min (quatorze horas) em 3ª (terceira) e 
última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto. A Assembleia 
será realizada de forma digital, obedecendo as normas atinentes a cooperativa, bem como as normas 
do estatuto social, quanto a convocação, instalação e deliberações ORDEM DO DIA: Em regime de 
Assembléia Geral Extraordinária: 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; d) Parecer do Conselho Fiscal; 
II - Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas; III - Eleição e Posse dos Componentes do Conselho 
Fiscal; IV - Reforma e Consolidação do Estatuto Social: a) Alteração do artigo 2º do Estatuto Social, que 
Compreende os Objetivos Sociais. V - Atualização do Capital Social; VI - Frete Transporte do Leite a) 
São Jose do Couto; b) Projeto Jaragua; c) Gleba PA Jandira e Similares; VII - Apreciar e decidir sobre a 
atividade da Fazenda pra Cooperativa. VIII - Definir o projeto de cultivo e comercialização da cultura de 
soja, milho, milheto, etc. IX - Assuntos de interesse do quadro social: a) Novos Cooperados; b) Pedidos 
de Demissão de Cooperados. 

Campinápolis, 24 de março de 2022.
Jeovan Faria - Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8’ VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(a)JUIZ(A) DE DIREITO EDLEUZA PROCESSO n. 1029454-04.2020.8.11.0041 Valor 
da causa: R$ 41.588,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária 
Gratuita]->PETIÇAO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: E. C. DE OLIVEIRA - ME POLO PASSIVO: Nome: ASSOCIACAO MUTUA 
DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 
SABIDO 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: “A Requerente é proprietária do veículo da marca Renault, modelo Kangoo Express Hl — FLEX 1.6 16v, ano 
2013, modelo 2014, chassi 8A1FC1415EL64177, placa OAQ1315, conforme se infere do Certificado de Registro e Licenciamento em acostado 
(DOC. 2) o qual estava segurada, através de contrato de seguro total com a Ré / Seguradora, conforme Termo de Adesão n. 005502 em anexo e 
pagamento das mensalidades corretamente até a data do sinistro ocorrido (DOC. 3/9). Todavia, houve um sinistro com o bem no dia 11/01/2017, 
onde o Sr. Emerson Chaves de Oliveira, condutor do bem na ocasião, trafegava com o veículo pela Rodovia Helder Candia, KM 35, em condições 
normais climáticas e, de repente, escutou um estalo na dianteira do referido carro, possivelmente do lado esquerdo, e veio a perder o controle do 
veículo que partiu bruscamente para o lado esquerdo fora da estrada e tombou, ficando totalmente destruído, conforme fotos anexas. O acidente 
foi devidamente registrado na PM — Comando Especializado - BPMTRAN, por meio da certidão de acidente rodoviário n° 2017.108 anexa (DOC. 
5). Entretanto, após o acidente sinistro a Autora requereu perante a ré através da abertura de sinistro, apresentando todos os documentos exigidos 
pela mesma para que fosse feita a reparação do dano no veículo, não conseguiu fazer cumprir o contratado com a companhia, recebendo, na 
oportunidade, a negativa da requerida no dia 24/01/2017, conforme documento de negativa em acostado (DOC. 6). A requerente possui apólice de 
seguro junto a empresa requerida conforme termo de adesão anexo (DOC. 3), gozando de seguro total do veículo, estando todos os pagamentos 
referente a este quitados mensalmente, conforme comprovantes de quitação em anexo (DOC. 9). O valor de toda e qualquer indenização devida ao 
segurado seria paga com base no Valor Determinado na tabela FIPE vigente a época do acidente, com base no que foi estabelecido na proposta 
e condições da apólice, o qual deveria ser pago na época do sinistro no valor de R$ 36.588,00 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais), 
conforme tabela fipe em anexo (DOC. 7). O que não corresponde mais hoje ao valor, pois está desatualizado e deve ser corrigido desde o dia do 
sinistro (11.01.2017), valor este que deverá ser atualizado com juros e correção monetária. Imperioso destacar que a autora utilizava o veículo para 
realizar suas atividades de prestação de serviço de tecnologia e eletrõnica, contudo em face da negativa do Demandado em indenizar o Autor, 
este, absurdamente, até a presente data nunca recebeu o valor do seguro que havia contratado, nem tampouco a indenização por danos materiais 
prevista, o que ocasionou a procura ao poder judiciário para assim ver satisfeito seu direito através da tutela jurisdicional, fazendo-se, desta forma, 
cumprir o contrato entabulado, com o fito de ter seu veículo reparado e assim poder retornar adquirir outro bem. Devido a negativa administrativa 
por parte da seguradora a REQUERETE ingressou em juízo buscando INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS devido aos 
prejuízos que lhe foram causados.” DECISÃO: “Considerando que há nos autos comprovação suficiente de que a ré se encontra em local incerto 
e não sabido, defiro o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL formulado no ID 65943669.Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio a Defensoria do 
Estado de Mato Grosso como curadora especial da ré revel citada por edital (artigo 72, inciso II e parágrafo único, CPC).Após, intime-se a parte 
autora para impugnação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 
DA SILVA 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 afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA CALAZANS BARREIRA, digitei. CUIABÁ, 11 de março de 
2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 5ª VARA CÍVEL DE 
CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 
DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA PROCESSO N. 0005458-
48.2007.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 2.245.859,98 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: NOME: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A. Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, N 184, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-
040 POLO PASSIVO: Nome: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 
débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 
que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 
e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 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 (art. 523 de seguintes 
do CPC). DECISÃO: Trata-se de cumprimento de sentença requerido por ENERGISA MATO GROSSO – 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 
MISERICORDIA. De início, determino que sejam promovidas as devidas alterações no cadastro do processo 
nos sistemas informatizados de gestão de processos de 1ª instância. Por conseguinte, intime(m)-se o (a/s) 
devedor (a/s) VIA EDITAL, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 
Código de Processo Civil – CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado 
e atualizado do crédito. Ressalto que na hipótese de a Defensoria Pública representar o (a/s) devedor (a/s) 
ou quando não houver procurador constituído nos autos, salvo a possibilidade do inciso IV do art. 513 do 
CPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que a intimação do (a/s) devedor (a/s) somente será realizada por edital 
quando da citação na forma do art. 256 do CPC e houver revelia na fase de conhecimento. Destaco, ainda, 
que não ocorrendo o pagamento no prazo estipulado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 
cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), consoante o § 1º do art. 523 do CPC; outrossim, 
em caso de pagamento parcial, a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, 
§ 2º do CPC). Registre-se, por oportuno, que não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 
expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme 
impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Por derradeiro, cumpre asseverar que no mandado de intimação deverá 
constar que decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 
executada querendo, independente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação nos próprios 
autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 
no sistema. EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 
22.879.295,04 (vinte e dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e 
quatro centavos). 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, MARCIA ELIZA RIBEIRO DA COSTA, digitei. CUIABÁ, 22 de fevereiro 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 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE ARRESTO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO Nº 1041262-06.2020.8.11.0041 
VALOR DA CAUSA: R$95.740,50 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  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: WEDERLUCIO DIANCHINI, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 087.607.656-82, 
com endereço Av. Itália, 231, apto 101, Jardim Itália, Cuiabá/MT, CEP 78060-755, endereço eletrônico desconhecido. FINALIDADE: Citação do 
executado, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe é proposta, consoante consta 
da petição inicial a seguir resumida, ficando intimado, bem como seu cônjuge, se casado for, do arresto realizado junto ao sistema SisbajudIDs 
73496720, 73560117, 73725866 e 73841986, 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 exequente é credora do executado 
na importância líquida, certa e exigível de R$95.740,50 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos) compostos da 
seguinte forma: CCB 840017. O executado deixou de adimplir os contratos, de modo que foi gerado o débito em razão do vencimento antecipado. 
O saldo atualizado da dívida importa em R$95.740,50 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos). DECISÃO: Vistos 
etc. 1. Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, Id 38599299. 2. Cite-se o executado para pagarem 
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. 3. 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. 4. Na hipótese de o 
Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. 
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. 6. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Comprovante do pagamento da diligência 
do Sr. Oficial de Justiça junto aos Id 38599301, para o devido cumprimento de mandado.  Cuiabá, 14 de outubro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 
Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que o exequente 
já realizou diversas tentativas de localizar e citar o executado, todas infrutíferas, portanto defiro o pedido de Id 70892071. II – Ante as disposições 
do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de arresto online, do exequente, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco 
Central do Brasil, pelo sistema Sisbajud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em agosto de 2020 – R$ 95.740,50 
(noventa e cinco mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 
ao executado: WEDERLUCIO DIANCHINI - CPF: 087.607.656-82, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 
desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, 
nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo 
como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema Sisbajud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência do arresto formalizado, 
para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 
em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará o arresto quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, 
para saldar as custas processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 
teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser arrestados, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 
exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o valor do débito atualizado. III - 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 70892071. 
Cite-se o executado: WEDERLUCIO DIANCHINI - CPF: 087.607.656-82, por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo 
de 20 (vinte) dias. Como 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 
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, 25 de fevereiro de 2022. (Assinado Digitalmente) 
Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA (CNPJ: 04.165.520/0002-
96) Torna público que requereu da SEMA – Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, a Licença Instalação-LI e Licença de Operação-
-LO (Retificação de LO) referente ampliação do empreendimento 
Fábrica de Álcool (ampliação armazenagem), localizada na Rod. 
Transefônica - Km 06, anexo 01, s/n, Vila Guarani, Município de 
Mirassol D’Oeste/MT.

VEREDA MINERACAO LTDA (CNPJ 18.867.920/0001-
77), torna público que requereu à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (SEMA-MT) as Licenças Previa de Ins-
talação e Operação (LP-LI-LO) para extração de areia e 
cascalho, no âmbito do processo ANM Nº 866.934/2005, 
no Rio Cuiabá, Município de Santo Antônio do Leverger-
-MT, não foi determinado EIA-RIMA.

ORIMAR G. C. DO PRADO (LATICINIO VILA RICA), 
CNPJ nº 02.051.840/0001-09 torna-se público que reque-
reu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a 
“Renovação da Licença de Operação”, para a atividade 
de “Beneficiamento de Leite e Derivados”, situado na Rua 
dos Colibris, s/nº, bairro Cidade Jardim, município de Vila 
Rica/MT.

PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS, CPF: 
386.012.730-68, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Estado e Meio Ambiente– SEMA, a Licença por 
Adesão e Compromisso para a atividade de Armazéns 
Gerais (Emissão de Warrants), sito a Rodovia MT BR 242 
km, 719, Zona Rural, Nova Ubiratã - MT, não determinado 
(EIA/RIMA).

M. ANGELO EIRELI CNPJ: 35.225.063/0001-20, torna público que reque-
reu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, 
alteração de razão social e a renovação da licença de operação para A. 
ANGELO EIRELI CNPJ: 35.225.063/0001-20, permanecendo as condi-
ções anterior inalteradas, sendo exercido as atividades de Comércio vare-
jista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– supermercados; e Comércio varejista de carnes – açougues, sito a Rua 
São Francisco de Assis, n° 1302, Vila Bela, Sorriso - MT, não determinado 
(EIA/RIMA). 

SHEILA ZANELLA 04445352926, CNPJ: 45.701.358/0001-80loca-
lizada Av. Macapá, n° 814, Lote 01B, Quadra 34, Esquina com 
Av. Porto Velho, Industrial,do Município de Lucas do Rio Verde/
MT, vem por meio deste, tornar público o requerimento da Alte-
ração de Razão Social da empresa, junto à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT para Atividade 
de Lavagem de Veículos (caminhões).

“A GUAXE CONSTRUTORA LTDA., CNPJ nº 02.837.996/0001-10, 
torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te - SEMA/MT, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS, 
para atividade deCanteiro de Obras, em apoio às Obras de Im-
plantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT–010, Trecho: 
Entr. MT-242 (Ipiranga do Norte) – Dist. Nova Fronteira (Tabaporã/
MT), Lote 01, com uma extensão total de 48,113 km, localizada no 
município de Ipiranga do Norte/MT.”

Cuiabá, quinta-feira, 24 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ/MF nº 27.214.112/0001-00

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
5º andar, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do 
Estado do Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

TARCISIO HUBNER - DIRETOR PRESIDENTE

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
CNPJ/MF nº 15.366.495/0001-44

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Fazenda Ciapar, s/n, Município de 
Campo Novos do Parecis, Estado de Mato Grosso, também 
online no Drive disponibilizado pela Secretária da Companhia, 
os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2022.
PEDRO SÉRGIO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALENTE

Diretor Geral

MAGGI ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.908.754/0001-32

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 07, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA
DIRETOR GERAL

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.786.144/0001-76

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado do 
Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela Secretária 
da Companhia, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

PEDRO JACYR BONGIOLO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JESUÍTA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº. 08.918.031/0001-38

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 04, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

DANTE POZZI - Diretor

Pregão Eletrônico SRP nº 1/2022
PREGÃO ELETRÔNICO – OBJETO: O registro de preços, do tipo 
menor preço por item, para futura e eventual aquisição de materiais 
permanentes – termocicladores, será para atender as demandas 
dos Hospitais Veterinários, campus Cuiabá e campus Sinop da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, conforme 
especificações constantes no edital e seus anexos.
Edital disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial: 24/03/2022.
Entrega das Propostas: a partir de 24/03/2022, às 08h30min no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das Propostas: 12/04/2022, às 09h30min (horário de Brasília) 
no site: www.comprasgovernamentais.gov.br).

BRUNA LACERDA ROCHA
Pregoeira/FUFMT

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃOTRIBUNAL 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 7 de abril de 2022, 
às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Objeto: “Serviços de Mensageria para o e Social, com 
suporte técnico remoto/presencial, garantia, 
treinamento e serviços consultivos em horas assistida.”

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, 22 de março de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2022

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 12/2022, cujo objeto é a: Aquisição futura e 
fracionada de pedra brita, pedrisco, pó de pedra e areia para uso 
em geral inclusive na pavimentação de vias urbanas 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 05/04/2022, 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 07:00h às 
11 : 0 0 h e 1 3 : 0 0 h à s 1 7 : 0 0 h o u a t r a v é s d o s i t e 
www.novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 23 de 
Março de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

Edital nº: 030/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 06 de ABRIL de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da 
Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES SMARTPHONE PARA 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 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, 23 de março de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 029/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 06 de ABRIL de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da 
Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO 
PRÉ-HOSPITALAR (KIT APH — MARC1), PARA UTILIZAÇÃO 
PELOS INTEGRANTES DO GABINETE DE SEGURANÇA 
INSTITUCIONAL E INTEGRANTES DO GAECO NA 
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS OU PARA 
REALIZAR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 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, 23 de março de 2022

Milton do Prado Gunthen Junior - Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 013/2022. PROC. Nº 023/2022.
O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PE nº 013/2022, aberta no dia 16/03/2022 ás 15:00 
(horas) horário de Brasília, se sagrou vencedora no certame a 
empresa: CONCEITO VEÍCULOS ESPECIAIS –LTDA ME, 
CNPJ nº 14.270.164/0001-43, com o valor total de R$ 
227.980,00.

Cláudia Márcia S. Rodrigues – Pregoeira
Homologado pelo prefeito Municipal
NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia 
Mato-grossense de Gás - MTGÁS, Sec. César Alberto Miranda Lima 
dos Santos Costa, CONVOCA todos os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 29 de março de 2022, às 10h, que será realizada 
por meio de telepresencial 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, 
para tratar das seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Planejamento estratégico da MTGÁS para 2022. 

2ª - Alteração do quadro societário;  

2ª - Cotas acionistas; 

3ª - Precificação do GNV.

4ª - Assuntos de interesses gerais. 19/03, 22/02 e 23/02/2022

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 3ª REGIÃO
EDITAL DE AVISO DE ELEIÇÃO

Convocação para registro de chapa eleitoral da eleição para funções de 
Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional de 
Biomedicina da 3ª Região – Quadriênio 2023/2027. O Presidente do CONSELHO 
REGIONAL DE BIOMEDICINADA 3ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais que lhe confere a Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, 
ambas regulamentadas pelo Decreto nº 88.439/83, torna público que será realizada 
eleição para Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional 
de Biomedicina da 3ª Região, com jurisdição sobre os estados de Goiás, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal, que deverão compor o 
plenário do CRBM-3 para o quadriênio que terá início em 05/01/2023 e término em 
04/01/2027. A eleição se dará em conformidade com os termos do artigo 20 do 
Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983, bem como de acordo com a redação 
estabelecida na Resolução nº 119, de 31 de março de 2006, publicada no D.O.U., 
seção 1, página 70, em 06/06/2006 e demais modificações, Resolução nº 237, de 
05 de dezembro de 2013, publicada no D.O.U., seção 1, página 62, em 09/01/2014 
e, Instrução Normativa nº 02, de 08 de outubro de 2015. Por conseguinte, faz saber 
que serão recebidas as inscrições de registros de chapa para Conselheiros 
Titulares e Suplentes, no período de 25 de março a 08 de abril de 2022. As 
inscrições de registro de chapas obedecerão à legislação e regulamentos que 
norteiam o processo eleitoral e serão realizadas, mediante protocolo, 
exclusivamente na sede do Conselho Regional de Biomedicina da 3.ª Região, na 
Rua 112, nº 137, Qd. 36F, Lt. 51, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.085-150, telefone: 
(62) 3215-1512, no horário das 09:00 às 17:00 horas. O Conselho Regional de 
Biomedicina da 3ª Região enviará ofício às Delegacias Regionais, via e-mail e por 
SEDEX, encaminhando cópia deste edital. As apurações serão realizadas logo 
após o encerramento das votações na sede do Conselho Regional de Biomedicina 
da 3ª Região. Todo profissional que atenda à legislação específica poderá concorrer 
ao pleito eleitoral para o quadriênio 2023/2027. Nos termos do Regulamento 
Eleitoral Padrão (REP), o voto é obrigatório a todos os profissionais biomédicos 
inscritos no Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região, sendo, no entanto, 
facultado exercer o referido direito na sede do CRBM-3 ou por correspondência. A
Comissão Eleitoral encarregar-se-á do processo eleitoral, bem como atenderá a 
todos os interessados de acordo com a legislação pertinente, cumprindo o REP e 
demais modificações, além das condições para o exercício do direito a voto e de ser 
votado, podendo ainda baixar normas complementares quando necessário ao 
cumprimento do pleito eleitoral. Goiânia-GO, 24 de março de 2022.

RENATO PEDREIRO MIGUEL
Presidente do CRBM-3

CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS
CNPJ nº 10.888.985/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS, inscrito no CNPJ sob o nº. 10.888.985/0001-97, situado na Av. Dr. Hélio Ribeiro, S/N,
Bairro Paiaguás, em Cuiabá-MT, por meio de sua síndica em exercício Sra. Marileide Alves Lira, nos termos do artigo 24 da Lei
4.591/1964, artigo 1.355 do Código Civil e item 27 do Regimento Interno, CONVOCA todos os condôminos para a realização de
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no espaço gourmet do Condomínio Bosque dos Ipês, no dia 04/04/2022, (2ª
FEIRA), às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos
condôminos com direito a voto nos  termos do artigo  32  da Convenção,  e às 19h00min (dezenove horas),  em segunda
convocação com qualquer número de presentes com direito a voto, nos termos do § único do artigo 32 da Convenção, para tratar
acerca da presente pauta: 1. Apresentação do Relatório do Conselho Fiscal e deliberação sobre a aprovação das contas de maio a
dezembro/21; 2. Deliberação sobre a proposta orçamentária, com definição da taxa condominial e demais fundos; 3. Deliberação
sobre composição de comissões de trabalho para tratarem sobre eventos, mobiliários/equipamentos das áreas comuns e de
estudos para alteração da Convenção e Regimento Interno; 4. Deliberação sobre uso do fundo de reserva e/ou instituição de taxa
extra para custeio de acordo na ‘’ação judicial dos cheques do serviço de instalação de câmeras’’, bem como para melhorias e
investimentos no condomínio, sendo venda/aquisição de veículo, reparo das calçadas, redutores de velocidade, fibra óptica,
resolução de problema do muro de divisa com o fórum e playground. 5.  Deliberação sobre o Plano de Trabalho Plurianual do
Condomínio;  6.  Informes sobre situações envolvendo animais em áreas comuns e privadas e deliberação de regramentos.  7.
Assuntos Gerais.  DA REPRESENTAÇÃO: Nos termos do item 30 do Regimento Interno, apenas poderá votar e ser votado o
condômino em dia com as obrigações do Condomínio,  ressaltando que inquilino ou terceiro apenas poderá votar munido de
procuração do proprietário, com firma reconhecida, que lhe atribua poderes específicos para tal.  DA PARTICIPAÇÃO: Os
condôminos que estiverem em débitos com as suas contribuições condominiais estarão legalmente  impedidos  de votar nas
deliberações da Assembleia e delas participarem (assinar a lista), nos termos do artigo 1.335, inciso III do Código Civil, e artigo 33,
§ único da Convenção de Condomínio. O proprietário inadimplente poderá assistir à Assembleia, porém não lhe será permitido se
pronunciar,  votar,  requerer  questão de ordem  ou deliberar  sobre  qualquer  decisão.  O mesmo se aplica  ao inquilino  sem
procuração, nos termos do item 31 do Regimento Interno. Salientamos que a presença de todos os condôminos é imprescindível
para o cumprimento dos assuntos a serem abordados, ressaltando-se, no entanto, que a ausência não desobriga de aceitar como
tácita concordância os assuntos que forem tratados e deliberados, nos termos do estabelecido no §1º do artigo 24 da Lei 4.591/64
e item 36 do Regimento Interno. Cuiabá/MT, 23/03/2022. Marileide Alves Lira - Síndica. Av. Dr. Helio Ribeiro, S/N - Paiaguas -
Cuiabá/MT - CEP 78048-911, Fone: (65) 3631-4762 - E-mail: condbosquedosipes@gmail.com. 24/03/22

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro 
Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do 
funcionário GUSTAVO MARTINS DA ROCHA, portador da CTPS sob o nº 
2719170 série 0050-MT e CPF Nº 708.421.711-85 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.

������������������
09:00h28/03/2022

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.

Erico Sobral
Leiloeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A presidente da COOPERATIVA DOS AMIGOS DA NATUREZA – COOPAMIN, inscrita no 
Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 10.214.297/0001-41 e na Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso sob o NIRE n.º 51400008370 no uso das atribuições que lhe confere o seu 
Estatuto Social, convoca todos os seus Cooperados, que nesta data, para efeito de quórum, 
totalizam 23 (vinte e três) cooperados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: DATA – 04/04/2022 - 
LOCAL - Sede da COOPERATIVA DOS AMIGOS DA NATUREZA – COOPAMIN com 
endereço sito a AVENIDAV, N.º 435, SALAB, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL, MUNICIPIO 
DE CUIABÁ, CEP: 78.098-480, ESTADO DE MATO GROSSO. ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA: HORÁRIO: 1) Em 1ª (primeira) convocação às 8:30 horas com a 
presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; 2) Em 2ª (Segunda) convocação às 9:30 
horas com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, 3) Em 3ª 
(terceira) e última convocação às 10:30 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) 
cooperados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
EXTRAORDINÁRIA: (01) Alteração de atividades.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
LAR ESPÍRITA MARIA DE NAZARÉ

A Presidente do Lar Espírita Maria de Nazaré, em 
observância às disposições estatutárias concernentes 
ao artigo 8º, inciso I, letras “a” e “b” combinado com o 
artigo 9º, parágrafos 1º, 2º e 3º, letra “a”, do Estatuto 
Social do “LAR ESPÍRITA MARIA DE NAZARÉ”, FAZ 
SABER que ficam convocados todos os associados no 
gozo de seus direitos a comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 31 de março de 
2022, com início às 20h30min, em 1ª (primeira) 
convocação, com presença de metade mais um dos 
membros com direito a voto e, em 2ª (segunda) 
convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer 
número, no Lar Espírita Maria de Nazaré, sito na Rua 
Tenente Pedro Dantas (antiga Rua 02), Lote 05, 
Quadra 14, Jardim Marajoara, Várzea Grande-MT, 
CEP 78138-438, para deliberar sobre a seguinte 
pauta:1.Apreciar a prestação de contas da diretoria e a 
demonstração de receitas e despesas, respectivos 
documentos financeiros relativos ao exercício findo no 
período de 1º/04/2021 a 31/03/2022, aprovando ou não 
o parecer do Conselho Fiscal. 2.Eleger os membros da 
nova Diretoria e do Conselho Fiscal para a gestão de 
2022/2024. E, para que ninguém alegue ignorância 
será o presente EDITAL afixado no mural deste Lar 
Espírita e publicado no Jornal Diário de Cuiabá. Dado e 
passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 21 
dias do mês de março de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, na forma da legislação vigente, a 
Comissão Pró Fundação, presidida pelo Dr. VANDER 
FRANCISCO COSTA, CONVOCA todos os membros, 
pessoas jurídicas e instituições dos Serviços Sociais, de 
Aprendizagem e Vinculados ao de Formação Profissional 
Sistema Sindical “S”, pessoas jurídicas de direito privado, 
criadas por lei, com finalidade de prestar assistência social e 
qualificação profissional, em todos os Estados da 
Federação e no Distrito Federal, para participarem da 
Assembleia Geral de Fundação do SINDICATO NACIONAL
DAS ENTIDADES DOS SERVIÇOS SOCIAIS, DE 
APRENDIZAGEM E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
VINCULADOS AO SISTEMASINDICAL“S”, a se realizar, de 
forma presencial, no dia 26 (vinte e seis), quinta-feira, do 
mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 
16h00min (dezesseis horas), em primeira chamada, na 
Cidade de Brasília, Distrito Federal, ao SAUS, Quadra 1, 
Bloco J, número 10/20, Sala 707, Edf. Clésio Andrade, CEP
70.070-944, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) 
Fundação do Sindicato Nacional dos Empregadores dos 
Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação 
Profissional Vinculados ao Sistema “S” para representar a 
categoria econômica das instituições dos Serviços Sociais, 
de Aprendizagem e de Formação Profissional Autônomas 
Vinculas ao Sistema Sindical pertencentes ao sistema “S”, 
pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei, com 
base territorial em todos os Estados da Federação e no 
Distrito Federal; 2) Discussão e aprovação do Estatuto do 
Sindicato Nacional dos Empregadores dos Serviços 
Sociais, de Aprendizagem e Formação Profissional 
Vinculados ao Sistema “S”; 3) Eleição, Apuração e Posse da 
Primeira Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, membros 
t i tulares e suplentes do Sindicato Nacional dos 
Empregadores dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e 
Formação Profissional Vinculados ao Sistema “S”; 4) 
Autorização para que a diretoria eleita possa pleitear 
perante aos órgãos competentes o registro sindical. Não 
havendo quórum legal, a Assembleia será realizada 30 
(trinta) minutos após, no mesmo local e com qualquer 
número de participantes. 
Brasília/DF, 23 de março de 2.022. 

VANDER FRANCISCO COSTA
Presidente da Comissão Pró Fundação.MARIA MADALENA DE MEDEIROS CAMPOS, CPF n.º 

077.677.811-00 e Ivaldo Ferreira Campos, CPF n.º 
065.705.691-04 tornam público que requerem à 
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável – SMADESS a Licença Ambiental – 
Modalidade: Licença Prévia, para atividade Comercial, 
localizada na Rua Tucano (Antiga Rua 03), Esq. c/ Rua 
Juriti (Antiga Rua 06), Qd. 10, Lote 18, Bairro Recantos 
dos Pássaros município de Cuiabá –MT.

COSTA VERDE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA – Posto Costa Verde 2, CNPJ – 
27.621.098/0001-50 localizado na Av. Ten. Coronel Duarte, 
985, Centro-sul, Cuiabá/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.

IMPÉRIO CALTINS CALCÁRIO LTDA (CNPJ 
44.072.660/0001-53) torna público que requereu à 
SEMA a alteração da razão social do processo SEMA
280231/2006, cuja titularidade anterior era de IMPERIO 
MINERAÇÕES LTDA (CNPJ/MF 03.534.260/0004-88).

JOSÉ PAULO GARCIA PEDRIALI FILHO E OUTROS, inscrito CPF 026.057.049-47, torna
público que requereu junto a SEMA/MT a outorga de captação superficial. Município: Barra
do Bugres/MT; Curso d’água: Córrego sem denominação, afluente do Córrego Vermelho;
Bacia Hidrográfica:  Paraguai;  Ponto captação:  Lat.  15º 4'5.83"S e Long. 57º28'55.46"W;
Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Bovinocultura; Vazão da
captação (m³/s): 0,00243. 24/03/22

JOSÉ PAULO GARCIA PEDRIALI FILHO E OUTROS, inscrito CPF 026.057.049-47,
com Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT nº43126/2017, torna público que requereu
junto  à  Secretária  Municipal  de  Meio  Ambiente -  SEMA/MT,  o  cadastro  de  01
Barramento de acumulação de água para usos múltiplos (exceto consumo humano),
no Córrego sem denominação, afluente do córrego vermelho Grande, localizado na
estrada vicinal, Fazenda São Sebastião, Zona Rural, município de Barra do Bugres  -
MT. Em atendimento a Lei de Segurança de Barragens. 24/03/22
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES 

DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS - CAMPILEITE 
CNPJ – Nº. 03.967.595/0001-47 – NIRE 51 4 0000524 9.

O Presidente da Cooperativa dos Produtores de Leite de Campinápolis - Campileite, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número 
de 1.322 (Hum mil, trezentos e vinte e dois) cooperados, em condições de votar, para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar se de acordo com os indicativos abaixo: DATA: 30 de abril 
de 2022. LOCAL: Avenida Nego Carrim, s/nº, Centro, Salão Paroquial, Campinápolis - MT. HORÁRIO: 
- Às 12h00 min (doze horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados 
com direito a voto; ou às 13h00 min (treze horas) em 2ª (segunda) convocação com a presença de 
metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 14h00min (quatorze horas) em 3ª (terceira) e 
última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto. A Assembleia 
será realizada de forma digital, obedecendo as normas atinentes a cooperativa, bem como as normas 
do estatuto social, quanto a convocação, instalação e deliberações ORDEM DO DIA: Em regime de 
Assembléia Geral Extraordinária: 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; d) Parecer do Conselho Fiscal; 
II - Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas; III - Eleição e Posse dos Componentes do Conselho 
Fiscal; IV - Reforma e Consolidação do Estatuto Social: a) Alteração do artigo 2º do Estatuto Social, que 
Compreende os Objetivos Sociais. V - Atualização do Capital Social; VI - Frete Transporte do Leite a) 
São Jose do Couto; b) Projeto Jaragua; c) Gleba PA Jandira e Similares; VII - Apreciar e decidir sobre a 
atividade da Fazenda pra Cooperativa. VIII - Definir o projeto de cultivo e comercialização da cultura de 
soja, milho, milheto, etc. IX - Assuntos de interesse do quadro social: a) Novos Cooperados; b) Pedidos 
de Demissão de Cooperados. 

Campinápolis, 24 de março de 2022.
Jeovan Faria - Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8’ VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(a)JUIZ(A) DE DIREITO EDLEUZA PROCESSO n. 1029454-04.2020.8.11.0041 Valor 
da causa: R$ 41.588,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária 
Gratuita]->PETIÇAO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: E. C. DE OLIVEIRA - ME POLO PASSIVO: Nome: ASSOCIACAO MUTUA 
DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO 
SABIDO 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: “A Requerente é proprietária do veículo da marca Renault, modelo Kangoo Express Hl — FLEX 1.6 16v, ano 
2013, modelo 2014, chassi 8A1FC1415EL64177, placa OAQ1315, conforme se infere do Certificado de Registro e Licenciamento em acostado 
(DOC. 2) o qual estava segurada, através de contrato de seguro total com a Ré / Seguradora, conforme Termo de Adesão n. 005502 em anexo e 
pagamento das mensalidades corretamente até a data do sinistro ocorrido (DOC. 3/9). Todavia, houve um sinistro com o bem no dia 11/01/2017, 
onde o Sr. Emerson Chaves de Oliveira, condutor do bem na ocasião, trafegava com o veículo pela Rodovia Helder Candia, KM 35, em condições 
normais climáticas e, de repente, escutou um estalo na dianteira do referido carro, possivelmente do lado esquerdo, e veio a perder o controle do 
veículo que partiu bruscamente para o lado esquerdo fora da estrada e tombou, ficando totalmente destruído, conforme fotos anexas. O acidente 
foi devidamente registrado na PM — Comando Especializado - BPMTRAN, por meio da certidão de acidente rodoviário n° 2017.108 anexa (DOC. 
5). Entretanto, após o acidente sinistro a Autora requereu perante a ré através da abertura de sinistro, apresentando todos os documentos exigidos 
pela mesma para que fosse feita a reparação do dano no veículo, não conseguiu fazer cumprir o contratado com a companhia, recebendo, na 
oportunidade, a negativa da requerida no dia 24/01/2017, conforme documento de negativa em acostado (DOC. 6). A requerente possui apólice de 
seguro junto a empresa requerida conforme termo de adesão anexo (DOC. 3), gozando de seguro total do veículo, estando todos os pagamentos 
referente a este quitados mensalmente, conforme comprovantes de quitação em anexo (DOC. 9). O valor de toda e qualquer indenização devida ao 
segurado seria paga com base no Valor Determinado na tabela FIPE vigente a época do acidente, com base no que foi estabelecido na proposta 
e condições da apólice, o qual deveria ser pago na época do sinistro no valor de R$ 36.588,00 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais), 
conforme tabela fipe em anexo (DOC. 7). O que não corresponde mais hoje ao valor, pois está desatualizado e deve ser corrigido desde o dia do 
sinistro (11.01.2017), valor este que deverá ser atualizado com juros e correção monetária. Imperioso destacar que a autora utilizava o veículo para 
realizar suas atividades de prestação de serviço de tecnologia e eletrõnica, contudo em face da negativa do Demandado em indenizar o Autor, 
este, absurdamente, até a presente data nunca recebeu o valor do seguro que havia contratado, nem tampouco a indenização por danos materiais 
prevista, o que ocasionou a procura ao poder judiciário para assim ver satisfeito seu direito através da tutela jurisdicional, fazendo-se, desta forma, 
cumprir o contrato entabulado, com o fito de ter seu veículo reparado e assim poder retornar adquirir outro bem. Devido a negativa administrativa 
por parte da seguradora a REQUERETE ingressou em juízo buscando INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS devido aos 
prejuízos que lhe foram causados.” DECISÃO: “Considerando que há nos autos comprovação suficiente de que a ré se encontra em local incerto 
e não sabido, defiro o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL formulado no ID 65943669.Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio a Defensoria do 
Estado de Mato Grosso como curadora especial da ré revel citada por edital (artigo 72, inciso II e parágrafo único, CPC).Após, intime-se a parte 
autora para impugnação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 
DA SILVA 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 afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA CALAZANS BARREIRA, digitei. CUIABÁ, 11 de março de 
2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 5ª VARA CÍVEL DE 
CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 
DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA PROCESSO N. 0005458-
48.2007.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 2.245.859,98 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: NOME: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A. Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, N 184, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-
040 POLO PASSIVO: Nome: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 
débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 
que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 
e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 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 (art. 523 de seguintes 
do CPC). DECISÃO: Trata-se de cumprimento de sentença requerido por ENERGISA MATO GROSSO – 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 
MISERICORDIA. De início, determino que sejam promovidas as devidas alterações no cadastro do processo 
nos sistemas informatizados de gestão de processos de 1ª instância. Por conseguinte, intime(m)-se o (a/s) 
devedor (a/s) VIA EDITAL, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 
Código de Processo Civil – CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado 
e atualizado do crédito. Ressalto que na hipótese de a Defensoria Pública representar o (a/s) devedor (a/s) 
ou quando não houver procurador constituído nos autos, salvo a possibilidade do inciso IV do art. 513 do 
CPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que a intimação do (a/s) devedor (a/s) somente será realizada por edital 
quando da citação na forma do art. 256 do CPC e houver revelia na fase de conhecimento. Destaco, ainda, 
que não ocorrendo o pagamento no prazo estipulado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 
cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), consoante o § 1º do art. 523 do CPC; outrossim, 
em caso de pagamento parcial, a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, 
§ 2º do CPC). Registre-se, por oportuno, que não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 
expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme 
impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Por derradeiro, cumpre asseverar que no mandado de intimação deverá 
constar que decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 
executada querendo, independente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação nos próprios 
autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 
no sistema. EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 
22.879.295,04 (vinte e dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e 
quatro centavos). 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, MARCIA ELIZA RIBEIRO DA COSTA, digitei. CUIABÁ, 22 de fevereiro 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 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE ARRESTO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO Nº 1041262-06.2020.8.11.0041 
VALOR DA CAUSA: R$95.740,50 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  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: WEDERLUCIO DIANCHINI, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 087.607.656-82, 
com endereço Av. Itália, 231, apto 101, Jardim Itália, Cuiabá/MT, CEP 78060-755, endereço eletrônico desconhecido. FINALIDADE: Citação do 
executado, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe é proposta, consoante consta 
da petição inicial a seguir resumida, ficando intimado, bem como seu cônjuge, se casado for, do arresto realizado junto ao sistema SisbajudIDs 
73496720, 73560117, 73725866 e 73841986, 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 exequente é credora do executado 
na importância líquida, certa e exigível de R$95.740,50 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos) compostos da 
seguinte forma: CCB 840017. O executado deixou de adimplir os contratos, de modo que foi gerado o débito em razão do vencimento antecipado. 
O saldo atualizado da dívida importa em R$95.740,50 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos). DECISÃO: Vistos 
etc. 1. Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, Id 38599299. 2. Cite-se o executado para pagarem 
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. 3. 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. 4. Na hipótese de o 
Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. 
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. 6. Defiro somente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Comprovante do pagamento da diligência 
do Sr. Oficial de Justiça junto aos Id 38599301, para o devido cumprimento de mandado.  Cuiabá, 14 de outubro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 
Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que o exequente 
já realizou diversas tentativas de localizar e citar o executado, todas infrutíferas, portanto defiro o pedido de Id 70892071. II – Ante as disposições 
do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de arresto online, do exequente, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco 
Central do Brasil, pelo sistema Sisbajud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em agosto de 2020 – R$ 95.740,50 
(noventa e cinco mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 
ao executado: WEDERLUCIO DIANCHINI - CPF: 087.607.656-82, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 
desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, 
nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo 
como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema Sisbajud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência do arresto formalizado, 
para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 
em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará o arresto quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, 
para saldar as custas processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 
teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser arrestados, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 
exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o valor do débito atualizado. III - 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 70892071. 
Cite-se o executado: WEDERLUCIO DIANCHINI - CPF: 087.607.656-82, por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo 
de 20 (vinte) dias. Como 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 
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, 25 de fevereiro de 2022. (Assinado Digitalmente) 
Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA (CNPJ: 04.165.520/0002-
96) Torna público que requereu da SEMA – Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, a Licença Instalação-LI e Licença de Operação-
-LO (Retificação de LO) referente ampliação do empreendimento 
Fábrica de Álcool (ampliação armazenagem), localizada na Rod. 
Transefônica - Km 06, anexo 01, s/n, Vila Guarani, Município de 
Mirassol D’Oeste/MT.

VEREDA MINERACAO LTDA (CNPJ 18.867.920/0001-
77), torna público que requereu à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (SEMA-MT) as Licenças Previa de Ins-
talação e Operação (LP-LI-LO) para extração de areia e 
cascalho, no âmbito do processo ANM Nº 866.934/2005, 
no Rio Cuiabá, Município de Santo Antônio do Leverger-
-MT, não foi determinado EIA-RIMA.

ORIMAR G. C. DO PRADO (LATICINIO VILA RICA), 
CNPJ nº 02.051.840/0001-09 torna-se público que reque-
reu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a 
“Renovação da Licença de Operação”, para a atividade 
de “Beneficiamento de Leite e Derivados”, situado na Rua 
dos Colibris, s/nº, bairro Cidade Jardim, município de Vila 
Rica/MT.

PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS, CPF: 
386.012.730-68, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Estado e Meio Ambiente– SEMA, a Licença por 
Adesão e Compromisso para a atividade de Armazéns 
Gerais (Emissão de Warrants), sito a Rodovia MT BR 242 
km, 719, Zona Rural, Nova Ubiratã - MT, não determinado 
(EIA/RIMA).

M. ANGELO EIRELI CNPJ: 35.225.063/0001-20, torna público que reque-
reu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, 
alteração de razão social e a renovação da licença de operação para A. 
ANGELO EIRELI CNPJ: 35.225.063/0001-20, permanecendo as condi-
ções anterior inalteradas, sendo exercido as atividades de Comércio vare-
jista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
– supermercados; e Comércio varejista de carnes – açougues, sito a Rua 
São Francisco de Assis, n° 1302, Vila Bela, Sorriso - MT, não determinado 
(EIA/RIMA). 

SHEILA ZANELLA 04445352926, CNPJ: 45.701.358/0001-80loca-
lizada Av. Macapá, n° 814, Lote 01B, Quadra 34, Esquina com 
Av. Porto Velho, Industrial,do Município de Lucas do Rio Verde/
MT, vem por meio deste, tornar público o requerimento da Alte-
ração de Razão Social da empresa, junto à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT para Atividade 
de Lavagem de Veículos (caminhões).

“A GUAXE CONSTRUTORA LTDA., CNPJ nº 02.837.996/0001-10, 
torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te - SEMA/MT, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS, 
para atividade deCanteiro de Obras, em apoio às Obras de Im-
plantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT–010, Trecho: 
Entr. MT-242 (Ipiranga do Norte) – Dist. Nova Fronteira (Tabaporã/
MT), Lote 01, com uma extensão total de 48,113 km, localizada no 
município de Ipiranga do Norte/MT.”

Cuiabá, quinta-feira, 24 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ/MF nº 27.214.112/0001-00

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
5º andar, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do 
Estado do Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

TARCISIO HUBNER - DIRETOR PRESIDENTE

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
CNPJ/MF nº 15.366.495/0001-44

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Fazenda Ciapar, s/n, Município de 
Campo Novos do Parecis, Estado de Mato Grosso, também 
online no Drive disponibilizado pela Secretária da Companhia, 
os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2022.
PEDRO SÉRGIO ALMEIDA PRADO DE CASTRO VALENTE

Diretor Geral

MAGGI ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.908.754/0001-32

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 07, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

JUDINEY CARVALHO DE SOUZA
DIRETOR GERAL

ANDRÉ MAGGI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.786.144/0001-76

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antonio Maggi, nº 303, 
Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Capital do Estado do 
Mato Grosso e online no Drive disponibilizado pela Secretária 
da Companhia, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

PEDRO JACYR BONGIOLO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JESUÍTA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº. 08.918.031/0001-38

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida André Antônio Maggi, nº 303, 
3º andar, sala 04, Bairro Alvorada, Município de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, também online no Drive disponibilizado pela 
Secretária da Companhia, os documentos de que trata o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. Cuiabá/MT, 14 de março de 2022.

DANTE POZZI - Diretor

Pregão Eletrônico SRP nº 1/2022
PREGÃO ELETRÔNICO – OBJETO: O registro de preços, do tipo 
menor preço por item, para futura e eventual aquisição de materiais 
permanentes – termocicladores, será para atender as demandas 
dos Hospitais Veterinários, campus Cuiabá e campus Sinop da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, conforme 
especificações constantes no edital e seus anexos.
Edital disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial: 24/03/2022.
Entrega das Propostas: a partir de 24/03/2022, às 08h30min no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das Propostas: 12/04/2022, às 09h30min (horário de Brasília) 
no site: www.comprasgovernamentais.gov.br).

BRUNA LACERDA ROCHA
Pregoeira/FUFMT

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃOTRIBUNAL 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 7 de abril de 2022, 
às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Objeto: “Serviços de Mensageria para o e Social, com 
suporte técnico remoto/presencial, garantia, 
treinamento e serviços consultivos em horas assistida.”

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, 22 de março de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2022

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 12/2022, cujo objeto é a: Aquisição futura e 
fracionada de pedra brita, pedrisco, pó de pedra e areia para uso 
em geral inclusive na pavimentação de vias urbanas 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 05/04/2022, 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 07:00h às 
11 : 0 0 h e 1 3 : 0 0 h à s 1 7 : 0 0 h o u a t r a v é s d o s i t e 
www.novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 23 de 
Março de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

Edital nº: 030/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 06 de ABRIL de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da 
Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES SMARTPHONE PARA 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 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, 23 de março de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 029/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 06 de ABRIL de 
2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da 
Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO 
PRÉ-HOSPITALAR (KIT APH — MARC1), PARA UTILIZAÇÃO 
PELOS INTEGRANTES DO GABINETE DE SEGURANÇA 
INSTITUCIONAL E INTEGRANTES DO GAECO NA 
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS OU PARA 
REALIZAR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 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, 23 de março de 2022

Milton do Prado Gunthen Junior - Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 013/2022. PROC. Nº 023/2022.
O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da 
Licitação PE nº 013/2022, aberta no dia 16/03/2022 ás 15:00 
(horas) horário de Brasília, se sagrou vencedora no certame a 
empresa: CONCEITO VEÍCULOS ESPECIAIS –LTDA ME, 
CNPJ nº 14.270.164/0001-43, com o valor total de R$ 
227.980,00.

Cláudia Márcia S. Rodrigues – Pregoeira
Homologado pelo prefeito Municipal
NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia 
Mato-grossense de Gás - MTGÁS, Sec. César Alberto Miranda Lima 
dos Santos Costa, CONVOCA todos os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 29 de março de 2022, às 10h, que será realizada 
por meio de telepresencial 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, 
para tratar das seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Planejamento estratégico da MTGÁS para 2022. 

2ª - Alteração do quadro societário;  

2ª - Cotas acionistas; 

3ª - Precificação do GNV.

4ª - Assuntos de interesses gerais. 19/03, 22/02 e 23/02/2022

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 3ª REGIÃO
EDITAL DE AVISO DE ELEIÇÃO

Convocação para registro de chapa eleitoral da eleição para funções de 
Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional de 
Biomedicina da 3ª Região – Quadriênio 2023/2027. O Presidente do CONSELHO 
REGIONAL DE BIOMEDICINADA 3ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais que lhe confere a Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, 
ambas regulamentadas pelo Decreto nº 88.439/83, torna público que será realizada 
eleição para Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes do Conselho Regional 
de Biomedicina da 3ª Região, com jurisdição sobre os estados de Goiás, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal, que deverão compor o 
plenário do CRBM-3 para o quadriênio que terá início em 05/01/2023 e término em 
04/01/2027. A eleição se dará em conformidade com os termos do artigo 20 do 
Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983, bem como de acordo com a redação 
estabelecida na Resolução nº 119, de 31 de março de 2006, publicada no D.O.U., 
seção 1, página 70, em 06/06/2006 e demais modificações, Resolução nº 237, de 
05 de dezembro de 2013, publicada no D.O.U., seção 1, página 62, em 09/01/2014 
e, Instrução Normativa nº 02, de 08 de outubro de 2015. Por conseguinte, faz saber 
que serão recebidas as inscrições de registros de chapa para Conselheiros 
Titulares e Suplentes, no período de 25 de março a 08 de abril de 2022. As 
inscrições de registro de chapas obedecerão à legislação e regulamentos que 
norteiam o processo eleitoral e serão realizadas, mediante protocolo, 
exclusivamente na sede do Conselho Regional de Biomedicina da 3.ª Região, na 
Rua 112, nº 137, Qd. 36F, Lt. 51, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.085-150, telefone: 
(62) 3215-1512, no horário das 09:00 às 17:00 horas. O Conselho Regional de 
Biomedicina da 3ª Região enviará ofício às Delegacias Regionais, via e-mail e por 
SEDEX, encaminhando cópia deste edital. As apurações serão realizadas logo 
após o encerramento das votações na sede do Conselho Regional de Biomedicina 
da 3ª Região. Todo profissional que atenda à legislação específica poderá concorrer 
ao pleito eleitoral para o quadriênio 2023/2027. Nos termos do Regulamento 
Eleitoral Padrão (REP), o voto é obrigatório a todos os profissionais biomédicos 
inscritos no Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região, sendo, no entanto, 
facultado exercer o referido direito na sede do CRBM-3 ou por correspondência. A
Comissão Eleitoral encarregar-se-á do processo eleitoral, bem como atenderá a 
todos os interessados de acordo com a legislação pertinente, cumprindo o REP e 
demais modificações, além das condições para o exercício do direito a voto e de ser 
votado, podendo ainda baixar normas complementares quando necessário ao 
cumprimento do pleito eleitoral. Goiânia-GO, 24 de março de 2022.

RENATO PEDREIRO MIGUEL
Presidente do CRBM-3

CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS
CNPJ nº 10.888.985/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O CONDOMÍNIO BOSQUE DOS IPÊS, inscrito no CNPJ sob o nº. 10.888.985/0001-97, situado na Av. Dr. Hélio Ribeiro, S/N,
Bairro Paiaguás, em Cuiabá-MT, por meio de sua síndica em exercício Sra. Marileide Alves Lira, nos termos do artigo 24 da Lei
4.591/1964, artigo 1.355 do Código Civil e item 27 do Regimento Interno, CONVOCA todos os condôminos para a realização de
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no espaço gourmet do Condomínio Bosque dos Ipês, no dia 04/04/2022, (2ª
FEIRA), às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos
condôminos com direito a voto nos  termos do artigo  32  da Convenção,  e às 19h00min (dezenove horas),  em segunda
convocação com qualquer número de presentes com direito a voto, nos termos do § único do artigo 32 da Convenção, para tratar
acerca da presente pauta: 1. Apresentação do Relatório do Conselho Fiscal e deliberação sobre a aprovação das contas de maio a
dezembro/21; 2. Deliberação sobre a proposta orçamentária, com definição da taxa condominial e demais fundos; 3. Deliberação
sobre composição de comissões de trabalho para tratarem sobre eventos, mobiliários/equipamentos das áreas comuns e de
estudos para alteração da Convenção e Regimento Interno; 4. Deliberação sobre uso do fundo de reserva e/ou instituição de taxa
extra para custeio de acordo na ‘’ação judicial dos cheques do serviço de instalação de câmeras’’, bem como para melhorias e
investimentos no condomínio, sendo venda/aquisição de veículo, reparo das calçadas, redutores de velocidade, fibra óptica,
resolução de problema do muro de divisa com o fórum e playground. 5.  Deliberação sobre o Plano de Trabalho Plurianual do
Condomínio;  6.  Informes sobre situações envolvendo animais em áreas comuns e privadas e deliberação de regramentos.  7.
Assuntos Gerais.  DA REPRESENTAÇÃO: Nos termos do item 30 do Regimento Interno, apenas poderá votar e ser votado o
condômino em dia com as obrigações do Condomínio,  ressaltando que inquilino ou terceiro apenas poderá votar munido de
procuração do proprietário, com firma reconhecida, que lhe atribua poderes específicos para tal.  DA PARTICIPAÇÃO: Os
condôminos que estiverem em débitos com as suas contribuições condominiais estarão legalmente  impedidos  de votar nas
deliberações da Assembleia e delas participarem (assinar a lista), nos termos do artigo 1.335, inciso III do Código Civil, e artigo 33,
§ único da Convenção de Condomínio. O proprietário inadimplente poderá assistir à Assembleia, porém não lhe será permitido se
pronunciar,  votar,  requerer  questão de ordem  ou deliberar  sobre  qualquer  decisão.  O mesmo se aplica  ao inquilino  sem
procuração, nos termos do item 31 do Regimento Interno. Salientamos que a presença de todos os condôminos é imprescindível
para o cumprimento dos assuntos a serem abordados, ressaltando-se, no entanto, que a ausência não desobriga de aceitar como
tácita concordância os assuntos que forem tratados e deliberados, nos termos do estabelecido no §1º do artigo 24 da Lei 4.591/64
e item 36 do Regimento Interno. Cuiabá/MT, 23/03/2022. Marileide Alves Lira - Síndica. Av. Dr. Helio Ribeiro, S/N - Paiaguas -
Cuiabá/MT - CEP 78048-911, Fone: (65) 3631-4762 - E-mail: condbosquedosipes@gmail.com. 24/03/22

ABANDONO DE EMPREGO
COLCHÕES PANTANAL LTDA, CNPJ sob o nº 14.385.001/0001-06, sito a 
Rua I s/n Quadra Industrial V LT 66 com a rua K com Lote 156, Bairro 
Distrito Industrial, município de Cuiabá/MT, solicita o comparecimento do 
funcionário GUSTAVO MARTINS DA ROCHA, portador da CTPS sob o nº 
2719170 série 0050-MT e CPF Nº 708.421.711-85 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.
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09:00h28/03/2022

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.

Erico Sobral
Leiloeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A presidente da COOPERATIVA DOS AMIGOS DA NATUREZA – COOPAMIN, inscrita no 
Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 10.214.297/0001-41 e na Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso sob o NIRE n.º 51400008370 no uso das atribuições que lhe confere o seu 
Estatuto Social, convoca todos os seus Cooperados, que nesta data, para efeito de quórum, 
totalizam 23 (vinte e três) cooperados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: DATA – 04/04/2022 - 
LOCAL - Sede da COOPERATIVA DOS AMIGOS DA NATUREZA – COOPAMIN com 
endereço sito a AVENIDAV, N.º 435, SALAB, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL, MUNICIPIO 
DE CUIABÁ, CEP: 78.098-480, ESTADO DE MATO GROSSO. ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA: HORÁRIO: 1) Em 1ª (primeira) convocação às 8:30 horas com a 
presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; 2) Em 2ª (Segunda) convocação às 9:30 
horas com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, 3) Em 3ª 
(terceira) e última convocação às 10:30 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) 
cooperados com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
EXTRAORDINÁRIA: (01) Alteração de atividades.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
LAR ESPÍRITA MARIA DE NAZARÉ

A Presidente do Lar Espírita Maria de Nazaré, em 
observância às disposições estatutárias concernentes 
ao artigo 8º, inciso I, letras “a” e “b” combinado com o 
artigo 9º, parágrafos 1º, 2º e 3º, letra “a”, do Estatuto 
Social do “LAR ESPÍRITA MARIA DE NAZARÉ”, FAZ 
SABER que ficam convocados todos os associados no 
gozo de seus direitos a comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 31 de março de 
2022, com início às 20h30min, em 1ª (primeira) 
convocação, com presença de metade mais um dos 
membros com direito a voto e, em 2ª (segunda) 
convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer 
número, no Lar Espírita Maria de Nazaré, sito na Rua 
Tenente Pedro Dantas (antiga Rua 02), Lote 05, 
Quadra 14, Jardim Marajoara, Várzea Grande-MT, 
CEP 78138-438, para deliberar sobre a seguinte 
pauta:1.Apreciar a prestação de contas da diretoria e a 
demonstração de receitas e despesas, respectivos 
documentos financeiros relativos ao exercício findo no 
período de 1º/04/2021 a 31/03/2022, aprovando ou não 
o parecer do Conselho Fiscal. 2.Eleger os membros da 
nova Diretoria e do Conselho Fiscal para a gestão de 
2022/2024. E, para que ninguém alegue ignorância 
será o presente EDITAL afixado no mural deste Lar 
Espírita e publicado no Jornal Diário de Cuiabá. Dado e 
passado nesta cidade de Várzea Grande/MT, aos 21 
dias do mês de março de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, na forma da legislação vigente, a 
Comissão Pró Fundação, presidida pelo Dr. VANDER 
FRANCISCO COSTA, CONVOCA todos os membros, 
pessoas jurídicas e instituições dos Serviços Sociais, de 
Aprendizagem e Vinculados ao de Formação Profissional 
Sistema Sindical “S”, pessoas jurídicas de direito privado, 
criadas por lei, com finalidade de prestar assistência social e 
qualificação profissional, em todos os Estados da 
Federação e no Distrito Federal, para participarem da 
Assembleia Geral de Fundação do SINDICATO NACIONAL
DAS ENTIDADES DOS SERVIÇOS SOCIAIS, DE 
APRENDIZAGEM E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
VINCULADOS AO SISTEMASINDICAL“S”, a se realizar, de 
forma presencial, no dia 26 (vinte e seis), quinta-feira, do 
mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 
16h00min (dezesseis horas), em primeira chamada, na 
Cidade de Brasília, Distrito Federal, ao SAUS, Quadra 1, 
Bloco J, número 10/20, Sala 707, Edf. Clésio Andrade, CEP
70.070-944, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) 
Fundação do Sindicato Nacional dos Empregadores dos 
Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação 
Profissional Vinculados ao Sistema “S” para representar a 
categoria econômica das instituições dos Serviços Sociais, 
de Aprendizagem e de Formação Profissional Autônomas 
Vinculas ao Sistema Sindical pertencentes ao sistema “S”, 
pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei, com 
base territorial em todos os Estados da Federação e no 
Distrito Federal; 2) Discussão e aprovação do Estatuto do 
Sindicato Nacional dos Empregadores dos Serviços 
Sociais, de Aprendizagem e Formação Profissional 
Vinculados ao Sistema “S”; 3) Eleição, Apuração e Posse da 
Primeira Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, membros 
t i tulares e suplentes do Sindicato Nacional dos 
Empregadores dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e 
Formação Profissional Vinculados ao Sistema “S”; 4) 
Autorização para que a diretoria eleita possa pleitear 
perante aos órgãos competentes o registro sindical. Não 
havendo quórum legal, a Assembleia será realizada 30 
(trinta) minutos após, no mesmo local e com qualquer 
número de participantes. 
Brasília/DF, 23 de março de 2.022. 

VANDER FRANCISCO COSTA
Presidente da Comissão Pró Fundação.MARIA MADALENA DE MEDEIROS CAMPOS, CPF n.º 

077.677.811-00 e Ivaldo Ferreira Campos, CPF n.º 
065.705.691-04 tornam público que requerem à 
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável – SMADESS a Licença Ambiental – 
Modalidade: Licença Prévia, para atividade Comercial, 
localizada na Rua Tucano (Antiga Rua 03), Esq. c/ Rua 
Juriti (Antiga Rua 06), Qd. 10, Lote 18, Bairro Recantos 
dos Pássaros município de Cuiabá –MT.

COSTA VERDE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA – Posto Costa Verde 2, CNPJ – 
27.621.098/0001-50 localizado na Av. Ten. Coronel Duarte, 
985, Centro-sul, Cuiabá/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.

IMPÉRIO CALTINS CALCÁRIO LTDA (CNPJ 
44.072.660/0001-53) torna público que requereu à 
SEMA a alteração da razão social do processo SEMA
280231/2006, cuja titularidade anterior era de IMPERIO 
MINERAÇÕES LTDA (CNPJ/MF 03.534.260/0004-88).

JOSÉ PAULO GARCIA PEDRIALI FILHO E OUTROS, inscrito CPF 026.057.049-47, torna
público que requereu junto a SEMA/MT a outorga de captação superficial. Município: Barra
do Bugres/MT; Curso d’água: Córrego sem denominação, afluente do Córrego Vermelho;
Bacia Hidrográfica:  Paraguai;  Ponto captação:  Lat.  15º 4'5.83"S e Long. 57º28'55.46"W;
Modalidade: Derivação/Captação de Água Superficial; Finalidade: Bovinocultura; Vazão da
captação (m³/s): 0,00243. 24/03/22

JOSÉ PAULO GARCIA PEDRIALI FILHO E OUTROS, inscrito CPF 026.057.049-47,
com Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT nº43126/2017, torna público que requereu
junto  à  Secretária  Municipal  de  Meio  Ambiente -  SEMA/MT,  o  cadastro  de  01
Barramento de acumulação de água para usos múltiplos (exceto consumo humano),
no Córrego sem denominação, afluente do córrego vermelho Grande, localizado na
estrada vicinal, Fazenda São Sebastião, Zona Rural, município de Barra do Bugres  -
MT. Em atendimento a Lei de Segurança de Barragens. 24/03/22
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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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)
JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES PROCESSO n. 1040004-29.2018.8.11.0041 Valor da causa: 
R$ 5.581,88 ESPÉCIE: [Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]-
>PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 
Endereço: RUA I, S/N, QUADRA 10, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 POLO 
PASSIVO: Nome: SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, brasileira, vendedora, portadora da carteira 
de identidade RG n°. 1457971-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 959.676.051-34Endereço: RUA I, S/N, RESID. 
PAIAGUAS, QD. 10, BLOCO 05, APTO. 303, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 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: O CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10, devidamente qualificado nos autos, ajuizou ação de cobrança em face de 
SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, a qual é legítima proprietária do Apartamento nº 303 do Bloco 05, que 
compõem o Condomínio (parte autora). A requerida encontra-se inadimplente com o pagamento das taxas condominiais 
referente aos meses de 10/06/2017 à 10/11/2018, que constam discriminados na planilha de cálculo juntado na inicial, 
totalizando o valor até a propositura da ação R$ 5.581,88 (cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito 
centavos). Diante do exposto a parte autora requer que a ré seja condenada ao pagamento das cotas condominiais 
ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária (média IGPM/INPC), juros de mora 
(1% ao mês) e multa de 2% a partir do vencimento de cada taxa condominial, qual seja, desde 10/06/2017, além de 
condená-la aos ônus da sucumbência, com o ressarcimento das custas e despesas processuais na forma do artigo 82 
§ 2º do Código de Processo Civil/2015 e ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo Civil/2015. DECISÃO: DESPACHO Defiro 
o pedido de ID. 60710975, ficando dispensada a publicação do edital em jornal de ampla circulação, como previsto no 
parágrafo único do art. 257 do CPC. 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. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 
de Direito 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, 25 
de novembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ELIO HENRIQUE LAZARON, CPF 099.647.629-68, proprietário 
da Fazenda Padre Cicero, torna público que requereu àSecretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA MT a Licença por Adesão 
e Compromisso – LAC, para atividadeArmazéns gerais, localizado 
na RODOVIA BR 338, KM 196, S/N, ZONA RURAL, município de 
Porto dos Gaúchos-MT,Coordenadas Geográficas 56o33’56.09’’ W 
e 11o52’10.74’’ S.

GF SAUDE EIRELI, CNPJ 42.932.585/0001-28, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso, a Licença prévia, Licença de 
Instalação e a licença de operação para a atividade labo-
ratório clínicos e atividade medica ambulatorial restrita a 
consultas, sito a Av Otavio de Souza Cruz, nº 492, sala 
01, Centro-Sul, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). 

PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS, CPF: 
386.012.730-68, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente -SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação para a atividade de posto de abaste-
cimento de combustível (ponto de abastecimento-P.A-Tan-
que aéreo 17 m³), sito Rodovia BR 242, KM 754, SNº, Zona 
Rural, Nova Ubiratã - MT, não determinado (EIA/RIMA).

JM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 
N° 38.231.134/0001-96, torna público que requereu junto à secretaria 
municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável de 
Várzea Grande (SEMMARDS/VG), as seguintes licenças ambientais, Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipa-
mentos para uso industrial, Localizado na RUA PORTUGAL (LOT PRQ 
IND S MARCOS), Nº 05, QD. 05 LOTE 05, Bairro MARAJOARA, Várzea 
Grande/MT, CEP 78.138-203.  

BOM FUTURO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXES LTDA – Fazenda 
Santa Juliana, inscrita no CNPJ: 09.181.634/0001-62, torna público que 
requereu á secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT (SEMA/MT) a 
renovação da Outorga de direito de uso de recursos hídricos daIndustria 
eComercio de Peixes para lançamento de efluentes tratados no Córrego 
Cabeceira do Taturana e Captação de água subterrânea, concedida atra-
vés da Portaria n° 545 de 13/08/2020. O poço está localizado na Rodovia 
MT 070 km 384, s/n°, zona rural do município de Campo Verde-MT. Não 
foi determinado EIA-RIMA.

Cuiabá, sexta-feira, 25 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021

Senhores acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas, o Balanço Patrimonial, acom-
panhado das demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.
CNPJ/MF - 03.081.965/0001-44

Balanço Patrimonial dos Exercício de 2021

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Terrenos a comercializar 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Juros sobre capital a receber 0,00 0,00
Antecipação de dividendos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Total do ativo circulante 0,00 0,00

Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Empresas ligadas 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Depósitos judiciais 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00
Imobilizado 0,00 0,00
Intangível 0,00 0,00
Total do ativo não circulante 0,00 0,00

Total do Ativo 0,00 0,00

Passivo e Patrimônio Líquido 2021 2020
Circulante
Fornecedores 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00
Obrigações fiscais 0,00 0,00
Obrigações sociais 0,00 0,00
Custo orçado a incorrer 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Imposto de renda e contribuição social a pagar 0,00 0,00
Empresas ligadas 470.873,48 465.157,28
Lucros antecipados de exercícios futuros 0,00 0,00
Dividendos a pagar 0,00 0,00
Juros sobre capital a pagar 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisões trabalhistas 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Total do passivo circulante 470.873,48 465.157,28

Não Circulante
Financiamentos 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para contingencias 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Receita com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
(-) Custo com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
Total do passivo não circulante 0,00 0,00

Participação de Minoritários 0,00 0,00

Patrimônio Líquido
Capital social 27.100,00 27.100,00
(-) Capital social a integralizar 0,00 0,00
Reserva legal 0,00 0,00
(-) Ações em tesouraria 0,00 0,00
Resultados acumulados (492.257,28) (492.082,28)
Resultado do exercício (5.716,20) (175,00)
Ajuste equivalência patrimonial 0,00 0,00
Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00
Total do patrimônio líquido (470.873,48) (465.157,28)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021

Notas Explicativas da Diretoria às Demonstrações Financeiras 
do Período Findo em 31 de Dezembro de 2021

Nota 1 - Resumo dos Procedimentos Contábeis: 
1.1 - Demonstrações Financeiras:
As Demonstrações Financeiras são apresentadas com observância às 
disposições da Lei nº 6404 de 15.12.76 e do Decreto Lei nº 1598 de 26.12.77, 
tendo como norma primária o enquadramento dos parâmetros contábeis aos 
princípios legais. Salientamos a seguir as principais práticas adotadas:
1.1.1 - As receitas e despesas foram registradas segundo o regime de 
competência;
1.1.2 - O realizável após o exercício seguinte está classificado à Longo 
Prazo;
1.1.3 - A depreciação é calculada pelo método linear mediante aplicação de 
taxas que levam em conta o tempo de vida útil-econômica dos bens;
1.2 - Provisão para Encargos Trabalhistas
1.2.1- Não foram feitas as provisões para encargos trabalhistas em função de 
que a empresa encontra-se com suas atividades paralisadas.
1.3 - Provisão para o Imposto de Renda
1.3.1 - Não foi efetuada a provisão do Imposto de Renda, em função de ter 
sido apurado prejuízo.
1.4 - Aplicações no Mercado Aberto
1.4.1- Registrados as aplicações e os rendimentos auferidos até a data do 
balanço;
Nota 2 - Capital Social: O Capital Social totalmente realizado em 31.12.2021 
está representado por 27.100 ações no valor de R$ 1,00 cada ação. Sendo 
21.108 de ações ordinárias nominativas, e 5.992 de ações preferenciais 
nominativas.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2021

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 2021

2021 2020
Receita Bruta de Venda de Produtos 0,00 0,00
Receita de venda de produtos 0,00 0,00
Deduções da Receita Bruta 0,00 0,00
Impostos incidentes sobre vendas de produtos 0,00 0,00
Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
Custos de Venda de Produtos 0,00 0,00
Lucro Bruto 0,00 0,00
Receitas (Despesas) Operacionais
Vendas 0,00 0,00
Gerais e administrativas (5.716,20) (175,00)
Equivalência patrimonial 0,00 0,00
Juros s/ capital próprio 0,00 0,00
Outras despesas, líquidas 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro(5.716,20) (175,00)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 0,00 0,00
Despesas financeiras 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Imposto de Renda e da

Contribuição Social (5.716,20) (175,00)
Imposto de renda e contribuição social 0,00 0,00
Lucro Líquido do Exercício antes da Participação

de Minoritários (5.716,20) (175,00)
Participação de Minoritários no Lucro do Exercício 0,00 0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2021

Capital
 Social

Reserva da 
Cm Capital

Reserva de 
Incentivos

Total 
Reserva Reserva

Lucros 
Prejuízos Patrimônio

Histórico Realizado Realizado Fiscais de Capital Legal Acumulados Líquido
Saldo em 31.12.2019 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.082,28) (464.982,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (175,00) (175,00)
Saldo em 31.12.2020 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.257,28) (465.157,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.716,20) (5.716,20)
Saldo em 31.12.2021 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (497.973,48) (470.873,48)

Origens 2021 2020
Das Operações
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)
Depreciações do Exercício 0,00 0,00
Baixa bens ativo Imobilizado 0,00 0,00
Movimento Longo Prazo 0,00 0,00
Total das Origens (5.716,20) (175,00)
Aplicações
No Ativo Permanente
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 0,00 0,00
Aquisição de Quotas O Empresas 0,00 0,00
Total das Aplicações 0,00 0,00
Movimento Capital Circulante 5.716,20 0,00
Total 5.716,20 0,00
Nomenclatura 2021 2020 VARIAÇÃO
Ativo Circulante 0,00 0,00 0,00
Passivo Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20
Movimento Capital Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20

Conselho de Administração
Ézaro Medina Fabian

Alexandre Dores Fabian
Carlos Roberto S.Melquiades

Diretoria
Alexandre Dores Fabian
Fernando Dores Fabian
Fernando Tavares Vieira

CRC PR “S” MT 027820/O-1

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das 

atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

Ajustado por:
Depreciação 8 1 2 5.486 5.414
Amortização – – 15 18
Energia contratada 

CCEE – – 370 1.810
Juros sobre emprésti-
mos e financiamentos 9 – – 4.373 4.907
Imposto de Renda e 
contribuição corrente 17 – – 864 803
Resultado de equiva-

lência patrimonial (4.557) (5.235) – –
(1) (51) 15.663 18.134

Variações:
Decréscimo 

(acréscimo) de ativos
Contas a receber de 

clientes – – 817 (1.666)
Adiantamentos – – (4) (8)
Impostos a recuperar 2 – 3 (1)
Despesas antecipadas – – 778 (1.119)
Créditos diversos – – – (38)

2 – 1.594 (2.832)
Acréscimo (decréscimo) 

de passivos
Fornecedores – (11) (2.132) 2.113
Obrigações trabalhistas 

e tributárias (1) (1) (64) (66)
Outras obrigações 1 10 58 (42)

– (2) (2.138) 2.005
Caixa gerado pelas 

atividades operacionais 1 (53) 15.119 17.307
Impostos e contribui-
ções social pagos – – (753) (797)

Fluxo de caixa líquido 
(usado nas) proveniente das 

  atividades operacionais 1 (53) 14.366 16.510
Fluxo de caixa das atividades 

de investimento
Títulos e valores 

mobiliários 6 – – (90) 840
Aquisições ativo 

imobilizado e intangível 8 (1) – (414) (1.130)
Fluxo de caixa usado nas 

atividades de investimento (1) – (504) (290)
Fluxo de caixa das ativida-

des de financiamento
Pagamento de mútuo com 

parte relacionada – – – (1.595)
Amortização de emprésti-
mos incluindo juros 9 – – (11.458) (12.138)

Fluxo de caixa proveniente 
das (usado nas) atividades 

  de financiamento – – (11.458) (13.733)
(Redução) Aumento de 

caixa e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
Variação de caixa e 

equivalente de caixa
Caixa e equivalente de 
  caixa no início do exercício 4 – 53 7.347 5.552
Caixa e equivalente de 

caixa no final do exercício 4 – – 9.751 8.039
(Redução) Aumento de caixa 

e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Exercícios findos (Em milhares de reais)
Notas Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 – – 9.751 7.347
Contas a receber 5 – – 2.978 3.795
Impostos a recuperar 39 41 42 45
Adiantamentos a terceiros 2 2 22 18
Despesas antecipadas – – 734 1.512
Dividendos a receber 2.523 1.581 – –
Total do ativo circulante 2.564 1.624 13.527 12.717
Não circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários 6 – – 3.025 2.935
Investimentos 7 141.774 138.158 – –
Depósitos judiciais – – 233 233
Total do Realizável a 

longo prazo 141.774 138.158 3.258 3.168
Imobilizado 8 – 1 199.733 204.805
Intangível – – 73 88
Total do ativo não circulante 141.774 138.159 203.064 208.061
Total do ativo 144.338 139.783 216.591 220.778

Notas Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 7.050 7.049
Fornecedores – – 52 2.184
Adiantamentos de Clientes 11 11 11 11
Obrigações tributárias e 

trabalhistas 2 3 477 430
Outras obrigações 10 78 77 7.077 6.650
Total do passivo circulante 91 91 14.667 16.324
Não circulante
Outras obrigações 10 – – 163 162
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 57.514 64.600
Total do passivo não 

circulante – – 57.677 64.762
Patrimônio líquido 11
Capital social 161.246 161.246 161.246 161.246
Prejuízos acumulados (16.672) (21.227) (16.672) (21.227)
Outros resultados abrangentes (327) (327) (327) (327)

Total do patrimônio líquido 144.247 139.692 144.247 139.692
Total do passivo e 

patrimônio líquido 144.338 139.783 216.591 220.778
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 13 – – 25.621 24.264
Custo da geração de energia 14 – – (11.393) (8.911)
Lucro bruto – – 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas 15 (1) (51) (2.048) (2.503)
Outras despesas operacionais, 
liquidas – – 870 (9)
Resultado antes das 

despesas financeiras 
  líquidas e impostos (1) (51) 13.050 12.841
Receitas financeiras – 1 419 132
Despesas financeiras (1) (3) (8.050) (6.988)
Resultado financeiro 16 (1) (2) (7.631) (6.856)
Participação nos lucros das 

empresas investidas por 
  equivalência patrimonial, 
  líquida de impostos 7 4.557 5.235 – –
Resultado antes dos impostos 4.555 5.182 5.419 5.985
Contribuição social corrente 17 – – (301) (287)
Imposto de renda corrente 17 – – (563) (516)
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados

Outros 
resultados 

abrangentes Total
Saldos em 31 de 

dezembro de 2019 161.246 (26.409) (327) 134.510
Lucro líquido do 

exercício – 5.182 – 5.182
Saldos em 31 de 

dezembro de 2020 161.246 (21.227) (327) 139.692
Lucro líquido do 

exercício – 4.555 – 4.555
Saldos em 31 de 

dezembro de 2021 161.246 (16.672) (327)  144.247
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Mega Brasil Energia S.A.
CNPJ/MF 10.466.802/0001-45

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administraivo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas em 
conformidade com a legislação societária examinadas por auditores 
independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram parecer sem 
ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas na 
versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.com.br/

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8 9.751 7.347
Contas a receber 10 2.978 3.795
Impostos a recuperar 3 5
Adiantamentos a fornecedores 20 18
Despesas antecipadas 734 1.512
Total do ativo circulante 13.486 12.677
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 9 3.025 2.935
Outros créditos - depósitos judiciais 233 233
Imobilizado 11 199.733 204.803
Intangível 73 88
Total do ativo não circulante 203.064 208.059
Ativo total 216.550 220.736

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Empréstimos e financiamentos 12 7.050 7.049
Fornecedores 52 2.184
Obrigações tributárias 475 429
Dividendos a distribuir 14 2.523 1.581
Outras obrigações 13 6.999 6.573
Total do passivo circulante 17.099 17.816
Não circulante
Outras obrigações 13 163 162
Empréstimos e financiamentos 12 57.514 64.600
Total do passivo não circulante 57.677 64.762
Patrimônio líquido 15
Capital social 133.673 133.673
Reserva de Lucros 531 333
Lucros acumulados 7.570 4.152
Total do patrimônio líquido 141.774 138.158
Passivo total 216.550 220.736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Inxú Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ 12.863.751/0001-10

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

Demonstração dos resultados - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 17 25.621 24.264
Custo da geração de energia 18 (11.393) (8.911)
Lucro bruto 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas (2.047) (2.452)
Outras receitas (despesas) operacionais, 

líquidas 870 (9)
19 (1.177) (2.461)

Lucro antes do resultado financeiro 
e impostos 13.051 12.892

Receitas financeiras 15 419 131
Despesas financeiras 15 (8.049) (6.985)
Resultado financeiro (7.630) (6.854)
Resultado antes dos impostos 5.421 6.038
Imposto de renda e contribuição social 

corrente 21 (864) (803)
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Reserva 
de lucros Lucros 

acumu-
ladosNota

Capital 
social

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2019 133.673 42 592 134.307
Lucro líquido do exercício – – 5.235 5.235
Reserva legal – 291 – 291
Dividendos mínimos 

obrigatórios – – (1.675) (1.675)
Saldos em 31/12/2020 133.673 333 4.152 138.158
Reversão dividendos 

provisionados a maior 
  em 2020 – – 141 141
Reversão reserva legal 

provisionada a maior 
  2020 – (30) 30 –
Lucro líquido do exercício – – 4.557 4.557
Reserva legal – 228 (228) –
Dividendos mínimos 

obrigatórios 15.c (1.082) (1.082)
Saldos em 31/12/2021 133.673 531 7.570 141.774

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Ajustado por:
Depreciação 11 5.484 5.412
Amortização 15 18
Energia contratada CCEE 370 1.118
Juros sobre empréstimos e financiamentos 12 4.373 4.907
Imposto de renda e contribuição corrente 16 864 803

15.663 17.493
(Acréscimos) decréscimos de ativos
Contas a receber de clientes 817 (1.666)
Adiantamentos a fornecedores (2) (8)
Impostos a recuperar 2 (1)
Despesas antecipadas 778 (1.119)
Outros créditos – (38)

1.595 (2.832)
Acréscimos (decréscimos) de passivos
Fornecedores (2.132) 2.124
Obrigações trabalhistas e tributárias (64) (65)
Outras obrigações 57 (52)

(2.139) 2.007
Caixa gerado pelas atividades operacionais 15.119 16.668
Pagamentos de imposto de renda e 

contribuição social (753) (797)
Fluxo de caixa gerado das 

atividades operacionais 14.366 15.871
Fluxo de caixa das atividades de 

investimento
Aquisição de bens do imobilizado 11 (414) (1.130)
Títulos e valores mobiliários 9 (90) 840
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de investimento (504) (290)
Fluxo de caixa das atividades de 

financiamento
Pagamento/Variação de dividendos 15 – (1.595)
Amortização de empréstimos, 

incluindo juros 12 (11.458) (12.138)
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de financiamento (11.458) (13.733)
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848
Caixa e equivalente de caixa no início 

do exercício 7.347 5.499
Caixa e equivalente de caixa no final 

do exercício 9.751 7.347
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas 
em conformidade com a legislação societária examinadas por 
auditores independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram 
parecer sem ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas 
na versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.
com.br/

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administrativo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

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: 
1005967-05.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$284.274,16 Espécie: Monitória Polo Ativo: Cooperativa De 
Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT (atual denominação da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte do Mato Grosso – Sicredi Centro Norte 
MT, sucessora por incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 
Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, 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: Ferreira E Ferreira Móveis Ltda Me, pessoa jurídica, inscrita mhflores@mhflores.com.br
no CNPJ/MF 13.818.390/0001-53, com sede na Rua General Camisão, nº 4010, bairro Dom Aquino, CEP
78015-130, em Cuiabá- MT, endereço eletrônico: desconhecido. 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$284.274,16 (duzentos e  oitenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e dezesseis centavos), atualizado até 17/01/2020 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 Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 
Jurídica – C/C 27343-0', firmada em 12/07/2011, a cooperativa autora concedeu à Requerida um crédito em 
conta corrente, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com possibilidade de renovações automáticas, 
acrescidas dos encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida não efetuou o devido 
pagamento e encontra-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$284.274,16 (duzentos e oitenta 
e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos). DECISÃO: Vistos etc. 1. 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). 2. Consigne-se do 
mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 
processuais. 3. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 29521477 - 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, 16 de abril de 
2020. 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 69283295. Cite-se a 
requerida: FERREIRA& FERREIRAMOVEIS LTDA- ME - CNPJ: 13.818.390/0001-53, 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 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-MT, 9 de fevereiro de 2022.

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 07.054.279/0001-35 – NIRE: 513.0000945-5

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO 
ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições 
que lhe confere os poderes no Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica aos 
senhores acionistas que se encontra à disposição na sede da Companhia, 
localizada à Rua “D” nº 1600, Distrito Industrial de Cuiabá, CEP: 78.098-300, 
em Cuiabá/MT, os documentos a que se referem o artigo 133, da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, a saber: a) Relatório da 
Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; 
b) Cópia das demonstrações financeiras; c) Parecer do Conselho Fiscal.
Cuiabá/MT, 22 de março de 2022.

BERNARDO EUDÓXIO BADOTTI
Diretor Administrativo-Financeiro.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.

CNPJ/MF 03.081.965/0001-44
Comunicado aos Acionistas

Comunicamos  que  se  encontram  à  disposição  dos  Senhores  acionistas  da
Concrefab  Indústria  de  Pré-Moldado  S/A,  em  sua  sede  social  à  Avenida  São
Sebastião nº 2.215, sala 01, bairro Popular, nesta Capital  de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, os documentos  a que  se refere o artigo 133 da Lei  nº  6.404/76,
relativos ao exercício de 2.021. Cuiabá-MT, 24/03/2.022. A Diretoria. 25/03/22

Ely de Paula Borges, CPF 568.857.179-91. Torna público que está 
requerendo a Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso as 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para atividade de extração 
de minério de ouro sob o Regime de Permissão de Lavra Garimpeira 
(ANM nº 867.660/2021). A área a ser licenciada tem um polígono total de 
10,29 hectares, localizada dentro do perímetro do Sítio Dallas, zona rural 
de Apiacás/MT.                                                     

Eugênio Giachini Neto, CPF 345.714.859-72, torna público que 
requereu a Secretaria de Meio Ambiente do Munícípio de Claudia-MT, a 
Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LP e Licença de Operação-LO, 
de Armazém de Grãos, para a atividade de Armazéns Gerais (Emissão de 
Warrants), localizado nas Chácaras 306,307 e 307-A, Município 
Cláudia/MT                                                                                      (25/03/2022)

KATIA  REGIS  LOPES DE CASTRO,  CPF  001.760.541-54,  torna  público  que
requereu à SMADES - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano departamento de licenciamento a modalidade: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
de Licença de Instalação (L.I) e Licença de Operação, para a atividade condomínio
Vertical Comercial (escritórios), situada na Avenida Carmindo de Campos, nº 2295,
Bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, CEP 78.075-000. 25/03/22

UNISOJA S.A.
CNPJ: 03.357.729/0001-08 - NIRE: 51 3 0000695-2

COMUNICADO 
O Presidente do Conselho de Administração da UNISOJA S.A., Sociedade por Ações
de Capital  Fechado, situada na Avenida Ary Coelho, nº 1.391, Sala 02-A, Jardim
Esmeralda, CEP: 78.705-849, na cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições  legais e  estatutárias,  comunica aos  senhores acionistas,
conforme preceitua o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, que se encontram a vossa inteira
disposição, na sede social da Companhia, os seguintes documentos: I - O relatório da
administração  sobre  os  negócios  sociais  e  os  principais  fatos  administrativos  do
exercício  findo  em  31/12/2021;  II -  A  cópia  das  Demonstrações  Financeiras  do
exercício findo em 31/12/2021; III - O Parecer dos Auditores Independentes referente
ao exercício findo em 31/12/2021. Em consonância com o disposto no § primeiro,
artigo 2º da Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020, fica à disposição dos
acionistas os documentos relacionados nos incisos I a III deste comunicado em meio
digital, podendo ser encaminhado mediante solicitação por escrito, através do e-mail
juridico@tmg.agr.br.  Rondonópolis/MT,  23/03/2022.  Odílio  Balbinotti  Filho -
Presidente do Conselho de Administração. 25/03, 26/03 e 27/03/22

O senhor Fabiano Piccini, inscrito sobre o CPF: 
766.006.459-20, torna público que solicita a SAMA- Sorriso, 
a renovação da licença de operação n° 313292/2016 
processo n° 234506/2016, previamente licenciada a 
atividade de produção de ovos férteis, pela SEMA– MT.

L S DOS SANTOS FABRICA DE PORTAS ME, CNPJ 
08.303.090/0001-00, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - 
LAS, para atividade de SERRARIA SEM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRAS, FAB DE ESQUADRIAS, DE CASAS PRÉ-
FABRICADAS, DE ESTRUTURAS DE MADEIRAS E ARTIGOS 
DE CARPINTARIA, no município de ARIPUANÃ - MT. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL SRP. PROCESSO Nº 033/2022
PR 017/2022.

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 017/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, 
PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
P L A N A LT O D A S E R R A , D E A C O R D O C O M A S 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, com realização prevista para o dia 
06/04/2022 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.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA
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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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)
JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES PROCESSO n. 1040004-29.2018.8.11.0041 Valor da causa: 
R$ 5.581,88 ESPÉCIE: [Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]-
>PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 
Endereço: RUA I, S/N, QUADRA 10, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 POLO 
PASSIVO: Nome: SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, brasileira, vendedora, portadora da carteira 
de identidade RG n°. 1457971-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 959.676.051-34Endereço: RUA I, S/N, RESID. 
PAIAGUAS, QD. 10, BLOCO 05, APTO. 303, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 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: O CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10, devidamente qualificado nos autos, ajuizou ação de cobrança em face de 
SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, a qual é legítima proprietária do Apartamento nº 303 do Bloco 05, que 
compõem o Condomínio (parte autora). A requerida encontra-se inadimplente com o pagamento das taxas condominiais 
referente aos meses de 10/06/2017 à 10/11/2018, que constam discriminados na planilha de cálculo juntado na inicial, 
totalizando o valor até a propositura da ação R$ 5.581,88 (cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito 
centavos). Diante do exposto a parte autora requer que a ré seja condenada ao pagamento das cotas condominiais 
ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária (média IGPM/INPC), juros de mora 
(1% ao mês) e multa de 2% a partir do vencimento de cada taxa condominial, qual seja, desde 10/06/2017, além de 
condená-la aos ônus da sucumbência, com o ressarcimento das custas e despesas processuais na forma do artigo 82 
§ 2º do Código de Processo Civil/2015 e ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo Civil/2015. DECISÃO: DESPACHO Defiro 
o pedido de ID. 60710975, ficando dispensada a publicação do edital em jornal de ampla circulação, como previsto no 
parágrafo único do art. 257 do CPC. 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. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 
de Direito 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, 25 
de novembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ELIO HENRIQUE LAZARON, CPF 099.647.629-68, proprietário 
da Fazenda Padre Cicero, torna público que requereu àSecretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA MT a Licença por Adesão 
e Compromisso – LAC, para atividadeArmazéns gerais, localizado 
na RODOVIA BR 338, KM 196, S/N, ZONA RURAL, município de 
Porto dos Gaúchos-MT,Coordenadas Geográficas 56o33’56.09’’ W 
e 11o52’10.74’’ S.

GF SAUDE EIRELI, CNPJ 42.932.585/0001-28, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso, a Licença prévia, Licença de 
Instalação e a licença de operação para a atividade labo-
ratório clínicos e atividade medica ambulatorial restrita a 
consultas, sito a Av Otavio de Souza Cruz, nº 492, sala 
01, Centro-Sul, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). 

PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS, CPF: 
386.012.730-68, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente -SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação para a atividade de posto de abaste-
cimento de combustível (ponto de abastecimento-P.A-Tan-
que aéreo 17 m³), sito Rodovia BR 242, KM 754, SNº, Zona 
Rural, Nova Ubiratã - MT, não determinado (EIA/RIMA).

JM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 
N° 38.231.134/0001-96, torna público que requereu junto à secretaria 
municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável de 
Várzea Grande (SEMMARDS/VG), as seguintes licenças ambientais, Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipa-
mentos para uso industrial, Localizado na RUA PORTUGAL (LOT PRQ 
IND S MARCOS), Nº 05, QD. 05 LOTE 05, Bairro MARAJOARA, Várzea 
Grande/MT, CEP 78.138-203.  

BOM FUTURO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXES LTDA – Fazenda 
Santa Juliana, inscrita no CNPJ: 09.181.634/0001-62, torna público que 
requereu á secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT (SEMA/MT) a 
renovação da Outorga de direito de uso de recursos hídricos daIndustria 
eComercio de Peixes para lançamento de efluentes tratados no Córrego 
Cabeceira do Taturana e Captação de água subterrânea, concedida atra-
vés da Portaria n° 545 de 13/08/2020. O poço está localizado na Rodovia 
MT 070 km 384, s/n°, zona rural do município de Campo Verde-MT. Não 
foi determinado EIA-RIMA.

Cuiabá, sexta-feira, 25 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021

Senhores acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas, o Balanço Patrimonial, acom-
panhado das demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.
CNPJ/MF - 03.081.965/0001-44

Balanço Patrimonial dos Exercício de 2021

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Terrenos a comercializar 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Juros sobre capital a receber 0,00 0,00
Antecipação de dividendos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Total do ativo circulante 0,00 0,00

Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Empresas ligadas 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Depósitos judiciais 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00
Imobilizado 0,00 0,00
Intangível 0,00 0,00
Total do ativo não circulante 0,00 0,00

Total do Ativo 0,00 0,00

Passivo e Patrimônio Líquido 2021 2020
Circulante
Fornecedores 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00
Obrigações fiscais 0,00 0,00
Obrigações sociais 0,00 0,00
Custo orçado a incorrer 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Imposto de renda e contribuição social a pagar 0,00 0,00
Empresas ligadas 470.873,48 465.157,28
Lucros antecipados de exercícios futuros 0,00 0,00
Dividendos a pagar 0,00 0,00
Juros sobre capital a pagar 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisões trabalhistas 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Total do passivo circulante 470.873,48 465.157,28

Não Circulante
Financiamentos 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para contingencias 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Receita com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
(-) Custo com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
Total do passivo não circulante 0,00 0,00

Participação de Minoritários 0,00 0,00

Patrimônio Líquido
Capital social 27.100,00 27.100,00
(-) Capital social a integralizar 0,00 0,00
Reserva legal 0,00 0,00
(-) Ações em tesouraria 0,00 0,00
Resultados acumulados (492.257,28) (492.082,28)
Resultado do exercício (5.716,20) (175,00)
Ajuste equivalência patrimonial 0,00 0,00
Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00
Total do patrimônio líquido (470.873,48) (465.157,28)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021

Notas Explicativas da Diretoria às Demonstrações Financeiras 
do Período Findo em 31 de Dezembro de 2021

Nota 1 - Resumo dos Procedimentos Contábeis: 
1.1 - Demonstrações Financeiras:
As Demonstrações Financeiras são apresentadas com observância às 
disposições da Lei nº 6404 de 15.12.76 e do Decreto Lei nº 1598 de 26.12.77, 
tendo como norma primária o enquadramento dos parâmetros contábeis aos 
princípios legais. Salientamos a seguir as principais práticas adotadas:
1.1.1 - As receitas e despesas foram registradas segundo o regime de 
competência;
1.1.2 - O realizável após o exercício seguinte está classificado à Longo 
Prazo;
1.1.3 - A depreciação é calculada pelo método linear mediante aplicação de 
taxas que levam em conta o tempo de vida útil-econômica dos bens;
1.2 - Provisão para Encargos Trabalhistas
1.2.1- Não foram feitas as provisões para encargos trabalhistas em função de 
que a empresa encontra-se com suas atividades paralisadas.
1.3 - Provisão para o Imposto de Renda
1.3.1 - Não foi efetuada a provisão do Imposto de Renda, em função de ter 
sido apurado prejuízo.
1.4 - Aplicações no Mercado Aberto
1.4.1- Registrados as aplicações e os rendimentos auferidos até a data do 
balanço;
Nota 2 - Capital Social: O Capital Social totalmente realizado em 31.12.2021 
está representado por 27.100 ações no valor de R$ 1,00 cada ação. Sendo 
21.108 de ações ordinárias nominativas, e 5.992 de ações preferenciais 
nominativas.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2021

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 2021

2021 2020
Receita Bruta de Venda de Produtos 0,00 0,00
Receita de venda de produtos 0,00 0,00
Deduções da Receita Bruta 0,00 0,00
Impostos incidentes sobre vendas de produtos 0,00 0,00
Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
Custos de Venda de Produtos 0,00 0,00
Lucro Bruto 0,00 0,00
Receitas (Despesas) Operacionais
Vendas 0,00 0,00
Gerais e administrativas (5.716,20) (175,00)
Equivalência patrimonial 0,00 0,00
Juros s/ capital próprio 0,00 0,00
Outras despesas, líquidas 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro(5.716,20) (175,00)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 0,00 0,00
Despesas financeiras 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Imposto de Renda e da

Contribuição Social (5.716,20) (175,00)
Imposto de renda e contribuição social 0,00 0,00
Lucro Líquido do Exercício antes da Participação

de Minoritários (5.716,20) (175,00)
Participação de Minoritários no Lucro do Exercício 0,00 0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2021

Capital
 Social

Reserva da 
Cm Capital

Reserva de 
Incentivos

Total 
Reserva Reserva

Lucros 
Prejuízos Patrimônio

Histórico Realizado Realizado Fiscais de Capital Legal Acumulados Líquido
Saldo em 31.12.2019 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.082,28) (464.982,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (175,00) (175,00)
Saldo em 31.12.2020 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.257,28) (465.157,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.716,20) (5.716,20)
Saldo em 31.12.2021 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (497.973,48) (470.873,48)

Origens 2021 2020
Das Operações
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)
Depreciações do Exercício 0,00 0,00
Baixa bens ativo Imobilizado 0,00 0,00
Movimento Longo Prazo 0,00 0,00
Total das Origens (5.716,20) (175,00)
Aplicações
No Ativo Permanente
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 0,00 0,00
Aquisição de Quotas O Empresas 0,00 0,00
Total das Aplicações 0,00 0,00
Movimento Capital Circulante 5.716,20 0,00
Total 5.716,20 0,00
Nomenclatura 2021 2020 VARIAÇÃO
Ativo Circulante 0,00 0,00 0,00
Passivo Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20
Movimento Capital Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20

Conselho de Administração
Ézaro Medina Fabian

Alexandre Dores Fabian
Carlos Roberto S.Melquiades

Diretoria
Alexandre Dores Fabian
Fernando Dores Fabian
Fernando Tavares Vieira

CRC PR “S” MT 027820/O-1

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das 

atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

Ajustado por:
Depreciação 8 1 2 5.486 5.414
Amortização – – 15 18
Energia contratada 

CCEE – – 370 1.810
Juros sobre emprésti-
mos e financiamentos 9 – – 4.373 4.907
Imposto de Renda e 
contribuição corrente 17 – – 864 803
Resultado de equiva-

lência patrimonial (4.557) (5.235) – –
(1) (51) 15.663 18.134

Variações:
Decréscimo 

(acréscimo) de ativos
Contas a receber de 

clientes – – 817 (1.666)
Adiantamentos – – (4) (8)
Impostos a recuperar 2 – 3 (1)
Despesas antecipadas – – 778 (1.119)
Créditos diversos – – – (38)

2 – 1.594 (2.832)
Acréscimo (decréscimo) 

de passivos
Fornecedores – (11) (2.132) 2.113
Obrigações trabalhistas 

e tributárias (1) (1) (64) (66)
Outras obrigações 1 10 58 (42)

– (2) (2.138) 2.005
Caixa gerado pelas 

atividades operacionais 1 (53) 15.119 17.307
Impostos e contribui-
ções social pagos – – (753) (797)

Fluxo de caixa líquido 
(usado nas) proveniente das 

  atividades operacionais 1 (53) 14.366 16.510
Fluxo de caixa das atividades 

de investimento
Títulos e valores 

mobiliários 6 – – (90) 840
Aquisições ativo 

imobilizado e intangível 8 (1) – (414) (1.130)
Fluxo de caixa usado nas 

atividades de investimento (1) – (504) (290)
Fluxo de caixa das ativida-

des de financiamento
Pagamento de mútuo com 

parte relacionada – – – (1.595)
Amortização de emprésti-
mos incluindo juros 9 – – (11.458) (12.138)

Fluxo de caixa proveniente 
das (usado nas) atividades 

  de financiamento – – (11.458) (13.733)
(Redução) Aumento de 

caixa e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
Variação de caixa e 

equivalente de caixa
Caixa e equivalente de 
  caixa no início do exercício 4 – 53 7.347 5.552
Caixa e equivalente de 

caixa no final do exercício 4 – – 9.751 8.039
(Redução) Aumento de caixa 

e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Exercícios findos (Em milhares de reais)
Notas Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 – – 9.751 7.347
Contas a receber 5 – – 2.978 3.795
Impostos a recuperar 39 41 42 45
Adiantamentos a terceiros 2 2 22 18
Despesas antecipadas – – 734 1.512
Dividendos a receber 2.523 1.581 – –
Total do ativo circulante 2.564 1.624 13.527 12.717
Não circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários 6 – – 3.025 2.935
Investimentos 7 141.774 138.158 – –
Depósitos judiciais – – 233 233
Total do Realizável a 

longo prazo 141.774 138.158 3.258 3.168
Imobilizado 8 – 1 199.733 204.805
Intangível – – 73 88
Total do ativo não circulante 141.774 138.159 203.064 208.061
Total do ativo 144.338 139.783 216.591 220.778

Notas Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 7.050 7.049
Fornecedores – – 52 2.184
Adiantamentos de Clientes 11 11 11 11
Obrigações tributárias e 

trabalhistas 2 3 477 430
Outras obrigações 10 78 77 7.077 6.650
Total do passivo circulante 91 91 14.667 16.324
Não circulante
Outras obrigações 10 – – 163 162
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 57.514 64.600
Total do passivo não 

circulante – – 57.677 64.762
Patrimônio líquido 11
Capital social 161.246 161.246 161.246 161.246
Prejuízos acumulados (16.672) (21.227) (16.672) (21.227)
Outros resultados abrangentes (327) (327) (327) (327)

Total do patrimônio líquido 144.247 139.692 144.247 139.692
Total do passivo e 

patrimônio líquido 144.338 139.783 216.591 220.778
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 13 – – 25.621 24.264
Custo da geração de energia 14 – – (11.393) (8.911)
Lucro bruto – – 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas 15 (1) (51) (2.048) (2.503)
Outras despesas operacionais, 
liquidas – – 870 (9)
Resultado antes das 

despesas financeiras 
  líquidas e impostos (1) (51) 13.050 12.841
Receitas financeiras – 1 419 132
Despesas financeiras (1) (3) (8.050) (6.988)
Resultado financeiro 16 (1) (2) (7.631) (6.856)
Participação nos lucros das 

empresas investidas por 
  equivalência patrimonial, 
  líquida de impostos 7 4.557 5.235 – –
Resultado antes dos impostos 4.555 5.182 5.419 5.985
Contribuição social corrente 17 – – (301) (287)
Imposto de renda corrente 17 – – (563) (516)
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados

Outros 
resultados 

abrangentes Total
Saldos em 31 de 

dezembro de 2019 161.246 (26.409) (327) 134.510
Lucro líquido do 

exercício – 5.182 – 5.182
Saldos em 31 de 

dezembro de 2020 161.246 (21.227) (327) 139.692
Lucro líquido do 

exercício – 4.555 – 4.555
Saldos em 31 de 

dezembro de 2021 161.246 (16.672) (327)  144.247
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Mega Brasil Energia S.A.
CNPJ/MF 10.466.802/0001-45

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administraivo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas em 
conformidade com a legislação societária examinadas por auditores 
independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram parecer sem 
ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas na 
versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.com.br/

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8 9.751 7.347
Contas a receber 10 2.978 3.795
Impostos a recuperar 3 5
Adiantamentos a fornecedores 20 18
Despesas antecipadas 734 1.512
Total do ativo circulante 13.486 12.677
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 9 3.025 2.935
Outros créditos - depósitos judiciais 233 233
Imobilizado 11 199.733 204.803
Intangível 73 88
Total do ativo não circulante 203.064 208.059
Ativo total 216.550 220.736

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Empréstimos e financiamentos 12 7.050 7.049
Fornecedores 52 2.184
Obrigações tributárias 475 429
Dividendos a distribuir 14 2.523 1.581
Outras obrigações 13 6.999 6.573
Total do passivo circulante 17.099 17.816
Não circulante
Outras obrigações 13 163 162
Empréstimos e financiamentos 12 57.514 64.600
Total do passivo não circulante 57.677 64.762
Patrimônio líquido 15
Capital social 133.673 133.673
Reserva de Lucros 531 333
Lucros acumulados 7.570 4.152
Total do patrimônio líquido 141.774 138.158
Passivo total 216.550 220.736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Inxú Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ 12.863.751/0001-10

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

Demonstração dos resultados - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 17 25.621 24.264
Custo da geração de energia 18 (11.393) (8.911)
Lucro bruto 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas (2.047) (2.452)
Outras receitas (despesas) operacionais, 

líquidas 870 (9)
19 (1.177) (2.461)

Lucro antes do resultado financeiro 
e impostos 13.051 12.892

Receitas financeiras 15 419 131
Despesas financeiras 15 (8.049) (6.985)
Resultado financeiro (7.630) (6.854)
Resultado antes dos impostos 5.421 6.038
Imposto de renda e contribuição social 

corrente 21 (864) (803)
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Reserva 
de lucros Lucros 

acumu-
ladosNota

Capital 
social

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2019 133.673 42 592 134.307
Lucro líquido do exercício – – 5.235 5.235
Reserva legal – 291 – 291
Dividendos mínimos 

obrigatórios – – (1.675) (1.675)
Saldos em 31/12/2020 133.673 333 4.152 138.158
Reversão dividendos 

provisionados a maior 
  em 2020 – – 141 141
Reversão reserva legal 

provisionada a maior 
  2020 – (30) 30 –
Lucro líquido do exercício – – 4.557 4.557
Reserva legal – 228 (228) –
Dividendos mínimos 

obrigatórios 15.c (1.082) (1.082)
Saldos em 31/12/2021 133.673 531 7.570 141.774

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Ajustado por:
Depreciação 11 5.484 5.412
Amortização 15 18
Energia contratada CCEE 370 1.118
Juros sobre empréstimos e financiamentos 12 4.373 4.907
Imposto de renda e contribuição corrente 16 864 803

15.663 17.493
(Acréscimos) decréscimos de ativos
Contas a receber de clientes 817 (1.666)
Adiantamentos a fornecedores (2) (8)
Impostos a recuperar 2 (1)
Despesas antecipadas 778 (1.119)
Outros créditos – (38)

1.595 (2.832)
Acréscimos (decréscimos) de passivos
Fornecedores (2.132) 2.124
Obrigações trabalhistas e tributárias (64) (65)
Outras obrigações 57 (52)

(2.139) 2.007
Caixa gerado pelas atividades operacionais 15.119 16.668
Pagamentos de imposto de renda e 

contribuição social (753) (797)
Fluxo de caixa gerado das 

atividades operacionais 14.366 15.871
Fluxo de caixa das atividades de 

investimento
Aquisição de bens do imobilizado 11 (414) (1.130)
Títulos e valores mobiliários 9 (90) 840
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de investimento (504) (290)
Fluxo de caixa das atividades de 

financiamento
Pagamento/Variação de dividendos 15 – (1.595)
Amortização de empréstimos, 

incluindo juros 12 (11.458) (12.138)
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de financiamento (11.458) (13.733)
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848
Caixa e equivalente de caixa no início 

do exercício 7.347 5.499
Caixa e equivalente de caixa no final 

do exercício 9.751 7.347
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas 
em conformidade com a legislação societária examinadas por 
auditores independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram 
parecer sem ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas 
na versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.
com.br/

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administrativo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

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: 
1005967-05.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$284.274,16 Espécie: Monitória Polo Ativo: Cooperativa De 
Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT (atual denominação da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte do Mato Grosso – Sicredi Centro Norte 
MT, sucessora por incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 
Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, 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: Ferreira E Ferreira Móveis Ltda Me, pessoa jurídica, inscrita mhflores@mhflores.com.br
no CNPJ/MF 13.818.390/0001-53, com sede na Rua General Camisão, nº 4010, bairro Dom Aquino, CEP
78015-130, em Cuiabá- MT, endereço eletrônico: desconhecido. 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$284.274,16 (duzentos e  oitenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e dezesseis centavos), atualizado até 17/01/2020 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 Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 
Jurídica – C/C 27343-0', firmada em 12/07/2011, a cooperativa autora concedeu à Requerida um crédito em 
conta corrente, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com possibilidade de renovações automáticas, 
acrescidas dos encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida não efetuou o devido 
pagamento e encontra-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$284.274,16 (duzentos e oitenta 
e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos). DECISÃO: Vistos etc. 1. 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). 2. Consigne-se do 
mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 
processuais. 3. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 29521477 - 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, 16 de abril de 
2020. 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 69283295. Cite-se a 
requerida: FERREIRA& FERREIRAMOVEIS LTDA- ME - CNPJ: 13.818.390/0001-53, 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 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-MT, 9 de fevereiro de 2022.

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 07.054.279/0001-35 – NIRE: 513.0000945-5

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO 
ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições 
que lhe confere os poderes no Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica aos 
senhores acionistas que se encontra à disposição na sede da Companhia, 
localizada à Rua “D” nº 1600, Distrito Industrial de Cuiabá, CEP: 78.098-300, 
em Cuiabá/MT, os documentos a que se referem o artigo 133, da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, a saber: a) Relatório da 
Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; 
b) Cópia das demonstrações financeiras; c) Parecer do Conselho Fiscal.
Cuiabá/MT, 22 de março de 2022.

BERNARDO EUDÓXIO BADOTTI
Diretor Administrativo-Financeiro.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.

CNPJ/MF 03.081.965/0001-44
Comunicado aos Acionistas

Comunicamos  que  se  encontram  à  disposição  dos  Senhores  acionistas  da
Concrefab  Indústria  de  Pré-Moldado  S/A,  em  sua  sede  social  à  Avenida  São
Sebastião nº 2.215, sala 01, bairro Popular, nesta Capital  de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, os documentos  a que  se refere o artigo 133 da Lei  nº  6.404/76,
relativos ao exercício de 2.021. Cuiabá-MT, 24/03/2.022. A Diretoria. 25/03/22

Ely de Paula Borges, CPF 568.857.179-91. Torna público que está 
requerendo a Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso as 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para atividade de extração 
de minério de ouro sob o Regime de Permissão de Lavra Garimpeira 
(ANM nº 867.660/2021). A área a ser licenciada tem um polígono total de 
10,29 hectares, localizada dentro do perímetro do Sítio Dallas, zona rural 
de Apiacás/MT.                                                     

Eugênio Giachini Neto, CPF 345.714.859-72, torna público que 
requereu a Secretaria de Meio Ambiente do Munícípio de Claudia-MT, a 
Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LP e Licença de Operação-LO, 
de Armazém de Grãos, para a atividade de Armazéns Gerais (Emissão de 
Warrants), localizado nas Chácaras 306,307 e 307-A, Município 
Cláudia/MT                                                                                      (25/03/2022)

KATIA  REGIS  LOPES DE CASTRO,  CPF  001.760.541-54,  torna  público  que
requereu à SMADES - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano departamento de licenciamento a modalidade: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
de Licença de Instalação (L.I) e Licença de Operação, para a atividade condomínio
Vertical Comercial (escritórios), situada na Avenida Carmindo de Campos, nº 2295,
Bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, CEP 78.075-000. 25/03/22

UNISOJA S.A.
CNPJ: 03.357.729/0001-08 - NIRE: 51 3 0000695-2

COMUNICADO 
O Presidente do Conselho de Administração da UNISOJA S.A., Sociedade por Ações
de Capital  Fechado, situada na Avenida Ary Coelho, nº 1.391, Sala 02-A, Jardim
Esmeralda, CEP: 78.705-849, na cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições  legais e  estatutárias,  comunica aos  senhores acionistas,
conforme preceitua o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, que se encontram a vossa inteira
disposição, na sede social da Companhia, os seguintes documentos: I - O relatório da
administração  sobre  os  negócios  sociais  e  os  principais  fatos  administrativos  do
exercício  findo  em  31/12/2021;  II -  A  cópia  das  Demonstrações  Financeiras  do
exercício findo em 31/12/2021; III - O Parecer dos Auditores Independentes referente
ao exercício findo em 31/12/2021. Em consonância com o disposto no § primeiro,
artigo 2º da Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020, fica à disposição dos
acionistas os documentos relacionados nos incisos I a III deste comunicado em meio
digital, podendo ser encaminhado mediante solicitação por escrito, através do e-mail
juridico@tmg.agr.br.  Rondonópolis/MT,  23/03/2022.  Odílio  Balbinotti  Filho -
Presidente do Conselho de Administração. 25/03, 26/03 e 27/03/22

O senhor Fabiano Piccini, inscrito sobre o CPF: 
766.006.459-20, torna público que solicita a SAMA- Sorriso, 
a renovação da licença de operação n° 313292/2016 
processo n° 234506/2016, previamente licenciada a 
atividade de produção de ovos férteis, pela SEMA– MT.

L S DOS SANTOS FABRICA DE PORTAS ME, CNPJ 
08.303.090/0001-00, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - 
LAS, para atividade de SERRARIA SEM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRAS, FAB DE ESQUADRIAS, DE CASAS PRÉ-
FABRICADAS, DE ESTRUTURAS DE MADEIRAS E ARTIGOS 
DE CARPINTARIA, no município de ARIPUANÃ - MT. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL SRP. PROCESSO Nº 033/2022
PR 017/2022.

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 017/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, 
PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
P L A N A LT O D A S E R R A , D E A C O R D O C O M A S 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, com realização prevista para o dia 
06/04/2022 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.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA

D4Sign 99aa815d-6740-458b-896a-c1e31b11be88 - 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 certifi cado Digital ICP Brasil. 

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

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
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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!

(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.
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ESPORTES

de moer treinadores nunca 
descansa. Mas qual o impac-
to de trabalhos longos em 
um campeonato curto como 
a Copa do Mundo, decidido 
em sete partidas dentro de 
um mês e sujeito a toda sorte 
de fatores — da lesão de um 
jogador importante a uma 
chave difícil?

“Tempo de permanência 
te dá conhecimento da CBF, 
da condição dos jogadores, 
da filosofia que pretende 
implementar. E das respos-
tas que o grupo pode te dar, 
já que na competição não 
há tempo para descobertas 
— conta Carlos Alberto Par-
reira, campeão do mundo 
em 1994, citando exemplo 
daquela campanha”. Che-
gamos em 1994 com tudo 
arrumado, foi só competir 
e mexer quando preciso, 
como na saída do Raí para 
entrar o Mazinho. O tempo 
te dá essa possibilidade de 
avaliar já que, na Copa, não 
dá para fazer experimenta-
ções.

Entretanto, o próprio 
Parreira lembra que o tempo 
é precioso, mas não uma ga-
rantia. Afinal, não há receita 
pronta para ser campeão, e 
a própria história do Brasil 
nas Copas mostra isso. Entre 
os cinco brasileiros vence-

RENAN DAMASCENO
Da Agência Globo - Rio

 
Segundo técnico há mais 

tempo no cargo entre os 
classificados para a Copa do 
Mundo do Qatar, Tite fará 
nesta quinta-feira, contra o 
Chile, no Maracanã, o pri-
meiro jogo desde que anun-
ciou sua saída do comando 
da seleção brasileira ao fim 
do ano. No mês passado, 
em entrevista ao “Redação 
Sportv”, o treinador afir-
mou que tem “consciência 
do seu ciclo e que este ciclo 
vai até o fim do Mundial”, 
marcado para novembro e 
dezembro.

Tite está há cinco anos 
e nove meses no cargo. 
Entre os 14 treinadores 
garantidos de forma anteci-
pada, só fica atrás do atual 
campeão do mundo, Didier 
Deschamps, que assumiu 
a França em 2012. Abaixo 
do brasileiro estão Roberto 
Martínez e Gareth South-
gate, também desde 2016 
à frente de Bélgica e Ingla-
terra — terceiro e quarto 
colocados na Rússia-2018, 
respectivamente. 

Longevidade é um termo 
muito debatido no coman-
do dos clubes, sobretudo 
em um país cujo a máquina 

SELEÇÃO BRASILEIRA Treinador é o segundo técnico há mais tempo no 
cargo entre classificados para o Qatar; veja ranking

Como a longevidade no comando pode favorecer 
Tite na busca pelo título na Copa do Qatar

dores, ele é quem teve mais 
tempo até o título: estreou 
em outubro de 1991, após 
curta passagem de Paulo 
Roberto Falcão. Em 1958, 
Vicente Feola comandou 

o time pela primeira vez 
em maio e foi campeão no 
fim do mês seguinte. Em 
1961, após adoecer, ele deu 
lugar a Aymoré Moreira, 
vencedor no Chile-1962. Em 

1970, Zagallo sucedeu João 
Saldanha três meses antes 
do tri no México e Luiz Feli-
pe Scolari foi penta em 2002 
um ano depois de assumir o 
time das mãos de Leão.

Prêmio à longevidade
As últimas Copas do 

Mundo têm dado razão ao 
tempo. Em 2014, o alemão 
Joachim Löw ficou com 
a taça após ser terceiro 
colocado como assistente 
de Jurgen Klinsmann, na 
Alemanha-2006, e treinador 
principal na África do Sul-
2010. No último Mundial, 
Deschamps deu o segundo 
título à França, quatro anos 
depois de cair nas quartas 
no Brasil. 

“A Copa exige soluções 
rápidas para problemas, 
pois o time vai enfrentar 
adversários indefinidos na 
fase final, pode ter jogado-
res machucados e oscilações 
que vão obrigar o técnico 
a buscar soluções. E se ele 
teve mais tempo, ele já 
montou seu time para jogar 
em diferentes contextos, já 
viveu experiências”, afirma 
o colunista do GLOBO Car-
los Eduardo Mansur.

Montar equipes para 
diferentes contextos, aliás, 
tem feito parte do trabalho 
de Tite neste segundo ciclo 
à frente da seleção. Classifi-
cado de forma antecipada e 
invicto há 32 jogos, o treina-
dor variou atletas e modelos 
de jogo, do 4-1-4-1, passan-
do pelo 4-2-4 e o 4-4-2.

HAVOLENE VALINHOS
Da Folhapress - São Paulo

Vítima de gritos de conte-
údo racista em uma partida 
de 2014 —e em muitas ou-
tras—, Aranha, 41, observou 
uma mudança de compor-
tamento nos torcedores de 
lá para cá. Segundo o ex-
-goleiro, no entanto, há muito 
a evoluir, e uma verdadeira 
transformação só ocorrerá 
quando houver punições 
mais duras aos infratores.

Nesta segunda-feira (21), é 
celebrado o Dia Internacional 
contra a Discriminação Racial. 
No Brasil, o racismo é crime 
inafiançável e imprescritível. 
A lei nº 7.716, de 1989, esta-
belece pena que varia de um a 
cinco anos de prisão, além de 
multa. Outro crime, previsto 
no artigo 140 do Código Penal, 
é a injúria racial, com pena de 
reclusão de um a três anos e 
multa.

Mesmo com as punições 
estabelecidas na legislação, o 
embate com a discriminação 
racial no país é constante. É 
o que mostra a própria traje-
tória de Aranha, Mario Lucio 
Duarte Costa, que defendeu 
clubes como Santos, Palmei-
ras, Atlético-MG e Ponte Preta. 

No caso que marcou sua 
carreira, em 28 de agosto de 
2014, quando atuava pelo 
Santos, ele foi vítima de berros 
e gestos racistas por parte da 
torcida do Grêmio e pediu ao 
árbitro que interrompesse o 
jogo, válido pela Copa do Bra-
sil. O caso foi encaminhado ao 
Ministério Público, e, na esfera 
esportiva, a equipe gaúcha foi 
eliminada do torneio.

Desde então, o atleta pas-
sou a ser convidado a partici-
par de programas esportivos 
com maior frequência, mas, 
no lugar do futebol, o racismo 
passou a dominar a pauta. Ele 
virou alvo de críticas e afirma 
ter sido prejudicado profis-
sionalmente por seu ativismo. 

“Fui julgado por outros 
jogadores. Diziam que estava 
usando a situação para me 
promover. De modo geral, 
passei a ser visto não como um 
jogador, mas como alguém 
que estava dando uma de 
vítima, de mimizento. Tudo 

LIVRO 
Aranha vê mudança em comportamento de torcedores, mas cobra maior punição a racistas

isso porque estava falando de 
um assunto que incomodava”, 
diz.

De lá para cá, Aranha não 
só fala como passou também 
a escrever sobre racismo. Pu-
blicou um livro, “Brasil Tum-
beiro”, em julho de 2021, e 
prepara um segundo para este 
ano, que terá como persona-
gem central José do Patrocínio, 
filho de um padre com uma 
mulher escravizada —farma-
cêutico, escritor e jornalista, 
foi um dos fundadores da 
Academia Brasileira de Letras 
e se tornou um dos nomes 
mais atuantes do movimento 
abolicionista

Aranha diz que, para suas 
pesquisas, conta com indica-
ções de literatura de amigos 
engajados no movimento ne-
gro, além de busca em canais 
sobre o tema.

Capa do livro “Brasil Tum-
beiro”, do ex-jogador Aranha 
- Reprodução

Os chamados tumbeiros, 
navios que transportavam 
os escravizados e nos quais 
muitos morriam, vitimados 
por doenças e maus-tratos, 
dão nome ao primeiro livro. 
A obra aborda as causas da 
escravidão, os interesses po-
líticos e econômicos para 
mantê-la e o preconceito arrai-
gado na sociedade até os dias 
atuais, algo refletido também 
nos estádios de futebol.

Voltado sobretudo para 
o público infantojuvenil, o 
livro traz personagens como 
o marinheiro João Cândido 
Felisberto, que em 1910 lide-
rou a Revolta da Chibata e foi 
perseguido até o fim da vida, 
e o escritor Machado de Assis, 
muitas vezes não reconhecido 
como uma pessoa negra. 

Dentro dos estádios, após 
o episódio em Porto Alegre, 
relatos de racismo continu-
am ocorrendo. Mas Aranha 
vê mudança considerável no 
comportamento dos torcedo-
res, uma vez que hoje puni-
ções estão sendo aplicadas. “O 
estádio era quase um território 
sem lei. Em nome do amor 
pelo time, tudo era justificável, 
como xingar ou entoar cantos 
racistas.”

Para Aranha, a mudança 
cultural ocorrerá com maior 

robustez por meio de punições 
mais severas. “O racismo deve 
deixar de ser algo comum. A 
pessoa que decidir cometer 
uma injúria ou ato racista 
deverá estar ciente de que 
responderá legalmente e que 
racismo é crime, não apenas 
ficar seis meses sem ir ao es-
tádio e tudo bem. Hoje é pos-
sível com um celular gravar 
alguma situação e ter provas. 
É preciso provar todo o tempo 
que é racismo”, diz.

“O brasileiro não fala-
va sobre racismo, não havia 
debate. Hoje, há um avanço 
nesse sentido de discutir, de 
querer resolver, melhorar. 
As pessoas não aceitam mais, 
demonstram sua insatisfação. 
Antes aguentávamos piadas 
em situações corriqueiras, 
sobre o cabelo, por exemplo, 
como se fosse normal.”

Ex-goleiro Aranha que foi vítima 
de gritos de conteúdo racista 
em uma partida de 2014

RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A. 
CNPJ/ME nº 05.901.771/0001-73  - NIRE nº 51300012464 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/02/2022
 Forma: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do artigo 130, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei 
das Sociedades Anônimas”). Data, Horário e Local: 28/02/2022, às 11 horas, na sede social, no 
endereço sito à Avenida Júlio Domingos de Campos (LOT E DALVA), nº 4.439 A, Marajoara, CEP 78138-
198, na Cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso. Presenças: Acionistas representando 
100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente, 
Sr. Rodrigo da Cruz Menezes e Secretário, Sr. Luis Henrique Robusto. Convocação e Publicações: 
Dispensadas, em face da presença de 100% (cem por cento) do capital social, nos termos do artigo 
124, parágrafo quarto, da Lei das Sociedades Anônimas. Ordem Do Dia: a) Exame, discussão e 
votação do Protocolo de Cisão contendo a justificativa para a cisão parcial da Companhia, com versão 
de bens e direitos para a Rech Agrícola S.A. e consequente redução do capital social; b) Ratificação 
da nomeação da Esfera Contabilidade Empresarial Prime S.S. para avaliação do acervo líquido a 
ser vertido; c) Exame, discussão e votação do Laudo de Avaliação; d) Reforma da Cláusula 6ª do 
Estatuto Social em razão da redução do capital por força do desmembramento de bens, e demais 
deliberações relacionadas à cisão. Deliberações: a) Aprovado o Protocolo de Cisão, que fica fazendo 
parte integrante do presente instrumento para todos os efeitos legais, contendo a justificativa de cisão 
parcial desta Companhia, com versão para a Rech Agrícola S.A., sociedade anônima de capital 
fechado inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.209.063/0001-06, com sede na Cidade de Primavera do 
Leste, Estado de Mato Grosso, na Rua Rio de Janeiro, nº 2.809, Quadra 10, Lote 3, Primavera IV, 
CEP 78850-00, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEMAT sob o NIRE 51300016036,  de 
parcela de seu patrimônio representada pelos elementos ativos e passivos descritos no referido 
Protocolo. b) Ratificada a nomeação feita pela administração da Companhia da empresa especializada 
Esfera Prime Contabilidade Empresarial S/S, sociedade estabelecida na Cidade de Blumenau, 
Estado de Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 165, 8° andar, Centro, CEP 89010-400, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 26.956.442/0001-08, e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa 
Catarina (“CRC-SC”) sob o nº 1SC010054/O, representada por Jair Pacheco, brasileiro, contador, 
portador da CI/RG sob o nº 3.586.440, expedida pela Secretaria de Segurança do Estado de Santa 
Catarina, inscrito no CPF/ME sob o nº 018.036.299-24, e no CRC-SC sob o nº 1SC028779/O-0, 
residente e domiciliado na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, com escritório no mesmo 
endereço acima, na condição de perita e avaliadora do patrimônio líquido a ser desmembrado. 
c) Aprovado o Laudo de Avaliação apresentado pela empresa especializada qualificada acima, laudo 
este que também integra este instrumento como anexo para todos os efeitos legais e que foi elaborado 
com base no balanço patrimonial da Companhia especialmente levantado em 31/01/2022. d) Em 
decorrência da aprovação da cisão parcial, foi aprovada a redução do capital social da Companhia 
de R$ 24.674,166,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e 
seis reais) para R$ 22.955.984,00 (vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos 
e oitenta e quatro reais), pela extinção e cancelamento de 1.718.182 (um milhão, setecentas e dezoito 
mil, cento e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas sem valor nominal do total das ações de 
titularidade da Rech Agrícola S.A., sem substituição por ações da cindenda, que procederá à substituição 
proporcional de parte de seu investimento nesta Companhia pelos bens e direitos vertidos pela cisão, 
conforme previsto no Protocolo de Cisão. Em vista do disposto acima, a Cláusula 6ª do Estatuto Social 
passa a vigorar com a redação seguinte: “Cláusula 6ª – O capital social é de R$ 22.955.984,00 (vinte 
e dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais), dividido em 
22.955.984 (vinte e dois milhões, novecentas e cinquenta e cinco mil, novecentas e oitenta e quatro) 
ações ordinárias, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente 
nacional. Parágrafo Único: A responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço de emissão das 
ações subscritas ou adquiridas, consoante o disposto nos artigos 1º da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A) 
e 1.088 da Lei nº 10.406/02 (Código Civil)”.  Finalmente, foram autorizados os órgãos da administração 
a tomar todas as providências necessárias para a formalização da cisão parcial ora aprovada, assinando 
todos os documentos pertinentes à operação, especialmente para a concretização das transferências 
dos bens vertidos perante os registros e/ou órgãos competentes, suprindo tudo o que for preciso, e 
promovendo, quando aplicável, o encerramento das filiais e estabelecimentos onde as atividades 
relacionadas aos bens vertidos são exercidas, as quais, todavia, não sofrerão solução de continuidade, 
uma vez que passarão a ser exercidas pela sociedade cindenda nos mesmos locais. Quorum 
Deliberativo: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. Encerramento: 
Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme foi por todos 
assinada. Assinaturas: Rech Agrícola S.A., representada por Nilson Gilberto Agostini e Johan Daniel 
Karrqvist. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de 
Atas de Assembleias da Companhia. Várzea Grande, 28/02/2022. Rodrigo da Cruz Menezes – 
Presidente. Luis Henrique Robusto – Secretário. Visto do Advogado: Mariana Gonçalves - OAB/SP 
nº 454331. Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - Certifico registro sob o nº 2497835 em 
16/03/2022. Protocolo 220285471 - 08/03/2022. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

RECH AGRÍCOLA S.A.
CNPJ/ME nº 10.209.063/0001-06 - NIRE nº 51300016036

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/02/2022
Forma: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do artigo 130, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei 
das Sociedades Anônimas”). Data, Horário e Local: 28/02/2022, às 10:00 horas, na sede social, no 
endereço sito à Rua Rio de Janeiro, nº 2.809, Quadra 10, Lote 3, bairro Primavera IV, CEP 78850-000, 
na Cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. Presenças: Acionistas representando 
100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente, 
Sr. Nilson Gilberto Agostini e Secretário, Sr. Johan Daniel Karrqvist. Convocação e Publicações: 
Dispensadas, em face da presença de 100% (cem por cento) do capital social, nos termos do artigo 
124, parágrafo quarto, da Lei das Sociedades Anônimas. Ordem do Dia: a) Exame, discussão e 
votação do Protocolo de Cisão contendo a justificativa para a cisão parcial da Rech Importadora e 
Distribuidora S.A., com versão de bens e direitos para esta Companhia, na condição de cindenda; 
b) Ratificação da nomeação da Esfera Contabilidade Empresarial Prime S.S. para avaliação do 
acervo líquido a ser vertido; c) Exame, discussão e votação do Laudo de Avaliação; d) Demais 
deliberações relacionadas à cisão. Deliberações: a) Aprovado o Protocolo de Cisão, que fica fazendo 
parte integrante do presente instrumento para todos os efeitos legais, contendo a justificativa de cisão 
parcial da Rech Importadora e Distribuidora S.A., sociedade anônima de capital fechado inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 05.901.771/0001-73, com sede na Cidade de Várzea Grande, Estado de Mato 
Grosso, na Avenida Júlio Domingos de Campos (LOT E DALVA), nº 4.439 A, Marajoara, CEP 78138-
198, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEMAT sob o NIRE 51300012464, com versão 
para esta Companhia de parcela de seu patrimônio representada pelos elementos ativos e passivos 
descritos no referido Protocolo. b) Ratificada a nomeação feita pela administração da Companhia da 
empresa especializada Esfera Prime Contabilidade Empresarial S/S, sociedade estabelecida na 
Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 165, 8º andar, Centro, CEP 
89010-400, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.956.442/0001-08, e no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de Santa Catarina (“CRC-SC”) sob o nº 1SC010054/O, representada por  
Jair Pacheco, brasileiro, contador, portador da CI/RG sob o nº 3.586.440, expedida pela Secretaria 
de Segurança do Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF/ME sob o nº 018.036.299-24, e no CRC-
SC sob o nº 1SC028779/O-0, residente e domiciliado na Cidade de Blumenau, Estado de Santa 
Catarina, com escritório no mesmo endereço acima, na condição de perita e avaliadora do patrimônio 
líquido a ser desmembrado. c) Aprovado o Laudo de Avaliação apresentado pela empresa 
especializada qualificada acima, laudo este que também integra este instrumento como anexo para 
todos os efeitos legais e que foi elaborado com base no balanço patrimonial da cindida especialmente 
levantado em 31/01/2022. d) Em decorrência das deliberações precedentes, o Sr. Presidente declarou 
consolidada a operação de cisão parcial da Rech Importadora e Distribuidora S.A., transferindo-se 
para esta Companhia, na condição de cindenda, toda posse, jus, domínio e ações que a cindida 
possuía sobre os bens vertidos descritos no competente Protocolo de Cisão, passando esta 
Companhia, a partir desta data, a deles usar, gozar e dispor como seus que ficam sendo. A cisão ora 
aprovada é efetivada sem aumento do capital desta Companhia, que procederá apenas à substituição 
proporcional de parte de seu investimento na cindida pelos bens e direitos vertidos pela cisão, conforme 
previsto no Protocolo de Cisão. Finalmente, foram autorizados os órgãos da administração a tomar 
todas as providências necessárias para a formalização da cisão parcial ora aprovada, assinando 
todos os documentos pertinentes à operação, especialmente para a concretização das transferências 
dos bens vertidos perante os registros e/ou órgãos competentes, suprindo tudo o que for preciso, e 
promovendo, se necessário e quando aplicável, a abertura das filiais e estabelecimentos onde as 
atividades relacionadas aos bens vertidos são exercidas, tudo sem solução de continuidade. Quorum 
Deliberativo: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.  
Encerramento: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme 
foi por todos assinada. Assinaturas: Agro Competence Participações S.A., representada por Nilson 
Gilberto Agostini; KLT Participações S.A., representada por Gilberto Rech; Danilo Vilela Bertoni; 
Sandra Bernades Vilela; Mayconn Danilo da Silva; Jones Fernandes; Tiago Antonio Lorenzet; Rodrigo 
da Cruz Menezes; Luis Henrique Robusto; Guilherme Werner Paschoal; e Osos Consultoria e 
Participações Ltda., representada por Gustavo Pimenta Garcia. Certidão: Certifico que a presente 
ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias da Companhia.  Primavera 
do Leste, 28/02/2022. Nilson Gilberto Agostini - Presidente. Johan Daniel Karrqvist - Secretário. Visto 
do Advogado: Mariana Gonçalves - OAB/SP nº 454331. Junta Comercial do Estado do Mato Grosso 
- Certifico registro sob o nº 2497831 em 16/03/2022. Protocolo 220285268 - 08/03/2022. Julio Frederico 
Muller Neto - Secretário-Geral.

Técnico Tite da Seleção Brasileira de Futebol
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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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)
JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES PROCESSO n. 1040004-29.2018.8.11.0041 Valor da causa: 
R$ 5.581,88 ESPÉCIE: [Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]-
>PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 
Endereço: RUA I, S/N, QUADRA 10, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 POLO 
PASSIVO: Nome: SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, brasileira, vendedora, portadora da carteira 
de identidade RG n°. 1457971-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 959.676.051-34Endereço: RUA I, S/N, RESID. 
PAIAGUAS, QD. 10, BLOCO 05, APTO. 303, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 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: O CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10, devidamente qualificado nos autos, ajuizou ação de cobrança em face de 
SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, a qual é legítima proprietária do Apartamento nº 303 do Bloco 05, que 
compõem o Condomínio (parte autora). A requerida encontra-se inadimplente com o pagamento das taxas condominiais 
referente aos meses de 10/06/2017 à 10/11/2018, que constam discriminados na planilha de cálculo juntado na inicial, 
totalizando o valor até a propositura da ação R$ 5.581,88 (cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito 
centavos). Diante do exposto a parte autora requer que a ré seja condenada ao pagamento das cotas condominiais 
ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária (média IGPM/INPC), juros de mora 
(1% ao mês) e multa de 2% a partir do vencimento de cada taxa condominial, qual seja, desde 10/06/2017, além de 
condená-la aos ônus da sucumbência, com o ressarcimento das custas e despesas processuais na forma do artigo 82 
§ 2º do Código de Processo Civil/2015 e ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo Civil/2015. DECISÃO: DESPACHO Defiro 
o pedido de ID. 60710975, ficando dispensada a publicação do edital em jornal de ampla circulação, como previsto no 
parágrafo único do art. 257 do CPC. 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. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 
de Direito 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, 25 
de novembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ELIO HENRIQUE LAZARON, CPF 099.647.629-68, proprietário 
da Fazenda Padre Cicero, torna público que requereu àSecretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA MT a Licença por Adesão 
e Compromisso – LAC, para atividadeArmazéns gerais, localizado 
na RODOVIA BR 338, KM 196, S/N, ZONA RURAL, município de 
Porto dos Gaúchos-MT,Coordenadas Geográficas 56o33’56.09’’ W 
e 11o52’10.74’’ S.

GF SAUDE EIRELI, CNPJ 42.932.585/0001-28, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso, a Licença prévia, Licença de 
Instalação e a licença de operação para a atividade labo-
ratório clínicos e atividade medica ambulatorial restrita a 
consultas, sito a Av Otavio de Souza Cruz, nº 492, sala 
01, Centro-Sul, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). 

PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS, CPF: 
386.012.730-68, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente -SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação para a atividade de posto de abaste-
cimento de combustível (ponto de abastecimento-P.A-Tan-
que aéreo 17 m³), sito Rodovia BR 242, KM 754, SNº, Zona 
Rural, Nova Ubiratã - MT, não determinado (EIA/RIMA).

JM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 
N° 38.231.134/0001-96, torna público que requereu junto à secretaria 
municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável de 
Várzea Grande (SEMMARDS/VG), as seguintes licenças ambientais, Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipa-
mentos para uso industrial, Localizado na RUA PORTUGAL (LOT PRQ 
IND S MARCOS), Nº 05, QD. 05 LOTE 05, Bairro MARAJOARA, Várzea 
Grande/MT, CEP 78.138-203.  

BOM FUTURO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXES LTDA – Fazenda 
Santa Juliana, inscrita no CNPJ: 09.181.634/0001-62, torna público que 
requereu á secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT (SEMA/MT) a 
renovação da Outorga de direito de uso de recursos hídricos daIndustria 
eComercio de Peixes para lançamento de efluentes tratados no Córrego 
Cabeceira do Taturana e Captação de água subterrânea, concedida atra-
vés da Portaria n° 545 de 13/08/2020. O poço está localizado na Rodovia 
MT 070 km 384, s/n°, zona rural do município de Campo Verde-MT. Não 
foi determinado EIA-RIMA.

Cuiabá, sexta-feira, 25 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021

Senhores acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas, o Balanço Patrimonial, acom-
panhado das demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.
CNPJ/MF - 03.081.965/0001-44

Balanço Patrimonial dos Exercício de 2021

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Terrenos a comercializar 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Juros sobre capital a receber 0,00 0,00
Antecipação de dividendos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Total do ativo circulante 0,00 0,00

Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Empresas ligadas 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Depósitos judiciais 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00
Imobilizado 0,00 0,00
Intangível 0,00 0,00
Total do ativo não circulante 0,00 0,00

Total do Ativo 0,00 0,00

Passivo e Patrimônio Líquido 2021 2020
Circulante
Fornecedores 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00
Obrigações fiscais 0,00 0,00
Obrigações sociais 0,00 0,00
Custo orçado a incorrer 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Imposto de renda e contribuição social a pagar 0,00 0,00
Empresas ligadas 470.873,48 465.157,28
Lucros antecipados de exercícios futuros 0,00 0,00
Dividendos a pagar 0,00 0,00
Juros sobre capital a pagar 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisões trabalhistas 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Total do passivo circulante 470.873,48 465.157,28

Não Circulante
Financiamentos 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para contingencias 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Receita com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
(-) Custo com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
Total do passivo não circulante 0,00 0,00

Participação de Minoritários 0,00 0,00

Patrimônio Líquido
Capital social 27.100,00 27.100,00
(-) Capital social a integralizar 0,00 0,00
Reserva legal 0,00 0,00
(-) Ações em tesouraria 0,00 0,00
Resultados acumulados (492.257,28) (492.082,28)
Resultado do exercício (5.716,20) (175,00)
Ajuste equivalência patrimonial 0,00 0,00
Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00
Total do patrimônio líquido (470.873,48) (465.157,28)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021

Notas Explicativas da Diretoria às Demonstrações Financeiras 
do Período Findo em 31 de Dezembro de 2021

Nota 1 - Resumo dos Procedimentos Contábeis: 
1.1 - Demonstrações Financeiras:
As Demonstrações Financeiras são apresentadas com observância às 
disposições da Lei nº 6404 de 15.12.76 e do Decreto Lei nº 1598 de 26.12.77, 
tendo como norma primária o enquadramento dos parâmetros contábeis aos 
princípios legais. Salientamos a seguir as principais práticas adotadas:
1.1.1 - As receitas e despesas foram registradas segundo o regime de 
competência;
1.1.2 - O realizável após o exercício seguinte está classificado à Longo 
Prazo;
1.1.3 - A depreciação é calculada pelo método linear mediante aplicação de 
taxas que levam em conta o tempo de vida útil-econômica dos bens;
1.2 - Provisão para Encargos Trabalhistas
1.2.1- Não foram feitas as provisões para encargos trabalhistas em função de 
que a empresa encontra-se com suas atividades paralisadas.
1.3 - Provisão para o Imposto de Renda
1.3.1 - Não foi efetuada a provisão do Imposto de Renda, em função de ter 
sido apurado prejuízo.
1.4 - Aplicações no Mercado Aberto
1.4.1- Registrados as aplicações e os rendimentos auferidos até a data do 
balanço;
Nota 2 - Capital Social: O Capital Social totalmente realizado em 31.12.2021 
está representado por 27.100 ações no valor de R$ 1,00 cada ação. Sendo 
21.108 de ações ordinárias nominativas, e 5.992 de ações preferenciais 
nominativas.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2021

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 2021

2021 2020
Receita Bruta de Venda de Produtos 0,00 0,00
Receita de venda de produtos 0,00 0,00
Deduções da Receita Bruta 0,00 0,00
Impostos incidentes sobre vendas de produtos 0,00 0,00
Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
Custos de Venda de Produtos 0,00 0,00
Lucro Bruto 0,00 0,00
Receitas (Despesas) Operacionais
Vendas 0,00 0,00
Gerais e administrativas (5.716,20) (175,00)
Equivalência patrimonial 0,00 0,00
Juros s/ capital próprio 0,00 0,00
Outras despesas, líquidas 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro(5.716,20) (175,00)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 0,00 0,00
Despesas financeiras 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Imposto de Renda e da

Contribuição Social (5.716,20) (175,00)
Imposto de renda e contribuição social 0,00 0,00
Lucro Líquido do Exercício antes da Participação

de Minoritários (5.716,20) (175,00)
Participação de Minoritários no Lucro do Exercício 0,00 0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2021

Capital
 Social

Reserva da 
Cm Capital

Reserva de 
Incentivos

Total 
Reserva Reserva

Lucros 
Prejuízos Patrimônio

Histórico Realizado Realizado Fiscais de Capital Legal Acumulados Líquido
Saldo em 31.12.2019 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.082,28) (464.982,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (175,00) (175,00)
Saldo em 31.12.2020 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.257,28) (465.157,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.716,20) (5.716,20)
Saldo em 31.12.2021 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (497.973,48) (470.873,48)

Origens 2021 2020
Das Operações
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)
Depreciações do Exercício 0,00 0,00
Baixa bens ativo Imobilizado 0,00 0,00
Movimento Longo Prazo 0,00 0,00
Total das Origens (5.716,20) (175,00)
Aplicações
No Ativo Permanente
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 0,00 0,00
Aquisição de Quotas O Empresas 0,00 0,00
Total das Aplicações 0,00 0,00
Movimento Capital Circulante 5.716,20 0,00
Total 5.716,20 0,00
Nomenclatura 2021 2020 VARIAÇÃO
Ativo Circulante 0,00 0,00 0,00
Passivo Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20
Movimento Capital Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20

Conselho de Administração
Ézaro Medina Fabian

Alexandre Dores Fabian
Carlos Roberto S.Melquiades

Diretoria
Alexandre Dores Fabian
Fernando Dores Fabian
Fernando Tavares Vieira

CRC PR “S” MT 027820/O-1

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das 

atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

Ajustado por:
Depreciação 8 1 2 5.486 5.414
Amortização – – 15 18
Energia contratada 

CCEE – – 370 1.810
Juros sobre emprésti-
mos e financiamentos 9 – – 4.373 4.907
Imposto de Renda e 
contribuição corrente 17 – – 864 803
Resultado de equiva-

lência patrimonial (4.557) (5.235) – –
(1) (51) 15.663 18.134

Variações:
Decréscimo 

(acréscimo) de ativos
Contas a receber de 

clientes – – 817 (1.666)
Adiantamentos – – (4) (8)
Impostos a recuperar 2 – 3 (1)
Despesas antecipadas – – 778 (1.119)
Créditos diversos – – – (38)

2 – 1.594 (2.832)
Acréscimo (decréscimo) 

de passivos
Fornecedores – (11) (2.132) 2.113
Obrigações trabalhistas 

e tributárias (1) (1) (64) (66)
Outras obrigações 1 10 58 (42)

– (2) (2.138) 2.005
Caixa gerado pelas 

atividades operacionais 1 (53) 15.119 17.307
Impostos e contribui-
ções social pagos – – (753) (797)

Fluxo de caixa líquido 
(usado nas) proveniente das 

  atividades operacionais 1 (53) 14.366 16.510
Fluxo de caixa das atividades 

de investimento
Títulos e valores 

mobiliários 6 – – (90) 840
Aquisições ativo 

imobilizado e intangível 8 (1) – (414) (1.130)
Fluxo de caixa usado nas 

atividades de investimento (1) – (504) (290)
Fluxo de caixa das ativida-

des de financiamento
Pagamento de mútuo com 

parte relacionada – – – (1.595)
Amortização de emprésti-
mos incluindo juros 9 – – (11.458) (12.138)

Fluxo de caixa proveniente 
das (usado nas) atividades 

  de financiamento – – (11.458) (13.733)
(Redução) Aumento de 

caixa e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
Variação de caixa e 

equivalente de caixa
Caixa e equivalente de 
  caixa no início do exercício 4 – 53 7.347 5.552
Caixa e equivalente de 

caixa no final do exercício 4 – – 9.751 8.039
(Redução) Aumento de caixa 

e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Exercícios findos (Em milhares de reais)
Notas Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 – – 9.751 7.347
Contas a receber 5 – – 2.978 3.795
Impostos a recuperar 39 41 42 45
Adiantamentos a terceiros 2 2 22 18
Despesas antecipadas – – 734 1.512
Dividendos a receber 2.523 1.581 – –
Total do ativo circulante 2.564 1.624 13.527 12.717
Não circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários 6 – – 3.025 2.935
Investimentos 7 141.774 138.158 – –
Depósitos judiciais – – 233 233
Total do Realizável a 

longo prazo 141.774 138.158 3.258 3.168
Imobilizado 8 – 1 199.733 204.805
Intangível – – 73 88
Total do ativo não circulante 141.774 138.159 203.064 208.061
Total do ativo 144.338 139.783 216.591 220.778

Notas Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 7.050 7.049
Fornecedores – – 52 2.184
Adiantamentos de Clientes 11 11 11 11
Obrigações tributárias e 

trabalhistas 2 3 477 430
Outras obrigações 10 78 77 7.077 6.650
Total do passivo circulante 91 91 14.667 16.324
Não circulante
Outras obrigações 10 – – 163 162
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 57.514 64.600
Total do passivo não 

circulante – – 57.677 64.762
Patrimônio líquido 11
Capital social 161.246 161.246 161.246 161.246
Prejuízos acumulados (16.672) (21.227) (16.672) (21.227)
Outros resultados abrangentes (327) (327) (327) (327)

Total do patrimônio líquido 144.247 139.692 144.247 139.692
Total do passivo e 

patrimônio líquido 144.338 139.783 216.591 220.778
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 13 – – 25.621 24.264
Custo da geração de energia 14 – – (11.393) (8.911)
Lucro bruto – – 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas 15 (1) (51) (2.048) (2.503)
Outras despesas operacionais, 
liquidas – – 870 (9)
Resultado antes das 

despesas financeiras 
  líquidas e impostos (1) (51) 13.050 12.841
Receitas financeiras – 1 419 132
Despesas financeiras (1) (3) (8.050) (6.988)
Resultado financeiro 16 (1) (2) (7.631) (6.856)
Participação nos lucros das 

empresas investidas por 
  equivalência patrimonial, 
  líquida de impostos 7 4.557 5.235 – –
Resultado antes dos impostos 4.555 5.182 5.419 5.985
Contribuição social corrente 17 – – (301) (287)
Imposto de renda corrente 17 – – (563) (516)
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados

Outros 
resultados 

abrangentes Total
Saldos em 31 de 

dezembro de 2019 161.246 (26.409) (327) 134.510
Lucro líquido do 

exercício – 5.182 – 5.182
Saldos em 31 de 

dezembro de 2020 161.246 (21.227) (327) 139.692
Lucro líquido do 

exercício – 4.555 – 4.555
Saldos em 31 de 

dezembro de 2021 161.246 (16.672) (327)  144.247
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Mega Brasil Energia S.A.
CNPJ/MF 10.466.802/0001-45

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administraivo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas em 
conformidade com a legislação societária examinadas por auditores 
independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram parecer sem 
ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas na 
versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.com.br/

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8 9.751 7.347
Contas a receber 10 2.978 3.795
Impostos a recuperar 3 5
Adiantamentos a fornecedores 20 18
Despesas antecipadas 734 1.512
Total do ativo circulante 13.486 12.677
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 9 3.025 2.935
Outros créditos - depósitos judiciais 233 233
Imobilizado 11 199.733 204.803
Intangível 73 88
Total do ativo não circulante 203.064 208.059
Ativo total 216.550 220.736

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Empréstimos e financiamentos 12 7.050 7.049
Fornecedores 52 2.184
Obrigações tributárias 475 429
Dividendos a distribuir 14 2.523 1.581
Outras obrigações 13 6.999 6.573
Total do passivo circulante 17.099 17.816
Não circulante
Outras obrigações 13 163 162
Empréstimos e financiamentos 12 57.514 64.600
Total do passivo não circulante 57.677 64.762
Patrimônio líquido 15
Capital social 133.673 133.673
Reserva de Lucros 531 333
Lucros acumulados 7.570 4.152
Total do patrimônio líquido 141.774 138.158
Passivo total 216.550 220.736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Inxú Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ 12.863.751/0001-10

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

Demonstração dos resultados - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 17 25.621 24.264
Custo da geração de energia 18 (11.393) (8.911)
Lucro bruto 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas (2.047) (2.452)
Outras receitas (despesas) operacionais, 

líquidas 870 (9)
19 (1.177) (2.461)

Lucro antes do resultado financeiro 
e impostos 13.051 12.892

Receitas financeiras 15 419 131
Despesas financeiras 15 (8.049) (6.985)
Resultado financeiro (7.630) (6.854)
Resultado antes dos impostos 5.421 6.038
Imposto de renda e contribuição social 

corrente 21 (864) (803)
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Reserva 
de lucros Lucros 

acumu-
ladosNota

Capital 
social

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2019 133.673 42 592 134.307
Lucro líquido do exercício – – 5.235 5.235
Reserva legal – 291 – 291
Dividendos mínimos 

obrigatórios – – (1.675) (1.675)
Saldos em 31/12/2020 133.673 333 4.152 138.158
Reversão dividendos 

provisionados a maior 
  em 2020 – – 141 141
Reversão reserva legal 

provisionada a maior 
  2020 – (30) 30 –
Lucro líquido do exercício – – 4.557 4.557
Reserva legal – 228 (228) –
Dividendos mínimos 

obrigatórios 15.c (1.082) (1.082)
Saldos em 31/12/2021 133.673 531 7.570 141.774

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Ajustado por:
Depreciação 11 5.484 5.412
Amortização 15 18
Energia contratada CCEE 370 1.118
Juros sobre empréstimos e financiamentos 12 4.373 4.907
Imposto de renda e contribuição corrente 16 864 803

15.663 17.493
(Acréscimos) decréscimos de ativos
Contas a receber de clientes 817 (1.666)
Adiantamentos a fornecedores (2) (8)
Impostos a recuperar 2 (1)
Despesas antecipadas 778 (1.119)
Outros créditos – (38)

1.595 (2.832)
Acréscimos (decréscimos) de passivos
Fornecedores (2.132) 2.124
Obrigações trabalhistas e tributárias (64) (65)
Outras obrigações 57 (52)

(2.139) 2.007
Caixa gerado pelas atividades operacionais 15.119 16.668
Pagamentos de imposto de renda e 

contribuição social (753) (797)
Fluxo de caixa gerado das 

atividades operacionais 14.366 15.871
Fluxo de caixa das atividades de 

investimento
Aquisição de bens do imobilizado 11 (414) (1.130)
Títulos e valores mobiliários 9 (90) 840
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de investimento (504) (290)
Fluxo de caixa das atividades de 

financiamento
Pagamento/Variação de dividendos 15 – (1.595)
Amortização de empréstimos, 

incluindo juros 12 (11.458) (12.138)
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de financiamento (11.458) (13.733)
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848
Caixa e equivalente de caixa no início 

do exercício 7.347 5.499
Caixa e equivalente de caixa no final 

do exercício 9.751 7.347
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas 
em conformidade com a legislação societária examinadas por 
auditores independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram 
parecer sem ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas 
na versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.
com.br/

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administrativo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

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: 
1005967-05.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$284.274,16 Espécie: Monitória Polo Ativo: Cooperativa De 
Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT (atual denominação da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte do Mato Grosso – Sicredi Centro Norte 
MT, sucessora por incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 
Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, 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: Ferreira E Ferreira Móveis Ltda Me, pessoa jurídica, inscrita mhflores@mhflores.com.br
no CNPJ/MF 13.818.390/0001-53, com sede na Rua General Camisão, nº 4010, bairro Dom Aquino, CEP
78015-130, em Cuiabá- MT, endereço eletrônico: desconhecido. 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$284.274,16 (duzentos e  oitenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e dezesseis centavos), atualizado até 17/01/2020 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 Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 
Jurídica – C/C 27343-0', firmada em 12/07/2011, a cooperativa autora concedeu à Requerida um crédito em 
conta corrente, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com possibilidade de renovações automáticas, 
acrescidas dos encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida não efetuou o devido 
pagamento e encontra-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$284.274,16 (duzentos e oitenta 
e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos). DECISÃO: Vistos etc. 1. 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). 2. Consigne-se do 
mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 
processuais. 3. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 29521477 - 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, 16 de abril de 
2020. 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 69283295. Cite-se a 
requerida: FERREIRA& FERREIRAMOVEIS LTDA- ME - CNPJ: 13.818.390/0001-53, 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 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-MT, 9 de fevereiro de 2022.

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 07.054.279/0001-35 – NIRE: 513.0000945-5

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO 
ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições 
que lhe confere os poderes no Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica aos 
senhores acionistas que se encontra à disposição na sede da Companhia, 
localizada à Rua “D” nº 1600, Distrito Industrial de Cuiabá, CEP: 78.098-300, 
em Cuiabá/MT, os documentos a que se referem o artigo 133, da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, a saber: a) Relatório da 
Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; 
b) Cópia das demonstrações financeiras; c) Parecer do Conselho Fiscal.
Cuiabá/MT, 22 de março de 2022.

BERNARDO EUDÓXIO BADOTTI
Diretor Administrativo-Financeiro.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.

CNPJ/MF 03.081.965/0001-44
Comunicado aos Acionistas

Comunicamos  que  se  encontram  à  disposição  dos  Senhores  acionistas  da
Concrefab  Indústria  de  Pré-Moldado  S/A,  em  sua  sede  social  à  Avenida  São
Sebastião nº 2.215, sala 01, bairro Popular, nesta Capital  de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, os documentos  a que  se refere o artigo 133 da Lei nº  6.404/76,
relativos ao exercício de 2.021. Cuiabá-MT, 24/03/2.022. A Diretoria. 25/03/22

Ely de Paula Borges, CPF 568.857.179-91. Torna público que está 
requerendo a Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso as 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para atividade de extração 
de minério de ouro sob o Regime de Permissão de Lavra Garimpeira 
(ANM nº 867.660/2021). A área a ser licenciada tem um polígono total de 
10,29 hectares, localizada dentro do perímetro do Sítio Dallas, zona rural 
de Apiacás/MT.                                                     

Eugênio Giachini Neto, CPF 345.714.859-72, torna público que 
requereu a Secretaria de Meio Ambiente do Munícípio de Claudia-MT, a 
Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LP e Licença de Operação-LO, 
de Armazém de Grãos, para a atividade de Armazéns Gerais (Emissão de 
Warrants), localizado nas Chácaras 306,307 e 307-A, Município 
Cláudia/MT                                                                                      (25/03/2022)

KATIA  REGIS  LOPES DE CASTRO,  CPF  001.760.541-54,  torna  público  que
requereu à SMADES - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano departamento de licenciamento a modalidade: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
de Licença de Instalação (L.I) e Licença de Operação, para a atividade condomínio
Vertical Comercial (escritórios), situada na Avenida Carmindo de Campos, nº 2295,
Bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, CEP 78.075-000. 25/03/22

UNISOJA S.A.
CNPJ: 03.357.729/0001-08 - NIRE: 51 3 0000695-2

COMUNICADO 
O Presidente do Conselho de Administração da UNISOJA S.A., Sociedade por Ações
de Capital  Fechado, situada na Avenida Ary Coelho, nº 1.391, Sala 02-A, Jardim
Esmeralda, CEP: 78.705-849, na cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições  legais e  estatutárias,  comunica aos  senhores acionistas,
conforme preceitua o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, que se encontram a vossa inteira
disposição, na sede social da Companhia, os seguintes documentos: I - O relatório da
administração  sobre  os  negócios  sociais  e  os  principais  fatos  administrativos  do
exercício  findo  em  31/12/2021;  II -  A  cópia  das  Demonstrações  Financeiras  do
exercício findo em 31/12/2021; III - O Parecer dos Auditores Independentes referente
ao exercício findo em 31/12/2021. Em consonância com o disposto no § primeiro,
artigo 2º da Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020, fica à disposição dos
acionistas os documentos relacionados nos incisos I a III deste comunicado em meio
digital, podendo ser encaminhado mediante solicitação por escrito, através do e-mail
juridico@tmg.agr.br.  Rondonópolis/MT,  23/03/2022.  Odílio  Balbinotti  Filho -
Presidente do Conselho de Administração. 25/03, 26/03 e 27/03/22

O senhor Fabiano Piccini, inscrito sobre o CPF: 
766.006.459-20, torna público que solicita a SAMA- Sorriso, 
a renovação da licença de operação n° 313292/2016 
processo n° 234506/2016, previamente licenciada a 
atividade de produção de ovos férteis, pela SEMA– MT.

L S DOS SANTOS FABRICA DE PORTAS ME, CNPJ 
08.303.090/0001-00, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - 
LAS, para atividade de SERRARIA SEM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRAS, FAB DE ESQUADRIAS, DE CASAS PRÉ-
FABRICADAS, DE ESTRUTURAS DE MADEIRAS E ARTIGOS 
DE CARPINTARIA, no município de ARIPUANÃ - MT. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL SRP. PROCESSO Nº 033/2022
PR 017/2022.

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 017/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, 
PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
P L A N A LT O D A S E R R A , D E A C O R D O C O M A S 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, com realização prevista para o dia 
06/04/2022 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.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA
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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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)
JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES PROCESSO n. 1040004-29.2018.8.11.0041 Valor da causa: 
R$ 5.581,88 ESPÉCIE: [Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]-
>PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 
Endereço: RUA I, S/N, QUADRA 10, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 POLO 
PASSIVO: Nome: SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, brasileira, vendedora, portadora da carteira 
de identidade RG n°. 1457971-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 959.676.051-34Endereço: RUA I, S/N, RESID. 
PAIAGUAS, QD. 10, BLOCO 05, APTO. 303, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 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: O CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10, devidamente qualificado nos autos, ajuizou ação de cobrança em face de 
SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, a qual é legítima proprietária do Apartamento nº 303 do Bloco 05, que 
compõem o Condomínio (parte autora). A requerida encontra-se inadimplente com o pagamento das taxas condominiais 
referente aos meses de 10/06/2017 à 10/11/2018, que constam discriminados na planilha de cálculo juntado na inicial, 
totalizando o valor até a propositura da ação R$ 5.581,88 (cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito 
centavos). Diante do exposto a parte autora requer que a ré seja condenada ao pagamento das cotas condominiais 
ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária (média IGPM/INPC), juros de mora 
(1% ao mês) e multa de 2% a partir do vencimento de cada taxa condominial, qual seja, desde 10/06/2017, além de 
condená-la aos ônus da sucumbência, com o ressarcimento das custas e despesas processuais na forma do artigo 82 
§ 2º do Código de Processo Civil/2015 e ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo Civil/2015. DECISÃO: DESPACHO Defiro 
o pedido de ID. 60710975, ficando dispensada a publicação do edital em jornal de ampla circulação, como previsto no 
parágrafo único do art. 257 do CPC. 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. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 
de Direito 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, 25 
de novembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ELIO HENRIQUE LAZARON, CPF 099.647.629-68, proprietário 
da Fazenda Padre Cicero, torna público que requereu àSecretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA MT a Licença por Adesão 
e Compromisso – LAC, para atividadeArmazéns gerais, localizado 
na RODOVIA BR 338, KM 196, S/N, ZONA RURAL, município de 
Porto dos Gaúchos-MT,Coordenadas Geográficas 56o33’56.09’’ W 
e 11o52’10.74’’ S.

GF SAUDE EIRELI, CNPJ 42.932.585/0001-28, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso, a Licença prévia, Licença de 
Instalação e a licença de operação para a atividade labo-
ratório clínicos e atividade medica ambulatorial restrita a 
consultas, sito a Av Otavio de Souza Cruz, nº 492, sala 
01, Centro-Sul, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). 

PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS, CPF: 
386.012.730-68, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente -SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação para a atividade de posto de abaste-
cimento de combustível (ponto de abastecimento-P.A-Tan-
que aéreo 17 m³), sito Rodovia BR 242, KM 754, SNº, Zona 
Rural, Nova Ubiratã - MT, não determinado (EIA/RIMA).

JM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 
N° 38.231.134/0001-96, torna público que requereu junto à secretaria 
municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável de 
Várzea Grande (SEMMARDS/VG), as seguintes licenças ambientais, Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipa-
mentos para uso industrial, Localizado na RUA PORTUGAL (LOT PRQ 
IND S MARCOS), Nº 05, QD. 05 LOTE 05, Bairro MARAJOARA, Várzea 
Grande/MT, CEP 78.138-203.  

BOM FUTURO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXES LTDA – Fazenda 
Santa Juliana, inscrita no CNPJ: 09.181.634/0001-62, torna público que 
requereu á secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT (SEMA/MT) a 
renovação da Outorga de direito de uso de recursos hídricos daIndustria 
eComercio de Peixes para lançamento de efluentes tratados no Córrego 
Cabeceira do Taturana e Captação de água subterrânea, concedida atra-
vés da Portaria n° 545 de 13/08/2020. O poço está localizado na Rodovia 
MT 070 km 384, s/n°, zona rural do município de Campo Verde-MT. Não 
foi determinado EIA-RIMA.

Cuiabá, sexta-feira, 25 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021

Senhores acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas, o Balanço Patrimonial, acom-
panhado das demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.
CNPJ/MF - 03.081.965/0001-44

Balanço Patrimonial dos Exercício de 2021

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Terrenos a comercializar 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Juros sobre capital a receber 0,00 0,00
Antecipação de dividendos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Total do ativo circulante 0,00 0,00

Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Empresas ligadas 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Depósitos judiciais 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00
Imobilizado 0,00 0,00
Intangível 0,00 0,00
Total do ativo não circulante 0,00 0,00

Total do Ativo 0,00 0,00

Passivo e Patrimônio Líquido 2021 2020
Circulante
Fornecedores 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00
Obrigações fiscais 0,00 0,00
Obrigações sociais 0,00 0,00
Custo orçado a incorrer 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Imposto de renda e contribuição social a pagar 0,00 0,00
Empresas ligadas 470.873,48 465.157,28
Lucros antecipados de exercícios futuros 0,00 0,00
Dividendos a pagar 0,00 0,00
Juros sobre capital a pagar 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisões trabalhistas 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Total do passivo circulante 470.873,48 465.157,28

Não Circulante
Financiamentos 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para contingencias 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Receita com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
(-) Custo com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
Total do passivo não circulante 0,00 0,00

Participação de Minoritários 0,00 0,00

Patrimônio Líquido
Capital social 27.100,00 27.100,00
(-) Capital social a integralizar 0,00 0,00
Reserva legal 0,00 0,00
(-) Ações em tesouraria 0,00 0,00
Resultados acumulados (492.257,28) (492.082,28)
Resultado do exercício (5.716,20) (175,00)
Ajuste equivalência patrimonial 0,00 0,00
Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00
Total do patrimônio líquido (470.873,48) (465.157,28)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021

Notas Explicativas da Diretoria às Demonstrações Financeiras 
do Período Findo em 31 de Dezembro de 2021

Nota 1 - Resumo dos Procedimentos Contábeis: 
1.1 - Demonstrações Financeiras:
As Demonstrações Financeiras são apresentadas com observância às 
disposições da Lei nº 6404 de 15.12.76 e do Decreto Lei nº 1598 de 26.12.77, 
tendo como norma primária o enquadramento dos parâmetros contábeis aos 
princípios legais. Salientamos a seguir as principais práticas adotadas:
1.1.1 - As receitas e despesas foram registradas segundo o regime de 
competência;
1.1.2 - O realizável após o exercício seguinte está classificado à Longo 
Prazo;
1.1.3 - A depreciação é calculada pelo método linear mediante aplicação de 
taxas que levam em conta o tempo de vida útil-econômica dos bens;
1.2 - Provisão para Encargos Trabalhistas
1.2.1- Não foram feitas as provisões para encargos trabalhistas em função de 
que a empresa encontra-se com suas atividades paralisadas.
1.3 - Provisão para o Imposto de Renda
1.3.1 - Não foi efetuada a provisão do Imposto de Renda, em função de ter 
sido apurado prejuízo.
1.4 - Aplicações no Mercado Aberto
1.4.1- Registrados as aplicações e os rendimentos auferidos até a data do 
balanço;
Nota 2 - Capital Social: O Capital Social totalmente realizado em 31.12.2021 
está representado por 27.100 ações no valor de R$ 1,00 cada ação. Sendo 
21.108 de ações ordinárias nominativas, e 5.992 de ações preferenciais 
nominativas.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2021

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 2021

2021 2020
Receita Bruta de Venda de Produtos 0,00 0,00
Receita de venda de produtos 0,00 0,00
Deduções da Receita Bruta 0,00 0,00
Impostos incidentes sobre vendas de produtos 0,00 0,00
Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
Custos de Venda de Produtos 0,00 0,00
Lucro Bruto 0,00 0,00
Receitas (Despesas) Operacionais
Vendas 0,00 0,00
Gerais e administrativas (5.716,20) (175,00)
Equivalência patrimonial 0,00 0,00
Juros s/ capital próprio 0,00 0,00
Outras despesas, líquidas 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro(5.716,20) (175,00)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 0,00 0,00
Despesas financeiras 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Imposto de Renda e da

Contribuição Social (5.716,20) (175,00)
Imposto de renda e contribuição social 0,00 0,00
Lucro Líquido do Exercício antes da Participação

de Minoritários (5.716,20) (175,00)
Participação de Minoritários no Lucro do Exercício 0,00 0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2021

Capital
 Social

Reserva da 
Cm Capital

Reserva de 
Incentivos

Total 
Reserva Reserva

Lucros 
Prejuízos Patrimônio

Histórico Realizado Realizado Fiscais de Capital Legal Acumulados Líquido
Saldo em 31.12.2019 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.082,28) (464.982,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (175,00) (175,00)
Saldo em 31.12.2020 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.257,28) (465.157,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.716,20) (5.716,20)
Saldo em 31.12.2021 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (497.973,48) (470.873,48)

Origens 2021 2020
Das Operações
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)
Depreciações do Exercício 0,00 0,00
Baixa bens ativo Imobilizado 0,00 0,00
Movimento Longo Prazo 0,00 0,00
Total das Origens (5.716,20) (175,00)
Aplicações
No Ativo Permanente
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 0,00 0,00
Aquisição de Quotas O Empresas 0,00 0,00
Total das Aplicações 0,00 0,00
Movimento Capital Circulante 5.716,20 0,00
Total 5.716,20 0,00
Nomenclatura 2021 2020 VARIAÇÃO
Ativo Circulante 0,00 0,00 0,00
Passivo Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20
Movimento Capital Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20

Conselho de Administração
Ézaro Medina Fabian

Alexandre Dores Fabian
Carlos Roberto S.Melquiades

Diretoria
Alexandre Dores Fabian
Fernando Dores Fabian
Fernando Tavares Vieira

CRC PR “S” MT 027820/O-1

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das 

atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

Ajustado por:
Depreciação 8 1 2 5.486 5.414
Amortização – – 15 18
Energia contratada 

CCEE – – 370 1.810
Juros sobre emprésti-
mos e financiamentos 9 – – 4.373 4.907
Imposto de Renda e 
contribuição corrente 17 – – 864 803
Resultado de equiva-

lência patrimonial (4.557) (5.235) – –
(1) (51) 15.663 18.134

Variações:
Decréscimo 

(acréscimo) de ativos
Contas a receber de 

clientes – – 817 (1.666)
Adiantamentos – – (4) (8)
Impostos a recuperar 2 – 3 (1)
Despesas antecipadas – – 778 (1.119)
Créditos diversos – – – (38)

2 – 1.594 (2.832)
Acréscimo (decréscimo) 

de passivos
Fornecedores – (11) (2.132) 2.113
Obrigações trabalhistas 

e tributárias (1) (1) (64) (66)
Outras obrigações 1 10 58 (42)

– (2) (2.138) 2.005
Caixa gerado pelas 

atividades operacionais 1 (53) 15.119 17.307
Impostos e contribui-
ções social pagos – – (753) (797)

Fluxo de caixa líquido 
(usado nas) proveniente das 

  atividades operacionais 1 (53) 14.366 16.510
Fluxo de caixa das atividades 

de investimento
Títulos e valores 

mobiliários 6 – – (90) 840
Aquisições ativo 

imobilizado e intangível 8 (1) – (414) (1.130)
Fluxo de caixa usado nas 

atividades de investimento (1) – (504) (290)
Fluxo de caixa das ativida-

des de financiamento
Pagamento de mútuo com 

parte relacionada – – – (1.595)
Amortização de emprésti-
mos incluindo juros 9 – – (11.458) (12.138)

Fluxo de caixa proveniente 
das (usado nas) atividades 

  de financiamento – – (11.458) (13.733)
(Redução) Aumento de 

caixa e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
Variação de caixa e 

equivalente de caixa
Caixa e equivalente de 
  caixa no início do exercício 4 – 53 7.347 5.552
Caixa e equivalente de 

caixa no final do exercício 4 – – 9.751 8.039
(Redução) Aumento de caixa 

e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Exercícios findos (Em milhares de reais)
Notas Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 – – 9.751 7.347
Contas a receber 5 – – 2.978 3.795
Impostos a recuperar 39 41 42 45
Adiantamentos a terceiros 2 2 22 18
Despesas antecipadas – – 734 1.512
Dividendos a receber 2.523 1.581 – –
Total do ativo circulante 2.564 1.624 13.527 12.717
Não circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários 6 – – 3.025 2.935
Investimentos 7 141.774 138.158 – –
Depósitos judiciais – – 233 233
Total do Realizável a 

longo prazo 141.774 138.158 3.258 3.168
Imobilizado 8 – 1 199.733 204.805
Intangível – – 73 88
Total do ativo não circulante 141.774 138.159 203.064 208.061
Total do ativo 144.338 139.783 216.591 220.778

Notas Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 7.050 7.049
Fornecedores – – 52 2.184
Adiantamentos de Clientes 11 11 11 11
Obrigações tributárias e 

trabalhistas 2 3 477 430
Outras obrigações 10 78 77 7.077 6.650
Total do passivo circulante 91 91 14.667 16.324
Não circulante
Outras obrigações 10 – – 163 162
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 57.514 64.600
Total do passivo não 

circulante – – 57.677 64.762
Patrimônio líquido 11
Capital social 161.246 161.246 161.246 161.246
Prejuízos acumulados (16.672) (21.227) (16.672) (21.227)
Outros resultados abrangentes (327) (327) (327) (327)

Total do patrimônio líquido 144.247 139.692 144.247 139.692
Total do passivo e 

patrimônio líquido 144.338 139.783 216.591 220.778
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 13 – – 25.621 24.264
Custo da geração de energia 14 – – (11.393) (8.911)
Lucro bruto – – 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas 15 (1) (51) (2.048) (2.503)
Outras despesas operacionais, 
liquidas – – 870 (9)
Resultado antes das 

despesas financeiras 
  líquidas e impostos (1) (51) 13.050 12.841
Receitas financeiras – 1 419 132
Despesas financeiras (1) (3) (8.050) (6.988)
Resultado financeiro 16 (1) (2) (7.631) (6.856)
Participação nos lucros das 

empresas investidas por 
  equivalência patrimonial, 
  líquida de impostos 7 4.557 5.235 – –
Resultado antes dos impostos 4.555 5.182 5.419 5.985
Contribuição social corrente 17 – – (301) (287)
Imposto de renda corrente 17 – – (563) (516)
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados

Outros 
resultados 

abrangentes Total
Saldos em 31 de 

dezembro de 2019 161.246 (26.409) (327) 134.510
Lucro líquido do 

exercício – 5.182 – 5.182
Saldos em 31 de 

dezembro de 2020 161.246 (21.227) (327) 139.692
Lucro líquido do 

exercício – 4.555 – 4.555
Saldos em 31 de 

dezembro de 2021 161.246 (16.672) (327)  144.247
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Mega Brasil Energia S.A.
CNPJ/MF 10.466.802/0001-45

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administraivo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas em 
conformidade com a legislação societária examinadas por auditores 
independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram parecer sem 
ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas na 
versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.com.br/

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8 9.751 7.347
Contas a receber 10 2.978 3.795
Impostos a recuperar 3 5
Adiantamentos a fornecedores 20 18
Despesas antecipadas 734 1.512
Total do ativo circulante 13.486 12.677
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 9 3.025 2.935
Outros créditos - depósitos judiciais 233 233
Imobilizado 11 199.733 204.803
Intangível 73 88
Total do ativo não circulante 203.064 208.059
Ativo total 216.550 220.736

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Empréstimos e financiamentos 12 7.050 7.049
Fornecedores 52 2.184
Obrigações tributárias 475 429
Dividendos a distribuir 14 2.523 1.581
Outras obrigações 13 6.999 6.573
Total do passivo circulante 17.099 17.816
Não circulante
Outras obrigações 13 163 162
Empréstimos e financiamentos 12 57.514 64.600
Total do passivo não circulante 57.677 64.762
Patrimônio líquido 15
Capital social 133.673 133.673
Reserva de Lucros 531 333
Lucros acumulados 7.570 4.152
Total do patrimônio líquido 141.774 138.158
Passivo total 216.550 220.736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Inxú Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ 12.863.751/0001-10

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

Demonstração dos resultados - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 17 25.621 24.264
Custo da geração de energia 18 (11.393) (8.911)
Lucro bruto 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas (2.047) (2.452)
Outras receitas (despesas) operacionais, 

líquidas 870 (9)
19 (1.177) (2.461)

Lucro antes do resultado financeiro 
e impostos 13.051 12.892

Receitas financeiras 15 419 131
Despesas financeiras 15 (8.049) (6.985)
Resultado financeiro (7.630) (6.854)
Resultado antes dos impostos 5.421 6.038
Imposto de renda e contribuição social 

corrente 21 (864) (803)
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Reserva 
de lucros Lucros 

acumu-
ladosNota

Capital 
social

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2019 133.673 42 592 134.307
Lucro líquido do exercício – – 5.235 5.235
Reserva legal – 291 – 291
Dividendos mínimos 

obrigatórios – – (1.675) (1.675)
Saldos em 31/12/2020 133.673 333 4.152 138.158
Reversão dividendos 

provisionados a maior 
  em 2020 – – 141 141
Reversão reserva legal 

provisionada a maior 
  2020 – (30) 30 –
Lucro líquido do exercício – – 4.557 4.557
Reserva legal – 228 (228) –
Dividendos mínimos 

obrigatórios 15.c (1.082) (1.082)
Saldos em 31/12/2021 133.673 531 7.570 141.774

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Ajustado por:
Depreciação 11 5.484 5.412
Amortização 15 18
Energia contratada CCEE 370 1.118
Juros sobre empréstimos e financiamentos 12 4.373 4.907
Imposto de renda e contribuição corrente 16 864 803

15.663 17.493
(Acréscimos) decréscimos de ativos
Contas a receber de clientes 817 (1.666)
Adiantamentos a fornecedores (2) (8)
Impostos a recuperar 2 (1)
Despesas antecipadas 778 (1.119)
Outros créditos – (38)

1.595 (2.832)
Acréscimos (decréscimos) de passivos
Fornecedores (2.132) 2.124
Obrigações trabalhistas e tributárias (64) (65)
Outras obrigações 57 (52)

(2.139) 2.007
Caixa gerado pelas atividades operacionais 15.119 16.668
Pagamentos de imposto de renda e 

contribuição social (753) (797)
Fluxo de caixa gerado das 

atividades operacionais 14.366 15.871
Fluxo de caixa das atividades de 

investimento
Aquisição de bens do imobilizado 11 (414) (1.130)
Títulos e valores mobiliários 9 (90) 840
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de investimento (504) (290)
Fluxo de caixa das atividades de 

financiamento
Pagamento/Variação de dividendos 15 – (1.595)
Amortização de empréstimos, 

incluindo juros 12 (11.458) (12.138)
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de financiamento (11.458) (13.733)
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848
Caixa e equivalente de caixa no início 

do exercício 7.347 5.499
Caixa e equivalente de caixa no final 

do exercício 9.751 7.347
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas 
em conformidade com a legislação societária examinadas por 
auditores independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram 
parecer sem ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas 
na versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.
com.br/

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administrativo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

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: 
1005967-05.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$284.274,16 Espécie: Monitória Polo Ativo: Cooperativa De 
Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT (atual denominação da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte do Mato Grosso – Sicredi Centro Norte 
MT, sucessora por incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 
Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, 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: Ferreira E Ferreira Móveis Ltda Me, pessoa jurídica, inscrita mhflores@mhflores.com.br
no CNPJ/MF 13.818.390/0001-53, com sede na Rua General Camisão, nº 4010, bairro Dom Aquino, CEP
78015-130, em Cuiabá- MT, endereço eletrônico: desconhecido. 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$284.274,16 (duzentos e  oitenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e dezesseis centavos), atualizado até 17/01/2020 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 Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 
Jurídica – C/C 27343-0', firmada em 12/07/2011, a cooperativa autora concedeu à Requerida um crédito em 
conta corrente, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com possibilidade de renovações automáticas, 
acrescidas dos encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida não efetuou o devido 
pagamento e encontra-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$284.274,16 (duzentos e oitenta 
e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos). DECISÃO: Vistos etc. 1. 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). 2. Consigne-se do 
mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 
processuais. 3. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 29521477 - 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, 16 de abril de 
2020. 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 69283295. Cite-se a 
requerida: FERREIRA& FERREIRAMOVEIS LTDA- ME - CNPJ: 13.818.390/0001-53, 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 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-MT, 9 de fevereiro de 2022.

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 07.054.279/0001-35 – NIRE: 513.0000945-5

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO 
ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições 
que lhe confere os poderes no Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica aos 
senhores acionistas que se encontra à disposição na sede da Companhia, 
localizada à Rua “D” nº 1600, Distrito Industrial de Cuiabá, CEP: 78.098-300, 
em Cuiabá/MT, os documentos a que se referem o artigo 133, da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, a saber: a) Relatório da 
Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; 
b) Cópia das demonstrações financeiras; c) Parecer do Conselho Fiscal.
Cuiabá/MT, 22 de março de 2022.

BERNARDO EUDÓXIO BADOTTI
Diretor Administrativo-Financeiro.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.

CNPJ/MF 03.081.965/0001-44
Comunicado aos Acionistas

Comunicamos  que  se  encontram  à  disposição  dos  Senhores  acionistas  da
Concrefab  Indústria  de  Pré-Moldado  S/A,  em  sua  sede  social  à  Avenida  São
Sebastião nº 2.215, sala 01, bairro Popular, nesta Capital  de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, os documentos  a que  se refere o artigo 133 da Lei nº  6.404/76,
relativos ao exercício de 2.021. Cuiabá-MT, 24/03/2.022. A Diretoria. 25/03/22

Ely de Paula Borges, CPF 568.857.179-91. Torna público que está 
requerendo a Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso as 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para atividade de extração 
de minério de ouro sob o Regime de Permissão de Lavra Garimpeira 
(ANM nº 867.660/2021). A área a ser licenciada tem um polígono total de 
10,29 hectares, localizada dentro do perímetro do Sítio Dallas, zona rural 
de Apiacás/MT.                                                     

Eugênio Giachini Neto, CPF 345.714.859-72, torna público que 
requereu a Secretaria de Meio Ambiente do Munícípio de Claudia-MT, a 
Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LP e Licença de Operação-LO, 
de Armazém de Grãos, para a atividade de Armazéns Gerais (Emissão de 
Warrants), localizado nas Chácaras 306,307 e 307-A, Município 
Cláudia/MT                                                                                      (25/03/2022)

KATIA  REGIS  LOPES DE CASTRO,  CPF  001.760.541-54,  torna  público  que
requereu à SMADES - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano departamento de licenciamento a modalidade: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
de Licença de Instalação (L.I) e Licença de Operação, para a atividade condomínio
Vertical Comercial (escritórios), situada na Avenida Carmindo de Campos, nº 2295,
Bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, CEP 78.075-000. 25/03/22

UNISOJA S.A.
CNPJ: 03.357.729/0001-08 - NIRE: 51 3 0000695-2

COMUNICADO 
O Presidente do Conselho de Administração da UNISOJA S.A., Sociedade por Ações
de Capital  Fechado, situada na Avenida Ary Coelho, nº 1.391, Sala 02-A, Jardim
Esmeralda, CEP: 78.705-849, na cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições  legais e  estatutárias,  comunica aos  senhores acionistas,
conforme preceitua o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, que se encontram a vossa inteira
disposição, na sede social da Companhia, os seguintes documentos: I - O relatório da
administração  sobre  os  negócios  sociais  e  os  principais  fatos  administrativos  do
exercício  findo  em  31/12/2021;  II -  A  cópia  das  Demonstrações  Financeiras  do
exercício findo em 31/12/2021; III - O Parecer dos Auditores Independentes referente
ao exercício findo em 31/12/2021. Em consonância com o disposto no § primeiro,
artigo 2º da Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020, fica à disposição dos
acionistas os documentos relacionados nos incisos I a III deste comunicado em meio
digital, podendo ser encaminhado mediante solicitação por escrito, através do e-mail
juridico@tmg.agr.br.  Rondonópolis/MT,  23/03/2022.  Odílio  Balbinotti  Filho -
Presidente do Conselho de Administração. 25/03, 26/03 e 27/03/22

O senhor Fabiano Piccini, inscrito sobre o CPF: 
766.006.459-20, torna público que solicita a SAMA- Sorriso, 
a renovação da licença de operação n° 313292/2016 
processo n° 234506/2016, previamente licenciada a 
atividade de produção de ovos férteis, pela SEMA– MT.

L S DOS SANTOS FABRICA DE PORTAS ME, CNPJ 
08.303.090/0001-00, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - 
LAS, para atividade de SERRARIA SEM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRAS, FAB DE ESQUADRIAS, DE CASAS PRÉ-
FABRICADAS, DE ESTRUTURAS DE MADEIRAS E ARTIGOS 
DE CARPINTARIA, no município de ARIPUANÃ - MT. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL SRP. PROCESSO Nº 033/2022
PR 017/2022.

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 017/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, 
PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
P L A N A LT O D A S E R R A , D E A C O R D O C O M A S 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, com realização prevista para o dia 
06/04/2022 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.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA
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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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)
JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES PROCESSO n. 1040004-29.2018.8.11.0041 Valor da causa: 
R$ 5.581,88 ESPÉCIE: [Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]-
>PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 
Endereço: RUA I, S/N, QUADRA 10, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 POLO 
PASSIVO: Nome: SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, brasileira, vendedora, portadora da carteira 
de identidade RG n°. 1457971-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 959.676.051-34Endereço: RUA I, S/N, RESID. 
PAIAGUAS, QD. 10, BLOCO 05, APTO. 303, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 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: O CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10, devidamente qualificado nos autos, ajuizou ação de cobrança em face de 
SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, a qual é legítima proprietária do Apartamento nº 303 do Bloco 05, que 
compõem o Condomínio (parte autora). A requerida encontra-se inadimplente com o pagamento das taxas condominiais 
referente aos meses de 10/06/2017 à 10/11/2018, que constam discriminados na planilha de cálculo juntado na inicial, 
totalizando o valor até a propositura da ação R$ 5.581,88 (cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito 
centavos). Diante do exposto a parte autora requer que a ré seja condenada ao pagamento das cotas condominiais 
ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária (média IGPM/INPC), juros de mora 
(1% ao mês) e multa de 2% a partir do vencimento de cada taxa condominial, qual seja, desde 10/06/2017, além de 
condená-la aos ônus da sucumbência, com o ressarcimento das custas e despesas processuais na forma do artigo 82 
§ 2º do Código de Processo Civil/2015 e ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo Civil/2015. DECISÃO: DESPACHO Defiro 
o pedido de ID. 60710975, ficando dispensada a publicação do edital em jornal de ampla circulação, como previsto no 
parágrafo único do art. 257 do CPC. 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. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 
de Direito 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, 25 
de novembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ELIO HENRIQUE LAZARON, CPF 099.647.629-68, proprietário 
da Fazenda Padre Cicero, torna público que requereu àSecretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA MT a Licença por Adesão 
e Compromisso – LAC, para atividadeArmazéns gerais, localizado 
na RODOVIA BR 338, KM 196, S/N, ZONA RURAL, município de 
Porto dos Gaúchos-MT,Coordenadas Geográficas 56o33’56.09’’ W 
e 11o52’10.74’’ S.

GF SAUDE EIRELI, CNPJ 42.932.585/0001-28, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso, a Licença prévia, Licença de 
Instalação e a licença de operação para a atividade labo-
ratório clínicos e atividade medica ambulatorial restrita a 
consultas, sito a Av Otavio de Souza Cruz, nº 492, sala 
01, Centro-Sul, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). 

PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS, CPF: 
386.012.730-68, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente -SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação para a atividade de posto de abaste-
cimento de combustível (ponto de abastecimento-P.A-Tan-
que aéreo 17 m³), sito Rodovia BR 242, KM 754, SNº, Zona 
Rural, Nova Ubiratã - MT, não determinado (EIA/RIMA).

JM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 
N° 38.231.134/0001-96, torna público que requereu junto à secretaria 
municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável de 
Várzea Grande (SEMMARDS/VG), as seguintes licenças ambientais, Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipa-
mentos para uso industrial, Localizado na RUA PORTUGAL (LOT PRQ 
IND S MARCOS), Nº 05, QD. 05 LOTE 05, Bairro MARAJOARA, Várzea 
Grande/MT, CEP 78.138-203.  

BOM FUTURO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXES LTDA – Fazenda 
Santa Juliana, inscrita no CNPJ: 09.181.634/0001-62, torna público que 
requereu á secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT (SEMA/MT) a 
renovação da Outorga de direito de uso de recursos hídricos daIndustria 
eComercio de Peixes para lançamento de efluentes tratados no Córrego 
Cabeceira do Taturana e Captação de água subterrânea, concedida atra-
vés da Portaria n° 545 de 13/08/2020. O poço está localizado na Rodovia 
MT 070 km 384, s/n°, zona rural do município de Campo Verde-MT. Não 
foi determinado EIA-RIMA.

Cuiabá, sexta-feira, 25 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021

Senhores acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas, o Balanço Patrimonial, acom-
panhado das demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.
CNPJ/MF - 03.081.965/0001-44

Balanço Patrimonial dos Exercício de 2021

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Terrenos a comercializar 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Juros sobre capital a receber 0,00 0,00
Antecipação de dividendos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Total do ativo circulante 0,00 0,00

Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Empresas ligadas 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Depósitos judiciais 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00
Imobilizado 0,00 0,00
Intangível 0,00 0,00
Total do ativo não circulante 0,00 0,00

Total do Ativo 0,00 0,00

Passivo e Patrimônio Líquido 2021 2020
Circulante
Fornecedores 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00
Obrigações fiscais 0,00 0,00
Obrigações sociais 0,00 0,00
Custo orçado a incorrer 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Imposto de renda e contribuição social a pagar 0,00 0,00
Empresas ligadas 470.873,48 465.157,28
Lucros antecipados de exercícios futuros 0,00 0,00
Dividendos a pagar 0,00 0,00
Juros sobre capital a pagar 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisões trabalhistas 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Total do passivo circulante 470.873,48 465.157,28

Não Circulante
Financiamentos 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para contingencias 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Receita com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
(-) Custo com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
Total do passivo não circulante 0,00 0,00

Participação de Minoritários 0,00 0,00

Patrimônio Líquido
Capital social 27.100,00 27.100,00
(-) Capital social a integralizar 0,00 0,00
Reserva legal 0,00 0,00
(-) Ações em tesouraria 0,00 0,00
Resultados acumulados (492.257,28) (492.082,28)
Resultado do exercício (5.716,20) (175,00)
Ajuste equivalência patrimonial 0,00 0,00
Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00
Total do patrimônio líquido (470.873,48) (465.157,28)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021

Notas Explicativas da Diretoria às Demonstrações Financeiras 
do Período Findo em 31 de Dezembro de 2021

Nota 1 - Resumo dos Procedimentos Contábeis: 
1.1 - Demonstrações Financeiras:
As Demonstrações Financeiras são apresentadas com observância às 
disposições da Lei nº 6404 de 15.12.76 e do Decreto Lei nº 1598 de 26.12.77, 
tendo como norma primária o enquadramento dos parâmetros contábeis aos 
princípios legais. Salientamos a seguir as principais práticas adotadas:
1.1.1 - As receitas e despesas foram registradas segundo o regime de 
competência;
1.1.2 - O realizável após o exercício seguinte está classificado à Longo 
Prazo;
1.1.3 - A depreciação é calculada pelo método linear mediante aplicação de 
taxas que levam em conta o tempo de vida útil-econômica dos bens;
1.2 - Provisão para Encargos Trabalhistas
1.2.1- Não foram feitas as provisões para encargos trabalhistas em função de 
que a empresa encontra-se com suas atividades paralisadas.
1.3 - Provisão para o Imposto de Renda
1.3.1 - Não foi efetuada a provisão do Imposto de Renda, em função de ter 
sido apurado prejuízo.
1.4 - Aplicações no Mercado Aberto
1.4.1- Registrados as aplicações e os rendimentos auferidos até a data do 
balanço;
Nota 2 - Capital Social: O Capital Social totalmente realizado em 31.12.2021 
está representado por 27.100 ações no valor de R$ 1,00 cada ação. Sendo 
21.108 de ações ordinárias nominativas, e 5.992 de ações preferenciais 
nominativas.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2021

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 2021

2021 2020
Receita Bruta de Venda de Produtos 0,00 0,00
Receita de venda de produtos 0,00 0,00
Deduções da Receita Bruta 0,00 0,00
Impostos incidentes sobre vendas de produtos 0,00 0,00
Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
Custos de Venda de Produtos 0,00 0,00
Lucro Bruto 0,00 0,00
Receitas (Despesas) Operacionais
Vendas 0,00 0,00
Gerais e administrativas (5.716,20) (175,00)
Equivalência patrimonial 0,00 0,00
Juros s/ capital próprio 0,00 0,00
Outras despesas, líquidas 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro(5.716,20) (175,00)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 0,00 0,00
Despesas financeiras 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Imposto de Renda e da

Contribuição Social (5.716,20) (175,00)
Imposto de renda e contribuição social 0,00 0,00
Lucro Líquido do Exercício antes da Participação

de Minoritários (5.716,20) (175,00)
Participação de Minoritários no Lucro do Exercício 0,00 0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2021

Capital
 Social

Reserva da 
Cm Capital

Reserva de 
Incentivos

Total 
Reserva Reserva

Lucros 
Prejuízos Patrimônio

Histórico Realizado Realizado Fiscais de Capital Legal Acumulados Líquido
Saldo em 31.12.2019 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.082,28) (464.982,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (175,00) (175,00)
Saldo em 31.12.2020 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.257,28) (465.157,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.716,20) (5.716,20)
Saldo em 31.12.2021 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (497.973,48) (470.873,48)

Origens 2021 2020
Das Operações
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)
Depreciações do Exercício 0,00 0,00
Baixa bens ativo Imobilizado 0,00 0,00
Movimento Longo Prazo 0,00 0,00
Total das Origens (5.716,20) (175,00)
Aplicações
No Ativo Permanente
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 0,00 0,00
Aquisição de Quotas O Empresas 0,00 0,00
Total das Aplicações 0,00 0,00
Movimento Capital Circulante 5.716,20 0,00
Total 5.716,20 0,00
Nomenclatura 2021 2020 VARIAÇÃO
Ativo Circulante 0,00 0,00 0,00
Passivo Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20
Movimento Capital Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20

Conselho de Administração
Ézaro Medina Fabian

Alexandre Dores Fabian
Carlos Roberto S.Melquiades

Diretoria
Alexandre Dores Fabian
Fernando Dores Fabian
Fernando Tavares Vieira

CRC PR “S” MT 027820/O-1

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das 

atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

Ajustado por:
Depreciação 8 1 2 5.486 5.414
Amortização – – 15 18
Energia contratada 

CCEE – – 370 1.810
Juros sobre emprésti-
mos e financiamentos 9 – – 4.373 4.907
Imposto de Renda e 
contribuição corrente 17 – – 864 803
Resultado de equiva-

lência patrimonial (4.557) (5.235) – –
(1) (51) 15.663 18.134

Variações:
Decréscimo 

(acréscimo) de ativos
Contas a receber de 

clientes – – 817 (1.666)
Adiantamentos – – (4) (8)
Impostos a recuperar 2 – 3 (1)
Despesas antecipadas – – 778 (1.119)
Créditos diversos – – – (38)

2 – 1.594 (2.832)
Acréscimo (decréscimo) 

de passivos
Fornecedores – (11) (2.132) 2.113
Obrigações trabalhistas 

e tributárias (1) (1) (64) (66)
Outras obrigações 1 10 58 (42)

– (2) (2.138) 2.005
Caixa gerado pelas 

atividades operacionais 1 (53) 15.119 17.307
Impostos e contribui-
ções social pagos – – (753) (797)

Fluxo de caixa líquido 
(usado nas) proveniente das 

  atividades operacionais 1 (53) 14.366 16.510
Fluxo de caixa das atividades 

de investimento
Títulos e valores 

mobiliários 6 – – (90) 840
Aquisições ativo 

imobilizado e intangível 8 (1) – (414) (1.130)
Fluxo de caixa usado nas 

atividades de investimento (1) – (504) (290)
Fluxo de caixa das ativida-

des de financiamento
Pagamento de mútuo com 

parte relacionada – – – (1.595)
Amortização de emprésti-
mos incluindo juros 9 – – (11.458) (12.138)

Fluxo de caixa proveniente 
das (usado nas) atividades 

  de financiamento – – (11.458) (13.733)
(Redução) Aumento de 

caixa e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
Variação de caixa e 

equivalente de caixa
Caixa e equivalente de 
  caixa no início do exercício 4 – 53 7.347 5.552
Caixa e equivalente de 

caixa no final do exercício 4 – – 9.751 8.039
(Redução) Aumento de caixa 

e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Exercícios findos (Em milhares de reais)
Notas Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 – – 9.751 7.347
Contas a receber 5 – – 2.978 3.795
Impostos a recuperar 39 41 42 45
Adiantamentos a terceiros 2 2 22 18
Despesas antecipadas – – 734 1.512
Dividendos a receber 2.523 1.581 – –
Total do ativo circulante 2.564 1.624 13.527 12.717
Não circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários 6 – – 3.025 2.935
Investimentos 7 141.774 138.158 – –
Depósitos judiciais – – 233 233
Total do Realizável a 

longo prazo 141.774 138.158 3.258 3.168
Imobilizado 8 – 1 199.733 204.805
Intangível – – 73 88
Total do ativo não circulante 141.774 138.159 203.064 208.061
Total do ativo 144.338 139.783 216.591 220.778

Notas Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 7.050 7.049
Fornecedores – – 52 2.184
Adiantamentos de Clientes 11 11 11 11
Obrigações tributárias e 

trabalhistas 2 3 477 430
Outras obrigações 10 78 77 7.077 6.650
Total do passivo circulante 91 91 14.667 16.324
Não circulante
Outras obrigações 10 – – 163 162
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 57.514 64.600
Total do passivo não 

circulante – – 57.677 64.762
Patrimônio líquido 11
Capital social 161.246 161.246 161.246 161.246
Prejuízos acumulados (16.672) (21.227) (16.672) (21.227)
Outros resultados abrangentes (327) (327) (327) (327)

Total do patrimônio líquido 144.247 139.692 144.247 139.692
Total do passivo e 

patrimônio líquido 144.338 139.783 216.591 220.778
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 13 – – 25.621 24.264
Custo da geração de energia 14 – – (11.393) (8.911)
Lucro bruto – – 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas 15 (1) (51) (2.048) (2.503)
Outras despesas operacionais, 
liquidas – – 870 (9)
Resultado antes das 

despesas financeiras 
  líquidas e impostos (1) (51) 13.050 12.841
Receitas financeiras – 1 419 132
Despesas financeiras (1) (3) (8.050) (6.988)
Resultado financeiro 16 (1) (2) (7.631) (6.856)
Participação nos lucros das 

empresas investidas por 
  equivalência patrimonial, 
  líquida de impostos 7 4.557 5.235 – –
Resultado antes dos impostos 4.555 5.182 5.419 5.985
Contribuição social corrente 17 – – (301) (287)
Imposto de renda corrente 17 – – (563) (516)
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados

Outros 
resultados 

abrangentes Total
Saldos em 31 de 

dezembro de 2019 161.246 (26.409) (327) 134.510
Lucro líquido do 

exercício – 5.182 – 5.182
Saldos em 31 de 

dezembro de 2020 161.246 (21.227) (327) 139.692
Lucro líquido do 

exercício – 4.555 – 4.555
Saldos em 31 de 

dezembro de 2021 161.246 (16.672) (327)  144.247
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Mega Brasil Energia S.A.
CNPJ/MF 10.466.802/0001-45

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administraivo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas em 
conformidade com a legislação societária examinadas por auditores 
independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram parecer sem 
ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas na 
versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.com.br/

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8 9.751 7.347
Contas a receber 10 2.978 3.795
Impostos a recuperar 3 5
Adiantamentos a fornecedores 20 18
Despesas antecipadas 734 1.512
Total do ativo circulante 13.486 12.677
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 9 3.025 2.935
Outros créditos - depósitos judiciais 233 233
Imobilizado 11 199.733 204.803
Intangível 73 88
Total do ativo não circulante 203.064 208.059
Ativo total 216.550 220.736

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Empréstimos e financiamentos 12 7.050 7.049
Fornecedores 52 2.184
Obrigações tributárias 475 429
Dividendos a distribuir 14 2.523 1.581
Outras obrigações 13 6.999 6.573
Total do passivo circulante 17.099 17.816
Não circulante
Outras obrigações 13 163 162
Empréstimos e financiamentos 12 57.514 64.600
Total do passivo não circulante 57.677 64.762
Patrimônio líquido 15
Capital social 133.673 133.673
Reserva de Lucros 531 333
Lucros acumulados 7.570 4.152
Total do patrimônio líquido 141.774 138.158
Passivo total 216.550 220.736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Inxú Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ 12.863.751/0001-10

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

Demonstração dos resultados - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 17 25.621 24.264
Custo da geração de energia 18 (11.393) (8.911)
Lucro bruto 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas (2.047) (2.452)
Outras receitas (despesas) operacionais, 

líquidas 870 (9)
19 (1.177) (2.461)

Lucro antes do resultado financeiro 
e impostos 13.051 12.892

Receitas financeiras 15 419 131
Despesas financeiras 15 (8.049) (6.985)
Resultado financeiro (7.630) (6.854)
Resultado antes dos impostos 5.421 6.038
Imposto de renda e contribuição social 

corrente 21 (864) (803)
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Reserva 
de lucros Lucros 

acumu-
ladosNota

Capital 
social

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2019 133.673 42 592 134.307
Lucro líquido do exercício – – 5.235 5.235
Reserva legal – 291 – 291
Dividendos mínimos 

obrigatórios – – (1.675) (1.675)
Saldos em 31/12/2020 133.673 333 4.152 138.158
Reversão dividendos 

provisionados a maior 
  em 2020 – – 141 141
Reversão reserva legal 

provisionada a maior 
  2020 – (30) 30 –
Lucro líquido do exercício – – 4.557 4.557
Reserva legal – 228 (228) –
Dividendos mínimos 

obrigatórios 15.c (1.082) (1.082)
Saldos em 31/12/2021 133.673 531 7.570 141.774

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Ajustado por:
Depreciação 11 5.484 5.412
Amortização 15 18
Energia contratada CCEE 370 1.118
Juros sobre empréstimos e financiamentos 12 4.373 4.907
Imposto de renda e contribuição corrente 16 864 803

15.663 17.493
(Acréscimos) decréscimos de ativos
Contas a receber de clientes 817 (1.666)
Adiantamentos a fornecedores (2) (8)
Impostos a recuperar 2 (1)
Despesas antecipadas 778 (1.119)
Outros créditos – (38)

1.595 (2.832)
Acréscimos (decréscimos) de passivos
Fornecedores (2.132) 2.124
Obrigações trabalhistas e tributárias (64) (65)
Outras obrigações 57 (52)

(2.139) 2.007
Caixa gerado pelas atividades operacionais 15.119 16.668
Pagamentos de imposto de renda e 

contribuição social (753) (797)
Fluxo de caixa gerado das 

atividades operacionais 14.366 15.871
Fluxo de caixa das atividades de 

investimento
Aquisição de bens do imobilizado 11 (414) (1.130)
Títulos e valores mobiliários 9 (90) 840
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de investimento (504) (290)
Fluxo de caixa das atividades de 

financiamento
Pagamento/Variação de dividendos 15 – (1.595)
Amortização de empréstimos, 

incluindo juros 12 (11.458) (12.138)
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de financiamento (11.458) (13.733)
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848
Caixa e equivalente de caixa no início 

do exercício 7.347 5.499
Caixa e equivalente de caixa no final 

do exercício 9.751 7.347
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas 
em conformidade com a legislação societária examinadas por 
auditores independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram 
parecer sem ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas 
na versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.
com.br/

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administrativo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

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: 
1005967-05.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$284.274,16 Espécie: Monitória Polo Ativo: Cooperativa De 
Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT (atual denominação da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte do Mato Grosso – Sicredi Centro Norte 
MT, sucessora por incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 
Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, 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: Ferreira E Ferreira Móveis Ltda Me, pessoa jurídica, inscrita mhflores@mhflores.com.br
no CNPJ/MF 13.818.390/0001-53, com sede na Rua General Camisão, nº 4010, bairro Dom Aquino, CEP
78015-130, em Cuiabá- MT, endereço eletrônico: desconhecido. 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$284.274,16 (duzentos e  oitenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e dezesseis centavos), atualizado até 17/01/2020 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 Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 
Jurídica – C/C 27343-0', firmada em 12/07/2011, a cooperativa autora concedeu à Requerida um crédito em 
conta corrente, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com possibilidade de renovações automáticas, 
acrescidas dos encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida não efetuou o devido 
pagamento e encontra-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$284.274,16 (duzentos e oitenta 
e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos). DECISÃO: Vistos etc. 1. 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). 2. Consigne-se do 
mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 
processuais. 3. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 29521477 - 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, 16 de abril de 
2020. 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 69283295. Cite-se a 
requerida: FERREIRA& FERREIRAMOVEIS LTDA- ME - CNPJ: 13.818.390/0001-53, 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 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-MT, 9 de fevereiro de 2022.

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 07.054.279/0001-35 – NIRE: 513.0000945-5

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO 
ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições 
que lhe confere os poderes no Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica aos 
senhores acionistas que se encontra à disposição na sede da Companhia, 
localizada à Rua “D” nº 1600, Distrito Industrial de Cuiabá, CEP: 78.098-300, 
em Cuiabá/MT, os documentos a que se referem o artigo 133, da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, a saber: a) Relatório da 
Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; 
b) Cópia das demonstrações financeiras; c) Parecer do Conselho Fiscal.
Cuiabá/MT, 22 de março de 2022.

BERNARDO EUDÓXIO BADOTTI
Diretor Administrativo-Financeiro.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.

CNPJ/MF 03.081.965/0001-44
Comunicado aos Acionistas

Comunicamos  que  se  encontram  à  disposição  dos  Senhores  acionistas  da
Concrefab  Indústria  de  Pré-Moldado  S/A,  em  sua  sede  social  à  Avenida  São
Sebastião nº 2.215, sala 01, bairro Popular, nesta Capital  de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, os documentos  a que  se refere o artigo 133 da Lei nº  6.404/76,
relativos ao exercício de 2.021. Cuiabá-MT, 24/03/2.022. A Diretoria. 25/03/22

Ely de Paula Borges, CPF 568.857.179-91. Torna público que está 
requerendo a Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso as 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para atividade de extração 
de minério de ouro sob o Regime de Permissão de Lavra Garimpeira 
(ANM nº 867.660/2021). A área a ser licenciada tem um polígono total de 
10,29 hectares, localizada dentro do perímetro do Sítio Dallas, zona rural 
de Apiacás/MT.                                                     

Eugênio Giachini Neto, CPF 345.714.859-72, torna público que 
requereu a Secretaria de Meio Ambiente do Munícípio de Claudia-MT, a 
Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LP e Licença de Operação-LO, 
de Armazém de Grãos, para a atividade de Armazéns Gerais (Emissão de 
Warrants), localizado nas Chácaras 306,307 e 307-A, Município 
Cláudia/MT                                                                                      (25/03/2022)

KATIA  REGIS  LOPES DE CASTRO,  CPF  001.760.541-54,  torna  público  que
requereu à SMADES - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano departamento de licenciamento a modalidade: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
de Licença de Instalação (L.I) e Licença de Operação, para a atividade condomínio
Vertical Comercial (escritórios), situada na Avenida Carmindo de Campos, nº 2295,
Bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, CEP 78.075-000. 25/03/22

UNISOJA S.A.
CNPJ: 03.357.729/0001-08 - NIRE: 51 3 0000695-2

COMUNICADO 
O Presidente do Conselho de Administração da UNISOJA S.A., Sociedade por Ações
de Capital  Fechado, situada na Avenida Ary Coelho, nº 1.391, Sala 02-A, Jardim
Esmeralda, CEP: 78.705-849, na cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições  legais e  estatutárias,  comunica aos  senhores acionistas,
conforme preceitua o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, que se encontram a vossa inteira
disposição, na sede social da Companhia, os seguintes documentos: I - O relatório da
administração  sobre  os  negócios  sociais  e  os  principais  fatos  administrativos  do
exercício  findo  em  31/12/2021;  II -  A  cópia  das  Demonstrações  Financeiras  do
exercício findo em 31/12/2021; III - O Parecer dos Auditores Independentes referente
ao exercício findo em 31/12/2021. Em consonância com o disposto no § primeiro,
artigo 2º da Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020, fica à disposição dos
acionistas os documentos relacionados nos incisos I a III deste comunicado em meio
digital, podendo ser encaminhado mediante solicitação por escrito, através do e-mail
juridico@tmg.agr.br.  Rondonópolis/MT,  23/03/2022.  Odílio  Balbinotti  Filho -
Presidente do Conselho de Administração. 25/03, 26/03 e 27/03/22

O senhor Fabiano Piccini, inscrito sobre o CPF: 
766.006.459-20, torna público que solicita a SAMA- Sorriso, 
a renovação da licença de operação n° 313292/2016 
processo n° 234506/2016, previamente licenciada a 
atividade de produção de ovos férteis, pela SEMA– MT.

L S DOS SANTOS FABRICA DE PORTAS ME, CNPJ 
08.303.090/0001-00, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - 
LAS, para atividade de SERRARIA SEM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRAS, FAB DE ESQUADRIAS, DE CASAS PRÉ-
FABRICADAS, DE ESTRUTURAS DE MADEIRAS E ARTIGOS 
DE CARPINTARIA, no município de ARIPUANÃ - MT. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL SRP. PROCESSO Nº 033/2022
PR 017/2022.

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 017/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, 
PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
P L A N A LT O D A S E R R A , D E A C O R D O C O M A S 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, com realização prevista para o dia 
06/04/2022 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.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA
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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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)
JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES PROCESSO n. 1040004-29.2018.8.11.0041 Valor da causa: 
R$ 5.581,88 ESPÉCIE: [Condomínio, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]-
>PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 
Endereço: RUA I, S/N, QUADRA 10, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 POLO 
PASSIVO: Nome: SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, brasileira, vendedora, portadora da carteira 
de identidade RG n°. 1457971-5 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº. 959.676.051-34Endereço: RUA I, S/N, RESID. 
PAIAGUAS, QD. 10, BLOCO 05, APTO. 303, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-253 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: O CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10, devidamente qualificado nos autos, ajuizou ação de cobrança em face de 
SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA, a qual é legítima proprietária do Apartamento nº 303 do Bloco 05, que 
compõem o Condomínio (parte autora). A requerida encontra-se inadimplente com o pagamento das taxas condominiais 
referente aos meses de 10/06/2017 à 10/11/2018, que constam discriminados na planilha de cálculo juntado na inicial, 
totalizando o valor até a propositura da ação R$ 5.581,88 (cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito 
centavos). Diante do exposto a parte autora requer que a ré seja condenada ao pagamento das cotas condominiais 
ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária (média IGPM/INPC), juros de mora 
(1% ao mês) e multa de 2% a partir do vencimento de cada taxa condominial, qual seja, desde 10/06/2017, além de 
condená-la aos ônus da sucumbência, com o ressarcimento das custas e despesas processuais na forma do artigo 82 
§ 2º do Código de Processo Civil/2015 e ao pagamento dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo Civil/2015. DECISÃO: DESPACHO Defiro 
o pedido de ID. 60710975, ficando dispensada a publicação do edital em jornal de ampla circulação, como previsto no 
parágrafo único do art. 257 do CPC. 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. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 
de Direito 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, 25 
de novembro de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ELIO HENRIQUE LAZARON, CPF 099.647.629-68, proprietário 
da Fazenda Padre Cicero, torna público que requereu àSecretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA MT a Licença por Adesão 
e Compromisso – LAC, para atividadeArmazéns gerais, localizado 
na RODOVIA BR 338, KM 196, S/N, ZONA RURAL, município de 
Porto dos Gaúchos-MT,Coordenadas Geográficas 56o33’56.09’’ W 
e 11o52’10.74’’ S.

GF SAUDE EIRELI, CNPJ 42.932.585/0001-28, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso, a Licença prévia, Licença de 
Instalação e a licença de operação para a atividade labo-
ratório clínicos e atividade medica ambulatorial restrita a 
consultas, sito a Av Otavio de Souza Cruz, nº 492, sala 
01, Centro-Sul, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA). 

PAUL HENRI MADELAINE MARIA AERNOUDTS, CPF: 
386.012.730-68, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente -SEMA, a Renovação da 
Licença de Operação para a atividade de posto de abaste-
cimento de combustível (ponto de abastecimento-P.A-Tan-
que aéreo 17 m³), sito Rodovia BR 242, KM 754, SNº, Zona 
Rural, Nova Ubiratã - MT, não determinado (EIA/RIMA).

JM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 
N° 38.231.134/0001-96, torna público que requereu junto à secretaria 
municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável de 
Várzea Grande (SEMMARDS/VG), as seguintes licenças ambientais, Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de 28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipa-
mentos para uso industrial, Localizado na RUA PORTUGAL (LOT PRQ 
IND S MARCOS), Nº 05, QD. 05 LOTE 05, Bairro MARAJOARA, Várzea 
Grande/MT, CEP 78.138-203.  

BOM FUTURO INDUSTRIA E COMERCIO DE PEIXES LTDA – Fazenda 
Santa Juliana, inscrita no CNPJ: 09.181.634/0001-62, torna público que 
requereu á secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT (SEMA/MT) a 
renovação da Outorga de direito de uso de recursos hídricos daIndustria 
eComercio de Peixes para lançamento de efluentes tratados no Córrego 
Cabeceira do Taturana e Captação de água subterrânea, concedida atra-
vés da Portaria n° 545 de 13/08/2020. O poço está localizado na Rodovia 
MT 070 km 384, s/n°, zona rural do município de Campo Verde-MT. Não 
foi determinado EIA-RIMA.

Cuiabá, sexta-feira, 25 de março de 2022  - Mato Grosso - A7

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021

Senhores acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas, o Balanço Patrimonial, acom-
panhado das demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.
CNPJ/MF - 03.081.965/0001-44

Balanço Patrimonial dos Exercício de 2021

Ativo 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Terrenos a comercializar 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Juros sobre capital a receber 0,00 0,00
Antecipação de dividendos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Total do ativo circulante 0,00 0,00

Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Empresas ligadas 0,00 0,00
Contas a receber 0,00 0,00
Depósitos judiciais 0,00 0,00
Imóveis a comercializar 0,00 0,00
Impostos a recuperar 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Créditos diversos 0,00 0,00
Despesas comerciais a apropriar 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00
Imobilizado 0,00 0,00
Intangível 0,00 0,00
Total do ativo não circulante 0,00 0,00

Total do Ativo 0,00 0,00

Passivo e Patrimônio Líquido 2021 2020
Circulante
Fornecedores 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00
Obrigações fiscais 0,00 0,00
Obrigações sociais 0,00 0,00
Custo orçado a incorrer 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Imposto de renda e contribuição social a pagar 0,00 0,00
Empresas ligadas 470.873,48 465.157,28
Lucros antecipados de exercícios futuros 0,00 0,00
Dividendos a pagar 0,00 0,00
Juros sobre capital a pagar 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisões trabalhistas 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Adiantamento futuro aumento de capital 0,00 0,00
Adiantamento futura redução de capital 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Total do passivo circulante 470.873,48 465.157,28

Não Circulante
Financiamentos 0,00 0,00
Adiantamento de clientes 0,00 0,00
Credores por aquisição de imóveis 0,00 0,00
Impostos diferidos 0,00 0,00
Provisão para passivo a descoberto 0,00 0,00
Provisão para garantias 0,00 0,00
Provisão para contingencias 0,00 0,00
Outras obrigações 0,00 0,00
Receita com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
(-) Custo com venda de imóveis a apropriar 0,00 0,00
Total do passivo não circulante 0,00 0,00

Participação de Minoritários 0,00 0,00

Patrimônio Líquido
Capital social 27.100,00 27.100,00
(-) Capital social a integralizar 0,00 0,00
Reserva legal 0,00 0,00
(-) Ações em tesouraria 0,00 0,00
Resultados acumulados (492.257,28) (492.082,28)
Resultado do exercício (5.716,20) (175,00)
Ajuste equivalência patrimonial 0,00 0,00
Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00
Total do patrimônio líquido (470.873,48) (465.157,28)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
de 01 de Janeiro á 31 de Dezembro de 2021

Notas Explicativas da Diretoria às Demonstrações Financeiras 
do Período Findo em 31 de Dezembro de 2021

Nota 1 - Resumo dos Procedimentos Contábeis: 
1.1 - Demonstrações Financeiras:
As Demonstrações Financeiras são apresentadas com observância às 
disposições da Lei nº 6404 de 15.12.76 e do Decreto Lei nº 1598 de 26.12.77, 
tendo como norma primária o enquadramento dos parâmetros contábeis aos 
princípios legais. Salientamos a seguir as principais práticas adotadas:
1.1.1 - As receitas e despesas foram registradas segundo o regime de 
competência;
1.1.2 - O realizável após o exercício seguinte está classificado à Longo 
Prazo;
1.1.3 - A depreciação é calculada pelo método linear mediante aplicação de 
taxas que levam em conta o tempo de vida útil-econômica dos bens;
1.2 - Provisão para Encargos Trabalhistas
1.2.1- Não foram feitas as provisões para encargos trabalhistas em função de 
que a empresa encontra-se com suas atividades paralisadas.
1.3 - Provisão para o Imposto de Renda
1.3.1 - Não foi efetuada a provisão do Imposto de Renda, em função de ter 
sido apurado prejuízo.
1.4 - Aplicações no Mercado Aberto
1.4.1- Registrados as aplicações e os rendimentos auferidos até a data do 
balanço;
Nota 2 - Capital Social: O Capital Social totalmente realizado em 31.12.2021 
está representado por 27.100 ações no valor de R$ 1,00 cada ação. Sendo 
21.108 de ações ordinárias nominativas, e 5.992 de ações preferenciais 
nominativas.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2021

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 2021

2021 2020
Receita Bruta de Venda de Produtos 0,00 0,00
Receita de venda de produtos 0,00 0,00
Deduções da Receita Bruta 0,00 0,00
Impostos incidentes sobre vendas de produtos 0,00 0,00
Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
Custos de Venda de Produtos 0,00 0,00
Lucro Bruto 0,00 0,00
Receitas (Despesas) Operacionais
Vendas 0,00 0,00
Gerais e administrativas (5.716,20) (175,00)
Equivalência patrimonial 0,00 0,00
Juros s/ capital próprio 0,00 0,00
Outras despesas, líquidas 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro(5.716,20) (175,00)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 0,00 0,00
Despesas financeiras 0,00 0,00
Lucro Operacional antes do Imposto de Renda e da

Contribuição Social (5.716,20) (175,00)
Imposto de renda e contribuição social 0,00 0,00
Lucro Líquido do Exercício antes da Participação

de Minoritários (5.716,20) (175,00)
Participação de Minoritários no Lucro do Exercício 0,00 0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2021

Capital
 Social

Reserva da 
Cm Capital

Reserva de 
Incentivos

Total 
Reserva Reserva

Lucros 
Prejuízos Patrimônio

Histórico Realizado Realizado Fiscais de Capital Legal Acumulados Líquido
Saldo em 31.12.2019 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.082,28) (464.982,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (175,00) (175,00)
Saldo em 31.12.2020 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (492.257,28) (465.157,28)
1. Integralizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.716,20) (5.716,20)
Saldo em 31.12.2021 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (497.973,48) (470.873,48)

Origens 2021 2020
Das Operações
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (5.716,20) (175,00)
Depreciações do Exercício 0,00 0,00
Baixa bens ativo Imobilizado 0,00 0,00
Movimento Longo Prazo 0,00 0,00
Total das Origens (5.716,20) (175,00)
Aplicações
No Ativo Permanente
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 0,00 0,00
Aquisição de Quotas O Empresas 0,00 0,00
Total das Aplicações 0,00 0,00
Movimento Capital Circulante 5.716,20 0,00
Total 5.716,20 0,00
Nomenclatura 2021 2020 VARIAÇÃO
Ativo Circulante 0,00 0,00 0,00
Passivo Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20
Movimento Capital Circulante 470.873,48 465.157,28 5.716,20

Conselho de Administração
Ézaro Medina Fabian

Alexandre Dores Fabian
Carlos Roberto S.Melquiades

Diretoria
Alexandre Dores Fabian
Fernando Dores Fabian
Fernando Tavares Vieira

CRC PR “S” MT 027820/O-1

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das 

atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

Ajustado por:
Depreciação 8 1 2 5.486 5.414
Amortização – – 15 18
Energia contratada 

CCEE – – 370 1.810
Juros sobre emprésti-
mos e financiamentos 9 – – 4.373 4.907
Imposto de Renda e 
contribuição corrente 17 – – 864 803
Resultado de equiva-

lência patrimonial (4.557) (5.235) – –
(1) (51) 15.663 18.134

Variações:
Decréscimo 

(acréscimo) de ativos
Contas a receber de 

clientes – – 817 (1.666)
Adiantamentos – – (4) (8)
Impostos a recuperar 2 – 3 (1)
Despesas antecipadas – – 778 (1.119)
Créditos diversos – – – (38)

2 – 1.594 (2.832)
Acréscimo (decréscimo) 

de passivos
Fornecedores – (11) (2.132) 2.113
Obrigações trabalhistas 

e tributárias (1) (1) (64) (66)
Outras obrigações 1 10 58 (42)

– (2) (2.138) 2.005
Caixa gerado pelas 

atividades operacionais 1 (53) 15.119 17.307
Impostos e contribui-
ções social pagos – – (753) (797)

Fluxo de caixa líquido 
(usado nas) proveniente das 

  atividades operacionais 1 (53) 14.366 16.510
Fluxo de caixa das atividades 

de investimento
Títulos e valores 

mobiliários 6 – – (90) 840
Aquisições ativo 

imobilizado e intangível 8 (1) – (414) (1.130)
Fluxo de caixa usado nas 

atividades de investimento (1) – (504) (290)
Fluxo de caixa das ativida-

des de financiamento
Pagamento de mútuo com 

parte relacionada – – – (1.595)
Amortização de emprésti-
mos incluindo juros 9 – – (11.458) (12.138)

Fluxo de caixa proveniente 
das (usado nas) atividades 

  de financiamento – – (11.458) (13.733)
(Redução) Aumento de 

caixa e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
Variação de caixa e 

equivalente de caixa
Caixa e equivalente de 
  caixa no início do exercício 4 – 53 7.347 5.552
Caixa e equivalente de 

caixa no final do exercício 4 – – 9.751 8.039
(Redução) Aumento de caixa 

e equivalente de caixa – (53) 2.404 2.487
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 Exercícios findos (Em milhares de reais)
Notas Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 – – 9.751 7.347
Contas a receber 5 – – 2.978 3.795
Impostos a recuperar 39 41 42 45
Adiantamentos a terceiros 2 2 22 18
Despesas antecipadas – – 734 1.512
Dividendos a receber 2.523 1.581 – –
Total do ativo circulante 2.564 1.624 13.527 12.717
Não circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários 6 – – 3.025 2.935
Investimentos 7 141.774 138.158 – –
Depósitos judiciais – – 233 233
Total do Realizável a 

longo prazo 141.774 138.158 3.258 3.168
Imobilizado 8 – 1 199.733 204.805
Intangível – – 73 88
Total do ativo não circulante 141.774 138.159 203.064 208.061
Total do ativo 144.338 139.783 216.591 220.778

Notas Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 7.050 7.049
Fornecedores – – 52 2.184
Adiantamentos de Clientes 11 11 11 11
Obrigações tributárias e 

trabalhistas 2 3 477 430
Outras obrigações 10 78 77 7.077 6.650
Total do passivo circulante 91 91 14.667 16.324
Não circulante
Outras obrigações 10 – – 163 162
Empréstimos e 

financiamentos 9 – – 57.514 64.600
Total do passivo não 

circulante – – 57.677 64.762
Patrimônio líquido 11
Capital social 161.246 161.246 161.246 161.246
Prejuízos acumulados (16.672) (21.227) (16.672) (21.227)
Outros resultados abrangentes (327) (327) (327) (327)

Total do patrimônio líquido 144.247 139.692 144.247 139.692
Total do passivo e 

patrimônio líquido 144.338 139.783 216.591 220.778
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 13 – – 25.621 24.264
Custo da geração de energia 14 – – (11.393) (8.911)
Lucro bruto – – 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas 15 (1) (51) (2.048) (2.503)
Outras despesas operacionais, 
liquidas – – 870 (9)
Resultado antes das 

despesas financeiras 
  líquidas e impostos (1) (51) 13.050 12.841
Receitas financeiras – 1 419 132
Despesas financeiras (1) (3) (8.050) (6.988)
Resultado financeiro 16 (1) (2) (7.631) (6.856)
Participação nos lucros das 

empresas investidas por 
  equivalência patrimonial, 
  líquida de impostos 7 4.557 5.235 – –
Resultado antes dos impostos 4.555 5.182 5.419 5.985
Contribuição social corrente 17 – – (301) (287)
Imposto de renda corrente 17 – – (563) (516)
Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Prejuízos 
acumu-

lados

Outros 
resultados 

abrangentes Total
Saldos em 31 de 

dezembro de 2019 161.246 (26.409) (327) 134.510
Lucro líquido do 

exercício – 5.182 – 5.182
Saldos em 31 de 

dezembro de 2020 161.246 (21.227) (327) 139.692
Lucro líquido do 

exercício – 4.555 – 4.555
Saldos em 31 de 

dezembro de 2021 161.246 (16.672) (327)  144.247
As notas explicativas são parte integrante das 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 4.555 5.182 4.555 5.182
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total 4.555 5.182 4.555 5.182

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Mega Brasil Energia S.A.
CNPJ/MF 10.466.802/0001-45

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administraivo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas em 
conformidade com a legislação societária examinadas por auditores 
independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram parecer sem 
ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas na 
versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.com.br/

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8 9.751 7.347
Contas a receber 10 2.978 3.795
Impostos a recuperar 3 5
Adiantamentos a fornecedores 20 18
Despesas antecipadas 734 1.512
Total do ativo circulante 13.486 12.677
Não circulante
Títulos e valores mobiliários 9 3.025 2.935
Outros créditos - depósitos judiciais 233 233
Imobilizado 11 199.733 204.803
Intangível 73 88
Total do ativo não circulante 203.064 208.059
Ativo total 216.550 220.736

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Empréstimos e financiamentos 12 7.050 7.049
Fornecedores 52 2.184
Obrigações tributárias 475 429
Dividendos a distribuir 14 2.523 1.581
Outras obrigações 13 6.999 6.573
Total do passivo circulante 17.099 17.816
Não circulante
Outras obrigações 13 163 162
Empréstimos e financiamentos 12 57.514 64.600
Total do passivo não circulante 57.677 64.762
Patrimônio líquido 15
Capital social 133.673 133.673
Reserva de Lucros 531 333
Lucros acumulados 7.570 4.152
Total do patrimônio líquido 141.774 138.158
Passivo total 216.550 220.736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Inxú Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A.
CNPJ 12.863.751/0001-10

Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

Demonstração dos resultados - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Receita operacional líquida 17 25.621 24.264
Custo da geração de energia 18 (11.393) (8.911)
Lucro bruto 14.228 15.353
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas (2.047) (2.452)
Outras receitas (despesas) operacionais, 

líquidas 870 (9)
19 (1.177) (2.461)

Lucro antes do resultado financeiro 
e impostos 13.051 12.892

Receitas financeiras 15 419 131
Despesas financeiras 15 (8.049) (6.985)
Resultado financeiro (7.630) (6.854)
Resultado antes dos impostos 5.421 6.038
Imposto de renda e contribuição social 

corrente 21 (864) (803)
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 4.557 5.235

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Reserva 
de lucros Lucros 

acumu-
ladosNota

Capital 
social

Reserva 
legal Total

Saldos em 31/12/2019 133.673 42 592 134.307
Lucro líquido do exercício – – 5.235 5.235
Reserva legal – 291 – 291
Dividendos mínimos 

obrigatórios – – (1.675) (1.675)
Saldos em 31/12/2020 133.673 333 4.152 138.158
Reversão dividendos 

provisionados a maior 
  em 2020 – – 141 141
Reversão reserva legal 

provisionada a maior 
  2020 – (30) 30 –
Lucro líquido do exercício – – 4.557 4.557
Reserva legal – 228 (228) –
Dividendos mínimos 

obrigatórios 15.c (1.082) (1.082)
Saldos em 31/12/2021 133.673 531 7.570 141.774

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 4.557 5.235
Ajustado por:
Depreciação 11 5.484 5.412
Amortização 15 18
Energia contratada CCEE 370 1.118
Juros sobre empréstimos e financiamentos 12 4.373 4.907
Imposto de renda e contribuição corrente 16 864 803

15.663 17.493
(Acréscimos) decréscimos de ativos
Contas a receber de clientes 817 (1.666)
Adiantamentos a fornecedores (2) (8)
Impostos a recuperar 2 (1)
Despesas antecipadas 778 (1.119)
Outros créditos – (38)

1.595 (2.832)
Acréscimos (decréscimos) de passivos
Fornecedores (2.132) 2.124
Obrigações trabalhistas e tributárias (64) (65)
Outras obrigações 57 (52)

(2.139) 2.007
Caixa gerado pelas atividades operacionais 15.119 16.668
Pagamentos de imposto de renda e 

contribuição social (753) (797)
Fluxo de caixa gerado das 

atividades operacionais 14.366 15.871
Fluxo de caixa das atividades de 

investimento
Aquisição de bens do imobilizado 11 (414) (1.130)
Títulos e valores mobiliários 9 (90) 840
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de investimento (504) (290)
Fluxo de caixa das atividades de 

financiamento
Pagamento/Variação de dividendos 15 – (1.595)
Amortização de empréstimos, 

incluindo juros 12 (11.458) (12.138)
Fluxo de caixa usado nas atividades 

de financiamento (11.458) (13.733)
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848
Caixa e equivalente de caixa no início 

do exercício 7.347 5.499
Caixa e equivalente de caixa no final 

do exercício 9.751 7.347
Aumento de caixa e equivalente de caixa 2.404 1.848

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras.

As Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações de resultados, resultados abrangentes, 
mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas 
em conformidade com a legislação societária examinadas por 
auditores independentes, KPMG Auditores Indepentes que emitiram 
parecer sem ressalvas em 07 de Março de 2022.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se divulgadas 
na versão digital deste mesmo jornal. https://www.diariodecuiaba.
com.br/

Maiza Rodrigues Ponte Parente
Diretora Administrativo Financeira

Agnelo Bezerra Bonfim
Diretor Técnico

Volmar José Scalco
Contador CRC-MT-005011/O-0

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: 
1005967-05.2020.8.11.0041 Valor Da Causa: R$284.274,16 Espécie: Monitória Polo Ativo: Cooperativa De 
Crédito, Poupança E Investimento Ouro Verde Do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT (atual denominação da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte do Mato Grosso – Sicredi Centro Norte 
MT, sucessora por incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de 
Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, 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: Ferreira E Ferreira Móveis Ltda Me, pessoa jurídica, inscrita mhflores@mhflores.com.br
no CNPJ/MF 13.818.390/0001-53, com sede na Rua General Camisão, nº 4010, bairro Dom Aquino, CEP
78015-130, em Cuiabá- MT, endereço eletrônico: desconhecido. 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$284.274,16 (duzentos e  oitenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e dezesseis centavos), atualizado até 17/01/2020 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 Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 
Jurídica – C/C 27343-0', firmada em 12/07/2011, a cooperativa autora concedeu à Requerida um crédito em 
conta corrente, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com possibilidade de renovações automáticas, 
acrescidas dos encargos livremente pactuados. No entanto, a Obrigada pela dívida não efetuou o devido 
pagamento e encontra-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$284.274,16 (duzentos e oitenta 
e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos). DECISÃO: Vistos etc. 1. 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). 2. Consigne-se do 
mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 
processuais. 3. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 29521477 - 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, 16 de abril de 
2020. 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 69283295. Cite-se a 
requerida: FERREIRA& FERREIRAMOVEIS LTDA- ME - CNPJ: 13.818.390/0001-53, 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 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-MT, 9 de fevereiro de 2022.

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 07.054.279/0001-35 – NIRE: 513.0000945-5

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO 
ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições 
que lhe confere os poderes no Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica aos 
senhores acionistas que se encontra à disposição na sede da Companhia, 
localizada à Rua “D” nº 1600, Distrito Industrial de Cuiabá, CEP: 78.098-300, 
em Cuiabá/MT, os documentos a que se referem o artigo 133, da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, a saber: a) Relatório da 
Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; 
b) Cópia das demonstrações financeiras; c) Parecer do Conselho Fiscal.
Cuiabá/MT, 22 de março de 2022.

BERNARDO EUDÓXIO BADOTTI
Diretor Administrativo-Financeiro.

Concrefab Indústria de Pré-Moldado S/A.

CNPJ/MF 03.081.965/0001-44
Comunicado aos Acionistas

Comunicamos  que  se  encontram  à  disposição  dos  Senhores  acionistas  da
Concrefab  Indústria  de  Pré-Moldado  S/A,  em  sua  sede  social  à  Avenida  São
Sebastião nº 2.215, sala 01, bairro Popular, nesta Capital  de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, os documentos  a que  se refere o artigo 133 da Lei  nº  6.404/76,
relativos ao exercício de 2.021. Cuiabá-MT, 24/03/2.022. A Diretoria. 25/03/22

Ely de Paula Borges, CPF 568.857.179-91. Torna público que está 
requerendo a Secretária de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso as 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para atividade de extração 
de minério de ouro sob o Regime de Permissão de Lavra Garimpeira 
(ANM nº 867.660/2021). A área a ser licenciada tem um polígono total de 
10,29 hectares, localizada dentro do perímetro do Sítio Dallas, zona rural 
de Apiacás/MT.                                                     

Eugênio Giachini Neto, CPF 345.714.859-72, torna público que 
requereu a Secretaria de Meio Ambiente do Munícípio de Claudia-MT, a 
Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LP e Licença de Operação-LO, 
de Armazém de Grãos, para a atividade de Armazéns Gerais (Emissão de 
Warrants), localizado nas Chácaras 306,307 e 307-A, Município 
Cláudia/MT                                                                                      (25/03/2022)

KATIA  REGIS  LOPES DE CASTRO,  CPF  001.760.541-54,  torna  público  que
requereu à SMADES - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano departamento de licenciamento a modalidade: ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
de Licença de Instalação (L.I) e Licença de Operação, para a atividade condomínio
Vertical Comercial (escritórios), situada na Avenida Carmindo de Campos, nº 2295,
Bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, CEP 78.075-000. 25/03/22

UNISOJA S.A.
CNPJ: 03.357.729/0001-08 - NIRE: 51 3 0000695-2

COMUNICADO 
O Presidente do Conselho de Administração da UNISOJA S.A., Sociedade por Ações
de Capital  Fechado, situada na Avenida Ary Coelho, nº 1.391, Sala 02-A, Jardim
Esmeralda, CEP: 78.705-849, na cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições  legais e  estatutárias,  comunica aos  senhores acionistas,
conforme preceitua o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, que se encontram a vossa inteira
disposição, na sede social da Companhia, os seguintes documentos: I - O relatório da
administração  sobre  os  negócios  sociais  e  os  principais  fatos  administrativos  do
exercício  findo  em  31/12/2021;  II -  A  cópia  das  Demonstrações  Financeiras  do
exercício findo em 31/12/2021; III - O Parecer dos Auditores Independentes referente
ao exercício findo em 31/12/2021. Em consonância com o disposto no § primeiro,
artigo 2º da Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020, fica à disposição dos
acionistas os documentos relacionados nos incisos I a III deste comunicado em meio
digital, podendo ser encaminhado mediante solicitação por escrito, através do e-mail
juridico@tmg.agr.br.  Rondonópolis/MT,  23/03/2022.  Odílio  Balbinotti  Filho -
Presidente do Conselho de Administração. 25/03, 26/03 e 27/03/22

O senhor Fabiano Piccini, inscrito sobre o CPF: 
766.006.459-20, torna público que solicita a SAMA- Sorriso, 
a renovação da licença de operação n° 313292/2016 
processo n° 234506/2016, previamente licenciada a 
atividade de produção de ovos férteis, pela SEMA– MT.

L S DOS SANTOS FABRICA DE PORTAS ME, CNPJ 
08.303.090/0001-00, torna público que requereu a SEMA-MT, o 
pedido de LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - 
LAS, para atividade de SERRARIA SEM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRAS, FAB DE ESQUADRIAS, DE CASAS PRÉ-
FABRICADAS, DE ESTRUTURAS DE MADEIRAS E ARTIGOS 
DE CARPINTARIA, no município de ARIPUANÃ - MT. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL SRP. PROCESSO Nº 033/2022
PR 017/2022.

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 017/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, 
PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
P L A N A LT O D A S E R R A , D E A C O R D O C O M A S 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, com realização prevista para o dia 
06/04/2022 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.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA
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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.
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MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 07.054.279/0001-35 – NIRE: 513.0000945-5

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO 
ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições 
que lhe confere os poderes no Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica aos 
senhores acionistas que se encontra à disposição na sede da Companhia, 
localizada à Rua “D” nº 1600, Distrito Industrial de Cuiabá, CEP: 78.098-300, 
em Cuiabá/MT, os documentos a que se referem o artigo 133, da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, a saber: a) Relatório da 
Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; 
b) Cópia das demonstrações financeiras; c) Parecer do Conselho Fiscal.
Cuiabá/MT, 22 de março de 2022.

BERNARDO EUDÓXIO BADOTTI
Diretor Administrativo-Financeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

O Sócio Adminis t rador da empresa MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS 
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 12 de Abril 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 alteração de quadro societário; 2. Aprovação para 
entrega de quotas dos sócios: Alberto Pires de Almeida; Gabriel Naves Torres Borges e 
Osmar Gabriel Chemin; 3. Aprovação da Alteração de Endereço da Filial CNPJ 
15.397.179/0004-82 e NIRE 52901630520; 4. Aprovação da Alteração Contratual 
Consolidada, denominada (9ª) Nona Alteração da Sociedade Limitada; 5. Outros assuntos de 
interesse social. Cuiabá-MT, 28 Março de 2022.

GABRIEL NAVES TORRES BORGES
 Sócio Administrador

Mineração Apoena S.A.
CNPJ/ME nº 10.302.599/0001-71 - NIRE 51300010356

Anúncio de Disponibilização de Documentos
A administração da Mineração Apoena S.A. (“Companhia”), com sede na Fazenda Ernesto Soares de 
Carvalho, s/n, Zona Rural, CEP 78.250-000, município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, na 
forma do artigo 133 da Lei nº 6.404/1976, informa que se encontram à disposição dos acionistas, na sede 
da Companhia, os seguintes documentos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021, os quais serão submetidos à aprovação na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
29.04.2022: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; 
(ii) a cópia das demonstrações financeiras; (iii) o parecer dos auditores independentes. Pontes e Lacerda, 
29.03.22. Simone Pereira Gonçalves – Diretora e Gabriel Lima Catalani – Diretor.

Licença  Especial -  Nilson  Juliano  de  Souza  CNPJ
35.420.278.0001.00.  torna  público  que  requereu  à  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável do
município de Várzea Grande - SEMMADERSVG a Licença Especial
para  Som  ao  Vivo  e  Mecânico  no  local  Ponto  Certo  Mercearia  e
Distribuidora de Bebidas na Rua do Cristão Q. 16 nº  240 no Bairro
Gloria 2 em Várzea Grande-MT. 30/03/22

Marcelo Busnardo EPP, CNPJ 27.390.991/0001-12, torna público que 
requereu a o pedido de do processo SEMA/MT, LP e LI de Ampliação 
SEMA-MT n° 272046/2013 para extração e beneficiamento de Ouro 
próximo da Rodovia BR- 070, ficando 13 km após o trevo do Lagarto 
sentido Cáceres, S/N, Zona Rural, Nossa Senhora do Livramento-MT

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA SESC 22/0002

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada 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 
CONCORRÊNCIA, tipo Menor Preço Global por Lote, Regime de 
Empreitada por Preços Unitários, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 
E SPDA NA UNIDADE SESC ALTA FLORESTA, 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 26/04/2022 às 
08h30min (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 - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO. CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR 
REGIONAL DO SESC/AR/MT. (30/03/2022)

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0009

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 para fornecimento de materiais de 
consumo odontológicos e médico-hospitalares para as clínicas 
odontológicas do SESC/AR/MT 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 13/04/2022 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. (30/03/2022)

ANDRÉ MINORU RIBEIRO NISHIZAWA, CPF nº 161.264.398-13, representando
NISHIZAWA NIPPON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS
LTDA, CNPJ nº 45.418.192/0001-99, torna público que requereu à Secretaria de
Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  de  Várzea  Grande,  a
LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO
para  o  empreendimento  NISHIZAWA NIPPON INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE
PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA localizada na R Brigadeiro Eduardo Gomes (Jd
C Verde) - Quadra 21 - Lote 21 - Costa Verde - Várzea Grande/MT. 30/03/22

SINAGRO  PRODUTOS  AGROPECUÁRIOS  S/A  (CNPJ:
04.294.897/0001-64),  torna  público  que  requereu  a  Secretaria  de
Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Primavera do
Leste-MT,  o  pedido  de  Renovação  da  Licença  de  Operação  de
nº 055/2019,  para  atividade  de  comércio  atacadista  de  defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, estabelecida na,
CEP 78.850-00, Primavera do Leste-MT. 26/03/22

Leilão 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de MT - SESP/MT. Encerramento: 13/04/2022 à partir das 15:00 hs (horário 
de Brasília/DF) Bens: 02 Vagas de Garagem Comercial. Visitações: Individuais mediante agendamento. Edital Completo, 
Condições de Venda e Fotos dos Bens acesse www.majudicial.com.br Informações: (65) 4052-9434 Ramais 8237 e 8239 
Leiloeira: Poliana Mikejevs Calça Lorga – Matrícula Jucemat nº 18

w
rpreto.nucleo@sbjud.com.brwww.majudicial.com.br I cuiaba.nucleo@sbjud.com.br

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA SESC 22/0001

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada 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 
CONCORRÊNCIA, tipo Menor Preço Global por Lote, Regime de 
Empreitada por Preços Unitários Contratação De Empresa De 
Engenharia Especializada Para Implantação De Dispositivos De 
Prevenção E Combate À Incêndio E SPDA nas Unidades Sesc 
Cáceres (Lote 01), Sesc Prainha / Alimenta (Lote 02), 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 19/04/2022 às 09h00min 
(Horário Local), Local: Sede Administrativa do Serviço Social do 
Comércio - SESC/AR/MT - Rua São Joaquim, 399, Bairro Centro 
Sul em Cuiabá/MT - 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 - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO. CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR 
REGIONAL DO SESC/AR/MT. (30/03/2022)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 10/2022 

 CIA    0004879-04.2022.8.11.0000
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. 10/2022 – CIA 
0004879-04.2022.8.11.0000, no dia 12 de abril de 
2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  
"Aquisição de materiais de consumo, por meio do 
Sistema de Registro de Preços, (açucar cristalizado, 
cesto de lixo, clips, cola, copo descartável para água, 
mascara N95, umedecedor de dedo, pilha AAA), 
conforme condições e especificações contidas no 
Termo de Referência”.
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 março de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

Edital de convocação de Assembléia Geral Ordinária
Edital de convocação de Assembléia Geral Ordinária

O Presidente da Associação Acidente Vascular Cerebral de Cuiabá (AAVCC),   
Sr. Orlando Serafim de Oliveira Filho, no uso das suas atribuições convoca 
todos os seus Associados para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 10 de abril de 2022, na sua sede provisória na Rua Tietê 432, Bairro 
Jardim Paulista em Cuiabá, iniciando-se os trabalhos na primeira convocação 
às 13h, às 14h na segunda convocação e às 15h na terceira convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Planejamento para o ano de 2022
2 – Prestações de contas referentes ao ano de 2021. 
3 – Outros assuntos 
                  

           Cuiabá 30 de março de 2022.
  

Orlando Serafim de Oliveira Filho                                                                                 
Presidente da AAVCC
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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).

cisam ajudar a escoar a produção 
do agro que vem ajudando o nosso 
país a sair de muitas crises que te-
mos passado. Vamos desenvolver 
nosso pais.
FRANCISCO FLORES
Vendasfranciscoflores@yahoo.com.br

Prefeitura faz 
operação contra 
comércio irregular 
no Centro

Quer dizer que lojista do centro 
podem ter tantas banquinhas que 
quiser no shopping dos camelôs, 
mas os ambulantes não podem ter 
banquinhas nas calçadas HIPO-
CRISIA.
CLARA AZEVEDO, Cuiabá/MT

Jair Bolsonaro volta a 
defender voto impresso 
nas eleições

Esse personagem é ridículo não 
tem ideias novas só na retórica, 
vergonhoso.
LUIZA ANTUNES, Várzea Grande/MT

Mato Grosso é o 2º Estado 
em desmatamento na 
Amazônia, diz Inpe

Taí o resultado: falta de chuva. 
Invernos menos rigorosos, só não 
vê quem não quer
PEDRO NEVES, Cuiabá/MT
pneves@terra.com.br

Dizem que quem canta 
os seus males espanta. 
Será mesmo?

Parabéns a essas meninas ma-
ravilhosas que são bençãos na vida 
de todos nãos parabéns por ser tão 
criativa é usada por Deus!
ELIANA FIRST
Elianafirst@gmail.com

Ferrovia em MT 
vai começar a 
sair do papel 
após 10 anos

Uma ótima notícia para nós 
brasileiros. Precisamos colocar o 
Brasil nos trilhos das ferrovias e nos 
trilhos do progresso. Os trens pre-

estamos torcendo para o Racing.
VINICIOS MATOS
vimatosroomt@hotmail.com

Bolsonaro ganha 
fôlego e marca 26% 
no 1º turno; Lula 
lidera com 43%

Ele vai perder para Sérgio Moro.
EVA MARIA BAHIA, Cuiabá/MT

Bolsonaro diz à PF que 
‘exerceu direito de ausência’ 
ao faltar a depoimento

O Sr presidente fala apenas no 
cercadinho. Não sabe falar com ne-
nhuma autoridade, só fala mentiras.
JOSÉ CAMPOS, Cuiabá/MT
joseluizcampos62@gmail.com

Subsídios agrícolas 
aumentam globalmente

No mundo todo o governo ajuda 
e incentiva o pessoal do campo. No 
Brasil, faz-se o contrário, o governo 
só cria problemas.
GREGÓRIO STEPANETO, Cuiabá/MT

Quarta 30 Fazendeiros 
terão quer retirar 70 mil 
bois de área xavante, diz PF

De nada adiantará os esforços 
dos Policiais Federais em elucidar 
o caso, futuramente tudo se ajeitará 
nos tribunais da vida, coisas piores 
já aconteceram Brasil afora, e não 
deu em nada, ninguém foi punido, 
nada foi confiscado e os que por 
ventura foram presos e condena-
dos foram todos liberados, quando 
muito estão em prisão domiciliar, 
ou seja, usufruindo dos valores ad-
quiridos de formas ilegais e rindo 
da cara da população brasileira. 
Eita Brasil, até quando iremos 
aguentar os desmandos do Poder 
Judiciário?
ADELCIDES FERNANDES
adelgeo2013@gmail.com

Cuiabá joga contra 
o Melgar dia 7, 
na Arena Pantanal

Torneio mais desinteressante, 
fora os grandes brasileiros não tem 
nada de atraente. Mas ainda assim 

Carta do Leitor

Descalabro no MEC
São gravíssimas e exigem rigorosa 

investigação as suspeitas de pedidos de 
propinas por dois pastores que atuam 
informalmente no Ministério da Edu-
cação, intermediando a liberação de 
verbas para prefeituras. As explicações 
oferecidas até aqui pelo titular da pasta, 
Milton Ribeiro, são insuficientes e até 
contraditórias. O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, requereu 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
abertura de inquérito para apurar o 
caso e as condutas do ministro e de 
seus assessores sem cargo formal nas 
possíveis irregularidades, cumprindo 
o rito esperado. Foi atendido ontem à 
noite. Aguarda-se, agora, um verdadeiro 
empenho da PGR para esclarecer os fa-
tos e os atos dos envolvidos no caso. O 
histórico recente de Aras, infelizmente, 
passa a impressão de pouca dedicação 
para deslindar indícios de malfeitos por 

membros do governo federal.
É trágico para o país ter uma gestão 

que une inépcia, desperdício de energia 
com questões secundárias e, ao que 
parece, desvios

É inescapável, por exemplo, aclarar 
a declaração do ministro da Educação, 
que em um áudio vazado de um encon-
tro com prefeitos disse que o atendi-
mento aos pleitos de um dos pastores 
lobistas seria um pedido especial do 
presidente da República. Nos últimos 
dias, surgiram depoimentos de vários 
administradores municipais relatando 
solicitação de propina. Crimes como 
corrupção passiva, tráfico de influência, 
prevaricação e advocacia administrativa 
serão investigados. Deve estar no radar 
das autoridades também a provável 
usurpação da função pública pelo ga-
binete paralelo do MEC.

Sempre é preciso ter máximo cui-

dado com questões religiosas, para que 
não se generalize, crie preconceito ou 
estimule perseguição contra determi-
nadas denominações, sejam elas quais 
forem. Misturar religião com gestão 
pública, entretanto, é uma nítida afronta 
à Constituição, que assegura o caráter 
laico do Estado brasileiro. 

É lastimável ainda constatar que o 
MEC, talvez a pasta mais importante 
para o futuro do país, apareça envolvido 
em suspeita de malversação de dinheiro 
público. Verbas do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), que deveriam ser destinadas 
a melhorar a infraestrutura escolar e 
qualificar a aprendizagem após a fase 
mais aguda da pandemia, ao que tudo 
indica, estão sendo usadas para fins 
particulares e escusos.

O Ministério da Educação vinha até 
agora se notabilizando pela ausência de 

propostas e políticas consistentes para 
a tarefa inadiável de elevar o nível do 
ensino no país. Deveria 
partir de Brasília a coor-
denação de um esforço 
conjunto com Estados 
e municípios para re-
cuperar a defasagem 
do aprendizado após o 
longo período de escolas 
fechadas. Mas, na práti-
ca, o MEC se omitiu e 
negligenciou o seu papel. 
Em vez de focalizar na 
missão precípua da pas-
ta, muitas vezes chamou 
mais atenção por polêmicas estéreis 
ligadas a questões de comportamento. 
É trágico para o país ter uma gestão que 
une inépcia, desperdício de energia com 
questões secundárias e, ao que parece, 
desvios. Um verdadeiro descalabro.

Além da PGR, o Tribunal de 
Contas da União anunciou que vai 

passar um pente-fino 
em convênios da pasta. 
O ministro Ribeiro foi 
convidado a se expli-
car para a Comissão 
de Educação, Cultura 
e Esporte do Senado 
na próxima semana. 
Em outra frente, parla-
mentares da oposição 
articulam a criação de 
uma CPI. Independen-
temente do barulho 
político, é obrigação 

dos órgãos de controle conduzirem 
apurações minuciosas para que os 
brasileiros conheçam toda a verdade, 
as irregularidades cessem e os possíveis 
implicados respondam por suas ações 
e omissões.

É obrigação 
dos órgãos de 

controle 
conduzirem 
apurações 
minuciosas
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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.
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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

Mell Participações LTDA, CNPJ 43.407.049/0001-76, tor-
na público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/
MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS a Li-
cença Ambiental – Modalidade: Licença de Instalação para 
atividade Residencial Multifamiliar, localizada Rua R/S SN, 
Quadra 28 B L02, Bairro J. Aclimação Cuiabá MT.

AGENOR PANISSON LODI,CPF: 083.973.689-
49, torna público que requereu à Sema/MT, a Li-
cença Operação para extração de cascalho em 
uma área útil de 11.50 há. Localização: área de 
extração: Fazenda São Tiago, zona rural do muni-
cípio deTapurah/MT.

AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA, inscrita no CNPJ:
07.932.610/0001-72 torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sus-
tentável - SMADESS a Licença Ambiental - Modalidade de Re-
novação da Licença de Operação para atividade de Produção 
de Artefatos Estampados de Metal, localizado na Rua “P”, Nº 
100 – Distrito Industrial neste município de Cuiabá - MT.

N. SCHWENING AGROPECUÁRIA LTDA  – CNPJ nº 
07.792.426/0001-74, torna público que requereu junto 
a Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA, Licen-
ça por Adesão e Compromisso – LAC do armazém de 
Grãos,  localizadanaEstrada Rural, Bairro Zona Rural 
no município de São José do Xingu – MT. 

A MRV Prime Incorporações Mato Grosso do Sul Ltda, 
inscrita no CNPJ 34.353.654/0002-00, torna público que 
requereu junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá - SMA-
DESS, as Licenças Prévia e de Instalação da Mini Usina 
de Concreto, a ser implantada no interior do canteiro de 
obras do Condomínio Vale do Ouro, localizado em frente à 
Rua Santa Laura, bairro São João Del Rey, em Cuiabá/MT.

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (CNPJ: 
84.432.111/0004-00) Torna público que requereu da 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, a Renovação da Licença 
de Operação, para sua atividade de Beneficiamento de 
Arroz, localizado na Rua João P. M. de Carvalho 2, nº 
5269, chácara 574-F, em Sinop/MT.

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – MT (DAE-VG), inscrita 
no CNPJ: 02.555.079/0001-42, situada na Av. Gov. Júlio Campos, s/nº, bairro Jardim 
dos Estados, Várzea Grande – MT, torna público que requereu junto à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente - SEMA–MT, a Licença Prévia – LP,  de Instalação – LI 
e de Operação – LO para atividade de  Estação de Tratamento de Esgoto, para ETE 
denominada de MARINGÁ, localizada no Av. São Gonçalo, s/n, bairro Parque do Lago, 
Várzea Grande - MT. Coordenadas Geográficas: 56º4’49.40”O   15º40’14.96”S.SIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ n° 

05.936.421/0001-42, torna público que requereu à Prefeitura Municipal de 
Cuiabá/MT, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano – SMADES a Licença Ambiental – Modalidade: Licença 
de Localização, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Opera-
ção, referente ao Condomínio Residencial Villaggio Orchideas, localizado 
na Estrada 03, Bairro Nova Esperança, desmembramento 37, 38, 39, 40, 
55, 56 JJ, Cuiabá – MT.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE
O 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SANTO 
ANTONIO DE LEVERGER-MT, com endereço à Avenida Santo Antônio, s/nº, Centro, na cidade 
de Santo Antonio de Leverger-MT, Telefones: (65) 3341-1956 / 98452-1957, por seu Registrador 
Oficial RAIMUNDO NONATO DA SILVA, vem por meio deste NOTIFICAR o Sr. JOÃO PEDRO DE 
ARRUDA, que encontra-se em local incerto e não sabido, o qual consta como confrontante do 
imóvel denominado FAZENDA AGUAPÉ, de propriedade de REGINA BARROS TOLEDO LARA, 
matriculado sob nº 7176 do Livro nº 2, deste Serviço Registral, a fim de se manifestar perante esta 
Serventia a respeito dos trabalhos técnicos de medição georreferenciada e certificada pelo INCRA-
-SR/13/MT sob o nº f2107d4d-b44d-45d1-92c1-aeeb36ef9756, protocolada neste Serviço Registral 
sob nº 19136 do Livro nº 1, aos 09/02/2022. Toda a documentação apresentada para averbação da 
Certificação do georreferenciamento está à disposição para consulta do Notificado nesta Serventia. 
E, para que chegue ao conhecimento do Notificado, expediu-se este EDITAL que será publicado 
em jornal de grande circulação da Capital do Estado de Mato Grosso, face à inexistência de jornal 
local, por três vezes consecutivas, podendo a averbação da certificação ser impugnada no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 213, II, § 3º, da 
citada Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 – Lei de Registros Públicos, sob pena de 
presumir-se sua concordância. Eu, Raimundo Nonato da Silva, Registrador Oficial, que a fiz digitar, 
conferi e assino. Santo Antônio de Leverger – MT, 24 de março de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
AMAT – ASSOCIOÇÃO MATOGROSSENSE DOS TAXISTAS

CNPJ08.651.514/0001 - 19
Convidamos os senhores sócios para a reunião deASSESSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
que se realizará no dia  (14)  Quatorze de Abril de 2022, na sede da AMAT MT,   na rua S, Q 01, 
N 09, Bairro Parque Atalaia na cidade de Cuiabá - MT às 19:30 em primeira convocação, com 
a presença que represente  2/3 dos sócios com direito a voto, e em segunda convocação  às 
20 horas, com qualquer número de associados, com a seguinte ORDEM DO DIA:

- Eleição dos administradores/diretores 
-Eleição dos membros do conselho fiscal

Cuiabá 28 de Março de 2022

Abel Jesus deArruda Filho
Presidente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 5ª VARA CÍVEL DE 
CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 
DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA PROCESSO N. 0005458-
48.2007.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 2.245.859,98 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: NOME: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A. Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, N 184, Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-
040 POLO PASSIVO: Nome: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 
débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 
que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 
e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 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 (art. 523 de seguintes 
do CPC). DECISÃO: Trata-se de cumprimento de sentença requerido por ENERGISA MATO GROSSO – 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 
MISERICORDIA. De início, determino que sejam promovidas as devidas alterações no cadastro do processo 
nos sistemas informatizados de gestão de processos de 1ª instância. Por conseguinte, intime(m)-se o (a/s) 
devedor (a/s) VIA EDITAL, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 
Código de Processo Civil – CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado 
e atualizado do crédito. Ressalto que na hipótese de a Defensoria Pública representar o (a/s) devedor (a/s) 
ou quando não houver procurador constituído nos autos, salvo a possibilidade do inciso IV do art. 513 do 
CPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 
no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que a intimação do (a/s) devedor (a/s) somente será realizada por edital 
quando da citação na forma do art. 256 do CPC e houver revelia na fase de conhecimento. Destaco, ainda, 
que não ocorrendo o pagamento no prazo estipulado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 
cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), consoante o § 1º do art. 523 do CPC; outrossim, 
em caso de pagamento parcial, a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, 
§ 2º do CPC). Registre-se, por oportuno, que não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 
expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme 
impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Por derradeiro, cumpre asseverar que no mandado de intimação deverá 
constar que decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 
executada querendo, independente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação nos próprios 
autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 
no sistema. EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 
22.879.295,04 (vinte e dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e 
quatro centavos). 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, MARCIA ELIZA RIBEIRO DA COSTA, digitei. CUIABÁ, 22 de fevereiro de 2022. (Assinado Digitalmente) 
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

29, 30 e 31-03/22

O SR. TIAGO STEFANELLO NOGUEIRA, inscrito no CPF 
683.366.670-91, estabelecido na Rua das Hortências, nº 231, 
Bairro Centro Norte, no município de Sorriso-MT, torna público 
que requereu junto a SAMA- Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso-MT a Licença Prévia - LP e Licença 
d e I n s t a l a ç ã o - L I r e f e r e n t e a o P R O J E T O D E 
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 
RODOVIA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. 
Trecho localizado na rodovia municipal Linha Norte (trecho 
entre a BR-163 e o Rio Celeste – totalizando aproximadamente 
18,18 km, não foi determinado EIA/RIMA.

A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA RODOVIA
MOROCÓ, inscri ta no CNPJ 06.286.176/0001-38
estabelecida na Rua Vitorino, nº 1664-S, Lucas do Rio Verde - 
MT, torna público que requereu junto a SAMA - Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-MT a 
Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI referente ao 
PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DE RODOVIA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE 
SORRISO-MT. Trecho localizado na rodovia municipal 
Travessa da Comunidade Morocó (trecho entre a MT-485 e a 
Travessa Teles Pires – totalizando aproximadamente 9,96 Km, 
não foi determinado EIA/RIMA.

A empresa CLEDSON FIRMINO DA SILVA JUNIOR, , com 
CNPJ 45.127.827/0001-07, torna público que requereu junto a 
secretaria municipal de meio ambiente e desenvolvimento rural 
e sustentável SEMMADRS de Várzea Grande as Licenças de 
Instalação (LI), Licença Prévia (LP) e Licença de Operação (LO) 
para atividade principal de CNAE 45.20-0-01 – Fabricação de 
artefatos de material plástico para outros usos não 
especificados anteriormente, localizado na Rua Independência 
(LOT JD ELDORADO) S/N, Santa Izabel, Várzea Grande, CEP: 
78.150-802.

Atiaia Pecuaria S/A - CNPJ: 04.932.729/0002-38 torna 
público que requereu à SEMA/MT- Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, a Licença Florestal - LF, para Fazenda 
Atiaia, em Juara /MT.

A empresa IASMYN CRISTINA BORGES RODRIGUES, com 
nome fantasia de TRANSFORME FUNILARIA E PINTURA
CENTRO AUTOMOTIVO, com CNPJ 43.532.363/0001-80 , 
torna público que requereu junto a secretaria municipal de meio 
ambiente e desenvolvimento rural e sustentável SEMMADRS 
de Várzea Grande as Licenças de Instalação (LI), Licença 
Prévia (LP) e Licença de Operação (LO) para atividade principal 
de CNAE 45.20-0-01 – Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, localizado na Rua Irmã 
Elvira (LOT MANGA), N° 500, Ponte Nova, Várzea Grande, 
CEP: 78.115-560.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2022

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 13/2022, cujo objeto é a: Aquisição de um veículo 
tipo camioneta, zero km, cabine dupla para uso da agricultura 
familiar no município de Nova Guarita- MT, em atendimento ao 
Convênio nº 2095/2021, 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 11/04/2022 
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 28 de Março de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022/DPMT

A Coordenador de Aquisições e Contratos da Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso,TORNA PÚBLICO a abertura da seguinte licitação: MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Procedimento: 
10734/2021 - Defensoria Pública. Pregão Eletrônico n. 16/2022. Data 11/04/2022; 
Horário 09:00h (horário de Brasília); Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. 
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO VANS DE 
PASSAGEIROS, FURGÕES DE CARGA E CAMINHÕES ¾ COM BAÚ DE 
ALUMÍNIO (CARGA SECA) PARA INTEGRAR A FROTA PRÓPRIA DE LOGÍSTICA
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE INTRUMENTO CONVOCATÓRIO E 
SEUS ANEXOS. Locais para acesso ao Edital: A) Sítio da Defensoria Pública do 
Estado: www.defensoriapublica.mt.gov.br; B) E-mail: pregoeiros@dp.mt.gov.br ou 
C) Sede Administrativa DPMT: situada na Rua 02, esquina com a Rua C, Setor A, 
Quadra 04, Lote 04, Centro Politico Administrativo, Cuiabá/MT, CEP: 78.049-912 – 
horário: 12:00 às 18:00. Cuiabá-MT, 24 de março de 2022.

Érick Rocha Said
Coordenador de Aquisições e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
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 e 
056/2021, 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 “FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO 
CLINICO GERAL COM CURSO EM ULTRASSONOGRAFIA, 
REALIZAÇÃO DE PLANTÕES SOBREAVISO E SERVIÇOS 
NO PSF URBANO MARIA MANSO A DISPOSIÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO BOA
VISTA/MT”. Vencedor: FLAVYADE SOUSAFREITAS com valor 
total de R$ 474.000,00. Alto Boa Vista, 28 de Março de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro Port. 074/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 001/2022
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: 
14/04/2022. EDITAL COMPLETO NO SITE OFICIAL DO 
M U N I C I P I O . h t t p : / / g u i r a t i n g a . m t . g o v . b r . 
licitacaoguiratinga@hotmail.com. (66) 3431-1441. Guiratinga 
28 de março de 2022.

JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO 
NOVO ZERO KM, ORIUNDO DO CONVENIO Nº 1477/2021 DA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 
SETASC ATENDENDO AS NECESSIDADES DASECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 
GUIRATINGA. DATA DE ABERTURA: 11 /04 /2022 
www.bll.org.br. EDITAL COMPLETO NO SITE OFICIAL DO 
M U N I C I P I O . h t t p : / / g u i r a t i n g a . m t . g o v . b r . 
licitacaoguiratinga@hotmail.com. (66) 3431-1441. Guiratinga 
28 de março de 2022.

GLAUBER RODRIGUES CARVALHO
Pregoeiro Oficial

FEDERAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKAN DO
MATO GROSSO – FKSMT

              ENTIDADE OFICIAL – FUNDADA EM 05 DE MAIO DE 2001
FILIADA: À CONFEDERAÇÃO ESPORTIVA E EDUCACIONAL BRASILEIRA DE KARATÊ    
                           CNPJ N.º  04.516.741/0001-80                                          REGISTRO N.º 5394

GABINETE DA PRESIDÊNCIA E SEDE ADMINISTRATIVA
RUA- PONTA GROSSA Q-15 CASA -20 BAIRRO CPA 1 –   CEP-78055-255         CUIABÁ/MT
FONE: (65) 3641-4997/9913-9728               -                 E - MAIL: fksmtjoao@gmail.com

      OF. 0729/03/2022/FKSMT
      ÀS ASSOCIAÇÕES DE KARATÊ FILIADAS A FKSMT
      AT. SRS. PRESIDENTES OU REPRESENTES
      REF. CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA FKSMT, E CONSELHO
     FISCAL.
      
       A FEDERAÇÃO DE KARATÊ SHOTOKAN DO MATO GROSSO-FKSMT, de acordo 
com o seu estatuto e no uso das atribuições legais que conferem-lhe; vem respeitosamente 
convocar os presidentes ou representantes de associações de karatê filiados à referida 
entidade, para candidatarem-se ao cargo de presidente da FKSMT, e Presidente do 
Conselho Fiscal da referida entidade, e exercerem os seus direitos ao voto, na eleição da 
diretoria da Federação de Karatê Shotokan do Mato grosso; e Conselho Fiscal da FKSMT, 
no dia 21 de maio de 2022 às 14:30h, no endereço, situado à Rua Ponta Grossa Q-15 casa 
20, Bairro CPA I, Cuiabá –MT.
     Ciente de contarmos com a participação de todos, antecipamos os nossos 
agradecimentos

                                                                                     Cuiabá-MT,23 de Março de 2022.

                                                                                       João Félix dos Santos Filho   
                                                                                          Presidente da FKSMT

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º L EILÃO: 14 de abril de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de abril de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141, sala 66, 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 do 
Instrumento particular com força de escritura pública datado de 27/06/2014, cujo Fiduciante é JOSÉ LUIS DE ALMEIDA, inscrito no CPF/MF sob nº 465.781.451-
68, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 274.943,98 (Duzentos e Setenta e Quatro Mil Novecentos e Quarenta 
e Três Reais e Noventa e Oito Centavos - atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Edifi cação residencial com 136,53m² de 
área construída e seu respectivo terreno urbano sob o nº 04 da quadra 06 do loteamento com área de 360,00m², localizada na rua Ten. Horta Barbosa (Antiga 
rua 14), Jardim Marajoara - Várzea Grande/MT, melhor descrito na matrícula nº 11.978 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT”.
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já 
designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais). 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, 
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17332_AL_1640-06).

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 07.054.279/0001-35 – NIRE: 513.0000945-5

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
O Diretor Administrativo-Financeiro da sociedade MOINHO REGIO 
ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no uso das atribuições 
que lhe confere os poderes no Artigo 133, da Lei 6.404/76, comunica aos 
senhores acionistas que se encontra à disposição na sede da Companhia, 
localizada à Rua “D” nº 1600, Distrito Industrial de Cuiabá, CEP: 78.098-300, 
em Cuiabá/MT, os documentos a que se referem o artigo 133, da Lei 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, a saber: a) Relatório da 
Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos; 
b) Cópia das demonstrações financeiras; c) Parecer do Conselho Fiscal.
Cuiabá/MT, 22 de março de 2022.

BERNARDO EUDÓXIO BADOTTI
Diretor Administrativo-Financeiro.

UNISOJA S.A.
CNPJ: 03.357.729/0001-08 - NIRE: 51 3 0000695-2

COMUNICADO 
O Presidente do Conselho de Administração da UNISOJA S.A., Sociedade por Ações
de Capital  Fechado, situada na Avenida Ary Coelho, nº 1.391, Sala 02-A, Jardim
Esmeralda, CEP: 78.705-849, na cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, no
uso de suas atribuições  legais e  estatutárias,  comunica aos  senhores acionistas,
conforme preceitua o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, que se encontram a vossa inteira
disposição, na sede social da Companhia, os seguintes documentos: I - O relatório da
administração  sobre  os  negócios  sociais  e  os  principais  fatos  administrativos  do
exercício  findo  em  31/12/2021;  II -  A  cópia  das  Demonstrações  Financeiras  do
exercício findo em 31/12/2021; III - O Parecer dos Auditores Independentes referente
ao exercício findo em 31/12/2021. Em consonância com o disposto no § primeiro,
artigo 2º da Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020, fica à disposição dos
acionistas os documentos relacionados nos incisos I a III deste comunicado em meio
digital, podendo ser encaminhado mediante solicitação por escrito, através do e-mail
juridico@tmg.agr.br.  Rondonópolis/MT,  23/03/2022.  Odílio  Balbinotti  Filho -
Presidente do Conselho de Administração. 25/03, 26/03 e 27/03/22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

O Sócio Adminis t rador da empresa MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS 
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 12 de Abril 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 alteração de quadro societário; 2. Aprovação para 
entrega de quotas dos sócios: Alberto Pires de Almeida; Gabriel Naves Torres Borges e 
Osmar Gabriel Chemin; 3. Aprovação da Alteração de Endereço da Filial CNPJ 
15.397.179/0004-82 e NIRE 52901630520; 4. Aprovação da Alteração Contratual 
Consolidada, denominada (9ª) Nona Alteração da Sociedade Limitada; 5. Outros assuntos de 
interesse social. Cuiabá-MT, 28 Março de 2022.

GABRIEL NAVES TORRES BORGES
 Sócio Administrador

A  TEX GOLD BRASIL  LTDA,  CNPJ  nº 44.551.095/0001-07,  torna
público que requereu junto ao Departamento de Meio Ambiente da
Prefeitura Municipal de Sapezal-MT, a Licença Prévia (LP) e Licença
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a atividade de
Tecelagem de fios de algodão, localizada à MT 235, km 02, nº 2694
NE, Industrial - SAPEZAL/MT. 29/03/22

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária Virtual

Na forma das disposições legais e estatutárias, especificamente nos termos dos artigos 25, 26 e 29 do Estatuto 
Social, e  em  razão  do  momento vivenciado de PANDEMIA, declarado pela Organização Mundial da Saúde, e 
da Lei Federal 14.309/2022, convocamos os senhores Associados da Associação Alphaville Cuiabá a se 
reunirem em , a realizar-se no dia Assembleia Geral Extraordinária Virtual 06 de Abril de 2022 (quarta-
feira), às 19h em primeira convocação, e em segunda convocação 30 minutos após, ou seja, as 19h30min, 
através do aplicativo ou pelo site , aqueles que desejarem “COM 21” alphavillecuiabaapp.com21.com.br
poderão assistir o ato na sede desta associação, na cidade de Cuiabá – MT, localizada na Avenida Érico Preza, 
S/N, Bairro Jardim Itália, Cuiabá – MT, todavia a votação e lista de presença se darão de forma virtual (conforme 
instruções deste edital) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Deliberação sobre Alteração de horário para personal Trainer na academia, ficando futuras 
alterações de horário a cargo do Comitê Executivo.
2) Deliberação sobre a Retirada da cerca do entorno do clube (Respeitando o quórum previsto no 
Art. 5º, parágrafo único, art. 14, § 2º, e § 4° do Estatuto);
3) Assuntos gerais.
Informações sobre a assembleia virtual:
1. A c e s s o C O M 2 1- O a c e s s o d e v e r á s e r f e i t o p e l o a p l i c a t i v o “ ” o u p e l o s i t e 
alphavillecuiabaapp.com21.com.br. A administração enviará e-mail a todos os associados titulares e para 
acessar a plataforma, basta clicar no “CONCLUIR CADASTRO”. Caso não receba o e-mail, o usuário deverá 
solicitar na administração da Associação Alphaville Cuiabá. O acesso é feito mediante login e senha individual e 
intransferível. O login será o e-mail pessoal e as senhas são individuais, cadastradas pelo próprio usuário. Se, 
mesmo assim, ocorrer alguma dificuldade, o usuário deverá entrar em contato prévio via e-mail 
contato@associacaoalphaville.com.br, para solicitar o seu cadastramento, auxílios e, assim, ampliar a 
possibilidade da sua participação na assembleia ora convocada. Acesse a plataforma com antecedência e 
faça testes. 
2. Votação Assembleia Virtual – Avotação também se dará de forma virtual, assim como a assembleia ora 
convocada, ambas previstas na Lei nº 14.010 de 10/06/2020, e Lei Federal 14.309/2022, visando ampliar a 
participação de todos, principalmente no que se refere: conhecimento das necessidades constantes da 
respectiva ordem do dia e as possíveis soluções; debate sobre os temas; e declaração e acompanhamento 
seguro das votações;
3. O próprio o Estatuto da Associação Alphaville Cuiabá prevê a possibilidade de realização de Assembleia 
por meio Virtual, nos termos do art. 15, § 2º do Estatuto Social.
4. Para que a assembleia ora designada seja frutífera e as necessidades devidamente atendidas, os 
associados interessados deverão atentar para as orientações dadas, principalmente no tocante à realização da 
reunião virtual, no dia e horário designado;
5. ASSOCIADO TITULAR votação, Apenas usuários com o perfil de " " poderão participar da os demais 
Associados ainda que não aptos a voto poderão apenas assistir a Assembleia, através do aplicativo/site.
6. É lícito fazer-se representar às Assembleias por procurador, com poderes especiais, mediante 
apresentação de procuração simples, na forma determinada pelo Estatuto Social. As procurações devem ser 
entregues à administração (original ou e-mail com assinatura por certificado digital), com antecedência 
mínima de 24h antes da realização da Assembleia, prazo necessário para a liberação de usuário.
7. Ao menos 01 (um) dia útil antes da data da assembleia, faça seu acesso na plataforma e confirme que já 
consegue VISUALIZAR o módulo de “Assembleia” bem como a assembleia ora convocada. Você não 
conseguirá efetivamente acessá-la antes da data e hora programada (conforme este edital). Somente quando 
estiver iniciado o prazo previsto em edital é que os associados titulares poderão acessar a Assembleia. Caso 
não seja visualizado o módulo “Assembleia” e entende estar apto a participar, para obter suporte técnico 
entre em contato pelo e-mail ou pelo telefone (65) 9.8142-0010 – contato@associacaoalphaville.com.br
Késsia.
8. Testes - Realize testes antecipados de acesso à internet e à plataforma. Se prepare para a reunião. No 
decorrer da realização da assembleia ora designada, caberá a cada associado, privativamente, obter e garantir 
acesso à internet e à plataforma;
9. Dificuldades - Ao ser notificado sobre a realização da assembleia e, eventualmente, identificando algum 
óbice ou dificuldade ao seu legítimo direito de manifestação e consignação de sua participação, indicamos 
notificar previamente a Administração e, sobretudo, envidar esforços em conjunto com administração para 
garantir sua participação plena;
10. Lista de Presença - A Lista de Presença, bem como o Registro de cada Voto e o seu Resultado 
Final serão realizados não só pelo login e senha de cada usuário, mas também com registro do IP[¹] (vide 
nota de rodapé) utilizado para conexão e acesso à plataforma;
11. Registro do Voto - Até o horário de término de cada votação, o associado poderá registrar ou alterar seu 
voto em cada item quantas vezes desejar, até o efetivo encerramento do horário de votação;
12. Apuração dos Votos - Os votos serão apurados pela administração/sistema e disponibilizado o 
resultado para todos na própria assembleia e posteriormente divulgados via site. Na sequência, a 
administração irá confeccionar a respectiva ata e os demais trâmites padrão já realizados para as assembleias 
presenciais, como de costume, incluindo a publicação final da ata na plataforma;
13. Auxílio e Suporte - Reforçamos que qualquer dúvida ou dificuldade, não sanada por este documento 
oficial, entre em contato conosco pelo e-mail: ou pelo telefone contato@associacaoalphaville.com.br (65) 
98142-0010 – Késsia e descreva claramente sua necessidade para que possamos auxiliá-lo de preferência 
antecipadamente. Aadministração estará disponível durante todo o período da votação para auxiliá-los.
14. Importância da Participação - A ausência de participação dos senhores associados não os 
desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados conforme 
determina o art. 14, §1º do Estatuto Social.
Informações Gerais:
1. Artigo 18, parágrafo primeiro, do Estatuto Social - Somente poderão votar e ser votados os 
ASSOCIADOS regularmente registrados nos livros sociais, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da 
realização da Assembléia, e que estejam em dia com suas obrigações junto à ASSOCIAÇÃO.       

Cuiabá – MT, 28 de março de 2022.

KASSIANO RIEDI
                                                            Presidente do Conselho Diretor                                            (29/03/2022)

VALE DO AMANHECER - COOGAVAM
CNPJ - Nº 41.740.241/0001-54 - NIRE 13.870.603-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRA DIGITAL DA COOPERATIVA DOS

GARIMPEIROS
A   Presidente   da   Cooperativa   dos   Garimpeiros   do   Vale   do   Amanhecer -
COOGAVAM, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os
associados, que nesta data são em número de 25 (vinte e cinco), em condições de
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se de
acordo   com   os   indicativos   abaixo:DATA:  11/04/2022.  LOCAL:  Na   sede   da
Cooperativa,   localizada  Av.Orlando  Jose da Silva,   nº 334,  bairro  Centro,  CEP -
78.340-000. HORÁRIO: Às 18:00 ( dezoito horas) em 1ª (primeira) convocação com
a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 19:00 (dezenove horas)
em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados
com direito a voto, ou às 20:00 (vinte horas) em 3ª (terceira) e última convocação
com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto. ORDEM DO
DIA: I - Rerratificação das Deliberações da Assembleia Geral Ordinária realizada no
dia 12/11/2021 que tratou da seguinte ordem do dia: Eleição e Posse do Conselho
Fiscal. II - Rerratificação das Deliberações da Assembleia Geral Ordinária realizada
no dia 18/02/2022 que tratou da seguinte ordem do dia: 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.  NOTAS: 1.  Os
associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: Cada associado
devera acessar com seu login e senha a Plataforma Cúria, entrar na sala criada para
a Assembléia Geral Extraordinária, e votar nos itens da ORDEM DO DIA. Para mais
informações,   basta   acessar   o   link   a   seguir:   https://assembleia.curia.coop/login.
28/03/2022. Juruena - MT. Márcia Cléia Vilela dos Santos - Presidente. 29/03/22
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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.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2021 - DIVULGADO EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022, EM R$ MIL (EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO DE OUTRA FORMA INDICADO)

Introdução: A Companhia Energética Sinop S.A. (“Sinop Energia” ou “Companhia”), em cumprimento às dis-
posições legais e estatutárias, anuncia hoje seu resultado referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2021. Além desse relatório, que atende os requerimentos estabelecidas pelo artigo 29 da Instrução CVM nº 
480/09 para o Relatório da Administração, a Companhia também disponibiliza as Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Indepen-
dentes. Os documentos supracitados estão à disposição para acesso público no website da área de Relações 
com Investidores da Sinop Energia, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”). As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 são apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (IASB). As comparações realizadas neste relatório levam em consideração o exercício de 2021 e 
2020, exceto quando informado diferentemente. Adicionalmente, as informações do Relatório da Administração 
estão apresentadas em milhares, ou, em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. Para 
maiores informações sobre o desempenho financeiro da Sinop Energia, além daquelas apresentadas a seguir, 
recomenda-se a leitura em conjunto com as notas explicativas que acompanham as demonstrações financeiras 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Destaques do Exercício: • Cumprimento dos Contratos 
de Fornecimento de Energia: Todos os contratos de fornecimento de energia, tanto do Ambiente de Contra-
tação Regulada (“ACR”) quanto do Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), foram integralmente atendidos. O 
volume total comercializado no exercício somou 1.940.515 MWh, sendo 1.890.408 MWh no ACR e 50.107 
MWh no ACL, (1.945.831 MWh, sendo 1.895.587 MWh no ACR e 50.244 MWh no ACL, em 2020). • Resultado 
Operacional: A Companhia apresentou EBITDA no montante de R$ 112.289 (R$ 130.953, em 2020). O de-
créscimo no EBITDA ocorreu em virtude do aumento de compras de energia elétrica no exercício, realizadas 
para atendimento dos contratos de ACR e ACL, devido ao Índice de Disponibilidade (“ID”) da Companhia e 
Generation Scaling Factor (“GSF”). Sendo o ID relacionado com as paradas para as obras envolvendo a parede 
anti-refluxo, em 2020, e o GSF reflexo das variações hídricas. • Investimentos capex: A Companhia adicionou 
em seus ativos imobilizados o montante de R$ 24.170 (R$ 60.075, em 2020), dos quais, R$ 6.092 são provi-
sões adicionadas referentes ao Programa “Projeto Peixes” a serem realizados até o ano de 2023. • Operação 
Comercial: Após evento de perecimento de peixes em agosto de 2020, e a parada para obras na parede anti-
-refluxo, o retorno operacional das Unidades Geradoras da UHE Sinop ocorreu no início de janeiro de 2021, 
amparada por decisão judicial. Entre os meses de agosto e outubro de 2021 foram realizadas as atividades 
relacionadas à Parada Programada de Manutenção, referente às 8.000h de funcionamento das Unidades Ge-
radoras. • Assembleia Geral de Debenturistas: realizada, em 11 de janeiro de 2021, a Assembleia Geral de 
Debenturistas (AGD), com a aprovação integral das deliberações propostas pela Companhia: aprovação da 
não declaração do vencimento antecipado da Emissão em razão do não envio, pela Companhia ao Agente 
Fiduciário, do 3º Aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, devidamente registrado no Registro de Títulos e 
Documentos do Rio de Janeiro - RJ, Brasília - DF, Osasco - SP e Sinop - MT, no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados de sua celebração, conforme Cláusula Terceira do referido aditivo, bem como a concessão do prazo 
adicional de 60 (sessenta) dias contados da presente data para o envio do referido aditivo, devidamente regis-
trado nos Registros de Títulos e Documentos acima mencionados ao Agente Fiduciário. • Assembleia Geral 
Extraordinária: realizada, em 20 de abril de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a qual deliberou 
sobre a seguinte Ordem do Dia: aprovar a eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração da 
Companhia, Sr. Emmanuel Charles Delfosse, como membro efetivo do Conselho de Administração da Compa-
nhia, representante da acionista EDF-NF. • Assembleia Geral Ordinária: realizada, em 30 de abril de 2021, a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), a qual deliberou sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar as Demonstra-
ções Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; (ii) Aprovar a proposta da administração para destinação do resultado da Companhia 
relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) Aprovar a fixação da remuneração 
global anual dos Administradores da Companhia (membros do Conselho de Administração e Diretores) e dos 
membros do Conselho Fiscal para o período entre 1º de março de 2021 e 28 de fevereiro de 2022, no montan-
te de até R$ 2.222.548,00 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais); (iv) 
Aprovar a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, bem como seus respectivos suplentes, com 
mandato de 1 (um) ano contado da data da AGO. • Assembleia Geral Extraordinária: realizada, em 20 de 
outubro de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), com a deliberação e aprovação sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) Aprovar a fixação de regras sobre distribuição de resultados da Companhia, incluindo a dis-
tribuição de dividendo mínimo obrigatório, com a consequente alteração do atual art. 38 do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 38 - Do resultado do exercício serão deduzi-
dos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda 
e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados na forma e na ordem previstas 
pela legislação. § 1º - A parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, 
calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos em lei, será distribuída aos acionistas 
como dividendo obrigatório. § 2º - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos fixados pela 
Assembleia Geral ou previstos em lei e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do 
ato que autorizou sua distribuição, conforme previsto em lei, reverterão em favor da Companhia, sendo conver-
tidos em reserva de capital.” (ii) Consignar que a alteração ora aprovada tem o objetivo de complementar e 
aprimorar a redação do dispositivo com vistas a prever, em conformidade com a Lei das S.A., as regras aplicá-
veis à distribuição de resultados, esclarecendo o regramento aplicável à distribuição do dividendo mínimo 
obrigatório. Sobre o dividendo mínimo obrigatório, a regra ora aprovada encontra-se em linha com a Lei das 
S.A. e obedece ao disposto no Inciso XLVI da Cláusula Décima Segunda do Contrato de Financiamento Me-
diante Abertura de Crédito nº 16.2.0270.1 celebrado em 11 de agosto de 2016 entre a Companhia e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. • Assembleia Geral Extraordinária: realizada, 
em 30 de novembro de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a qual deliberou sobre a seguinte Or-
dem do Dia: aprovar a eleição de novo membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, Sr. An-
tônio Augusto Bechara Pardauil, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Compa-
nhia, representante da acionista Eletronorte. • Adesão ao Standstill BNDES: no dia 11 de novembro de 2021, 
a Companhia recebeu a Carta AE/DEENE1 nº 093/2021 do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), a qual autorizou a suspensão temporária (standstill) de 15 de dezembro de 2021 até 15 de 
junho de 2022 dos pagamentos das parcelas de principal e dos juros remuneratórios do Contrato de Financia-
mento mediante Abertura de Crédito nº 16.2.0270.1, firmado entre a Companhia e o BNDES. • Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC: No dia 25 de outubro de 2021, foi assinado o Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC (Processo n. 410675/2021) entre a Companhia Energética 
Sinop e o Estado de Mato Grosso, representado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e 
Procuradoria Geral do Estado (PGE). De acordo com as condições do TAC, a SEMA/MT assumiu a obrigação 
de emitir, por meio do setor técnico responsável, Pareceres Técnicos, opinando acerca: (i) do cumprimento das 
condicionantes e medidas restritivas para a operação comercial da UHE Sinop anteriormente impostos pela 
mesma agência reguladora e (ii) da possibilidade de revogação dos termos do Ofício no 157204/CLEIA/SU-
MIS/2020. Considerando a espontânea manifestação por parte da Companhia em celebrar o TAC, a Sinop 
Energia se obriga a realizar investimentos no montante total de R$ 10.695 destinados para a contratação de 
prestação de serviços, projeto e execução de obras e engenharia e aquisições de equipamentos que serão 
integralmente doados à SEMA/MT. • Aspectos relacionados ao COVID 19: A Companhia destinará aproxima-
damente R$ 3.119 em projetos associados ao combate e prevenção contra esta pandemia, oriundos dos recur-
sos do BNDES aprovados em 13 de abril de 2020, dos quais já foram realizados R$ 2.947, até 31 de dezembro 
de 2021 (R$ 1.001, em 2020). Após a campanha de vacinação de 100% (cem por cento) dos colaboradores 
próprios e terceirizados, no início do terceiro trimestre, a Companhia retornou com suas atividades totalmente 
presenciais, tomando as devidas medidas de limpeza, esterilização e sanitização de mobiliários e instalações 
prediais, além de realizar os acompanhamentos periódicos dos colaboradores e prestadores terceirizados, por 
meio de testes rápidos. • Barreira Elétrica para Repulsão de Peixes: Em cumprimento ao acordo estabeleci-
do na Ação Civil Pública, Processo nº 1000543-12.2019.4.01.3603 Juízo da Primeira Vara Federal - Subseção 
Judiciária de Sinop/MT, foi implantada a Barreira Elétrica para Repulsão de Peixes, como medida mitigatória 
para proteção a ictiofauna em jusante. Tal dispositivo foi implantado em fevereiro de 2021, iniciando seu funcio-
namento em 17 de fevereiro de 2021, tendo sido realizadas manutenções sucessivas no decorrer de maio de 
2021 e uma revisão geral das estruturas e dos componentes elétricos no decorrer setembro de 2021, estando 
tal dispositivo em operação plena. Valores realizados em 2021 R$ 5.407 (R$ 1.297, em 2020). • Estações Te-

lemétricas para Mensuração da Qualidade da Água em Tempo Real: No período entre 20 de julho de 2021 
e 24 de julho de 2021, foram concluídas as instalações de todas as Estações Telemétricas de sondas para 
mensuração da qualidade da água em tempo real. Foram instaladas três estações em jusante (S1, S3 e S4) 
com sondas em superfície, meio e fundo na coluna d’água e, três estações em montante, sendo a estação S2 
com sondas em superfície, meio e fundo na coluna d’água e, estação S4 e S5 (Rio Roquete e Córrego Loanda) 
com sondas em superfície. No decorrer da instalação das sondas em jusante, problemas de alto fluxo e turbu-
lência excessiva não permitiram a instalação integral da Estação S3, ficando apenas com a sonda de superfície. 
Assim, foi realizada a transferência da estrutura da Estação S3, em 27 de agosto de 2021, para a parede do 
Sistema Misto de Transposição de Peixes, à margem direita, em jusante, onde a estrutura completa fixada em 
tubulação específica, com 3 sondas, superfície, meio e fundo, passaram a operar e transmitir os dados da 
qualidade de água em tempo real. Da mesma forma a Estação S1 foi transferida devido às turbulências do 
fluxo de vertimento saindo da bacia de dissipação, provocando o arraste da estação flutuante para jusante com 
riscos de avarias. Assim, em 20 de outubro de 2021, foi transferida a estrutura da Estação S3 e fixada em tu-
bulação específica no lado externo, na parede esquerda da bacia de dissipação, continuando a operar regular-
mente com mensuração em superfície, meio e fundo da coluna d’água. Valores realizados em de 2021 R$ 
2.087 (R$ 505, em 2020). Composição da Administração em 31 de dezembro de 2021
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Membros Efetivos Membros Suplentes
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Conselho Fiscal
Membros Efetivos Membros Suplentes
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Membro Suplente

Gustavo Loureiro Chagas 
Membro Efetivo

Hugo Leonardo da Silva 
Membro Suplente

Jenner Guimarães do Rêgo 
Membro Efetivo

Danielle Jar Almeida de Brito 
Membro Suplente

Diretoria Estatutária
Ricardo Murilo Padilha de Araújo Vera Lúcia Rett Carreira

Diretor Presidente / Diretor para Assuntos Industriais, 
de Meio Ambiente e Fundiários

Diretora Administrativa e Financeira  
e de Relações com Investidores

Alessandro Camilo da Silva Contador - CRCMT 005078
Indicadores Econômico-financeiros - (12 meses)

Variação
Principais indicadores econômico-financeiros Unidade 2021 2020 Absoluta Em %
Energia Comercializada (ACR) MWh 1.890.407 1.895.587 (5.180) (0,3%)
Energia Comercializada (ACL) MWh 50.107 50.244 (137) (0,3%)
Receita líquida com venda de energia elétrica R$, mil 279.204 269.534 9.670 3,6%
Margem bruta % 11,6% 17,7% (6,1p.p.) (34,6%)
(Prejuízo) Lucro liquido do exercício R$, mil (142.665) 105.647 (248.312) (235,0%)
Margem líquida % (51,1%) 39,2% (90,3p.p.) (230,4%)

2021 2020
Investimentos (capex) R$, mil 33.991 76.391 (42.400) (55,5%)
Endividamento R$, mil 1.405.962 1.400.708 5,254 0,4%
BNDES R$, mil 1.117.858 1.138.514 (20.656) (1,8%)
Debêntures R$, mil 284.104 262.194 25.910 9,9%
Dívida líquida1 R$, mil 1.284.171 1.230.907 53.264 4,3%
Índice de capital próprio (ICP)2 % 48,2% 50,9% 2,7p.p. (5,3%)
Índice de liquidez corrente (ILC)3 índice 2,1 2,8 (0,8) (26,9%)
Número de empregados próprios4 Quantidade 42 47 (5) (10,6%)
(Prejuízo) Lucro liquido por ação R$ (0,06386) 0,04729 (0,11115) (235,0%)
Quantidade de ações5 mil 2.234.136 2.234.136 – –
1. A dívida líquida é equivalente ao Endividamento menos o saldo de Caixa e equivalentes e Aplicações finan-
ceiras com resgate imediato. 2. Índice de Capital Próprio (ICP): Patrimônio líquido / Ativo total. 3. Índice de liqui-
dez corrente (ILC): Ativo circulante / Passivo circulante. 4. Posição no final do exercício. 5. Média ponderada de 
ações ordinárias. Sobre a Sinop Energia: Perfil Corporativo: Constituída em 2013, a Sinop Energia é uma 
sociedade de propósito específico e, portanto, tem como objeto social único, sendo a construção, manutenção 
e operação da Usina Hidrelétrica Sinop, incluindo a comercialização da energia gerada pela Usina. O Empre-
endimento é localizado no rio Teles Pires, nas divisas dos municípios de Cláudia (margem direita do rio) e 
Itaúba (margem esquerda do rio), estado de Mato Grosso. O projeto da UHE Sinop foi desenvolvido conside-
rando o estudo de viabilidade da Usina de maneira que seus possíveis impactos sejam minimizados por uma 
série de programas socioambientais, constantes no Projeto Básico Ambiental. O empreendimento conta com a 
longa e consolidada experiência de seus três acionistas, referências nacionais e internacionais no segmento de 
geração de energia: (a) Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A. (“EDFNF”) - membro do Grupo Electricité de 
France - EDF, com 51% de participação no capital social; (b) Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (“ELE-
TRONORTE”), com 24,5%; e (c) Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S.A. (“CHESF”), também com 
24,5%, sendo que a ELETRONORTE e CHESF são empresas controladas pela Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A (“Eletrobras”). Estrutura Societária da Sinop Energia:
(em 31 de dezembro de 2021) 

 

No Brasil, os acionistas operam empreendimentos de geração a partir de fontes convencionais, como termelé-
tricas e, ainda, fontes de geração renováveis, tais como usinas hidrelétricas, usinas eólicas e energia solar, 
dentre outras. Em 29 de agosto de 2013, a Companhia venceu o Leilão nº 006/2013 da ANEEL e, subsequen-
temente, em 26 de fevereiro de 2014, celebrou o Contrato de Concessão nº 01/2014 com a União, representa-
da pelo Ministério de Minas e Energia, cujo objeto é a definição das condições para a exploração dos serviços 
de geração de energia elétrica, cujo prazo é de 35 anos a partir da assinatura do referido contrato. De acordo 
com o estipulado no 1º Aditivo ao Contrato de Concessão, celebrado em 19 de outubro de 2018, o prazo da 
concessão foi prorrogado para 26 de janeiro de 2050. Informações Operacionais: A Usina Hidrelétrica Sinop 
tem potência instalada de 401,88 MW, com reservatório formado com área de inundação de 342,82 km² em seu 
Nível de Água Máximo Normal e Área de Preservação Permanente de 114,52 km², abrangendo parcialmente 
as áreas de cinco municípios: Cláudia, Ipiranga do Norte, Itaúba, Sinop e Sorriso, todos situados no estado de 
Mato Grosso. A geração de energia elétrica pela UHE Sinop atende ao consumo de 1,6 milhão de pessoas, 
equivalente a 50% da população do estado de Mato Grosso. A garantia física de energia da UHE Sinop foi fixa-
da em 242,8 MW médios pelos termos da Portaria nº 2 emitida pela MME em 08 janeiro de 2018. A energia 
gerada pela UHE Sinop é comercializada de acordo com o quadro abaixo, sendo que 91,2% da Garantia Física 
está contratada: Destinação da Energia Gerada pela UHE Sinop:

Categoria/Mercado
Período Contratual 

de Suprimento Sinal
Volume de Energia 

(MWmédios)
Garantia Física Não aplicável + 242,8
Ambiente de Contratação Regulada (A-5; 2013)
 Contraparte: 34 Clientes Terceiros 01/12/18 - 30/11/48 – 215,8
Ambiente de Contratação Livre
 Contraparte: CHESF (acionista) 01/01/19 - 31/12/47 – 2,86
Ambiente de Contratação Livre
 Contraparte: ELETRONORTE (acionista) 01/01/19 - 31/12/47 – 2,86
Energia Descontratada Não aplicável = 21,28
Valores Mobiliários da Companhia: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o valor total de capital social inte-
gralizado é de R$ 2.234.136, que compreendem 2.234.136.000 (dois bilhões, duzentos e trinta e quatro mi-
lhões, centro e trinta e seis mil) ações ordinárias nominativas (“Ações ON”) sem valor nominal. Para maiores 
detalhes, consultar Nota Explicativa no 18. Desempenho Econômico-Financeiro: EBITDA1: No exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou o EBITDA de R$ 112.289 (R$ 130.953, em 2020). O 
quadro abaixo, apresenta a conciliação entre o lucro no exercício e o EBITDA e o EBITDA ajustado:

2021 2020
(Prejuízo) Lucro líquido no exercício (142.665) 105.647
Imposto de renda e contribuição social diferido (64.469) 54.525
Despesas (receitas) financeiras, líquidas 130.659 116.997
Depreciação e amortização 92.288 96.624
(Reversão) provisões para redução ao valor recuperável - Impairment - 
 Nota explicativa 11.a 96.476 (242.540)
EBITDA 112.289 130.953
Receita operacional líquida 279.204 269.534
Margem EBITDA Ajustado (%) 40,2% 47,5%
Custos com geração de energia elétrica: Os custos com geração de energia elétrica apresentaram um aumen-
to de 11,2% no exercício de 2021 comparados com o exercício anterior. Na rubrica “Energia elétrica comprada 
para revenda” apresentou um aumento de 32% no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 comparado com 
o exercício anterior, referente a aquisição(i) de 277.609 Mwh ao preço unitário médio de R$ 291,92 (191.438 
Mwh ao preço unitário médio de R$ 335,13, em 2020). (i) A Companhia está comprando energia elétrica pelos 
motivos de: (a) Degradação do Fator de Disponibilidade (FID), devido as paradas de máquinas ocorridas em 
2020; e (b) Redução do valor do GSF, devido as variações/restrições hidrológicas no país. Se desconsiderar-
mos a rubrica “Energia elétrica comprada para revenda”, em 2021 e 2020, o aumento representa 7,1%, com o 
maior impacto percentual no grupo de contas de serviços de terceiros (a).

2021 2020 Var %
Depreciações e amortizações (92.034) (96.001) (4,1%)
Energia elétrica comprada para revenda (49.202) (37.282) 32,0%
Encargos de uso do sistema de transmissão - EUST (44.191) (40.429) 9,3%
Serviços de terceiros (a) (26.182) (15.517) 68,7%
Seguro de risco hidrológico (24.386) (23.411) 4,2%
Pessoal, encargos e benefícios (b) (6.398) (5.844) 9,5%
Outros (2.687) (1.920) 39,9%
Materiais (1.789) (1.495) 19,7%
Passagens e hospedagens (1) (9) (88,9%)
Total (246.870) (221.908) 11,2%
Serviços de terceiros (a) Os custos com os serviços de terceiros apresentaram um aumento de 68,7% no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 comparados com o exercício anterior, representados significativa-
mente em percentual pelas rubricas “Assessoria e consultoria de O&M”, “Programas ambientais - Opex”. Na 
rubrica de “Assessoria e consultoria de O&M” fora contabilizado R$ 6.454 referente a representação de conten-
cioso judicial. Na rubrica de “Programas ambientais - OPEX”, fora reconhecido os gastos com STP (Sistema de 
Transposição de Peixes) demandadas pela SEMA a partir de janeiro de 2021. A rubrica “Compartilhamento de 
infraestrutura” a partir de janeiro de 2021, fora transferida para a rubrica “Encargos de Uso do Sistema de 
Transmissão - EUST”.

2021 2020 Var %
Assessoria e consultoria de O&M (18.076) (9.928) 82,1%
Programas ambientais - OPEX (5.725) (3.595) 59,2%
Telefonia, internet, água e energia elétrica (1.078) (671) 60,7%
Monitoramento e vigilância (1.045) (699) 49,5%
Transportes (132) (140) (5,7%)
Outros (126) (26) 384,6%
Compartilhamento de infraestrutura – (458) (100,0%)
Total (26.182) (15.517) 68,7%
Custos com pessoal, encargos e benefícios (b) Os custos com remuneração de pessoal, encargos e benefícios 
apresentaram um aumento de 9,5% no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 comparados com o exercí-
cio anterior. O número de funcionários em 2021 foi de 18, comparados com 07 funcionários na mesma data do 
exercício anterior. A variação apresentada entre os períodos é explicada pela realocação de 11 (onze) funcio-
nários das áreas de Engenharia, Meio Ambiente e Fundiário alocados como Capex em 2020, e transferidos 
para a área de Operações/Opex em 2021, em virtude do término das obras no empreendimento. A variação da 
rubrica de “Encargos trabalhistas” são impactos dos encargos sobre rescisões durante o exercício de 2021.

2021 2020 Var %
Remuneração de empregados (3.349) (4.102) (18,4%)
Encargos trabalhistas (2.251) (1.471) 53,0%
Benefícios a empregados (798) (271) 194,5%
Total (6.398) (5.844) 9,5%
Despesas gerais e administrativas
Os gastos deste grupo de contas apresentaram uma redução de 18,9% no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 comparados com o exercício anterior, representadas principalmente pelas rubricas de “Litígios traba-
lhistas e cíveis”, “Arrendamentos e aluguéis” e “Serviços de terceiros”.

2021 2020 Var %
Pessoal, encargos e benefícios (c) (6.102) (6.433) (5,1%)
Serviços de terceiros (d) (5.447) (6.443) (15,5%)
Outros (512) (731) (30,0%)
Arrendamentos e aluguéis (358) (748) (52,1%)

2021 2020 Var %
Depreciações e amortizações (254) (623) (59,2%)
Materiais (204) (164) 24,4%
Passagens e hospedagens (129) (123) 4,9%
Litígios trabalhistas e cíveis 488 (168) (390,5%)
Total (12.518) (15.433) (18,9%)
Despesas com pessoal, encargos e benefícios (c) As despesas com remuneração de pessoal, encargos e 
benefícios apresentaram uma redução de 5,1% no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 comparadas 
com o exercício anterior; o número de funcionários em 2021 foi de 16, comparado com 14 funcionários na 
mesma data do ano anterior. No decorrer do exercício de 2021, esse número aumenta devido a realocação de 
02 (dois) funcionários que eram das áreas de Comunicação Social e Meio Ambiente / Capex e foram transferi-
dos para a área Administrativa / Opex, em função do término das obras no empreendimento.

2021 2020 Var %
Remuneração de empregados (2.887) (2.775) 4,0%
Encargos trabalhistas (1.697) (1.896) (10,5%)
Benefícios a empregados (1.518) (1.762) (13,8%)
Total (6.102) (6.433) (5,1%)
Serviços de terceiros administrativos e gerais (d) Os gastos deste grupo de contas apresentaram redução de 
15,5% no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 comparadas com o exercício anterior, representados 
significativamente pelas rubricas “Consultorias, honorários advocatícios e contábeis”, “Manutenção e instala-
ção de equipamentos e sistema ERP” e “Outros”, respectivamente.

2021 2020 Var %
Consultorias, honorários advocatícios e contábeis (4.400) (5.054) (12,9%)
Manutenção e instalação de equipamentos e sistema ERP (419) (531) (21,1%)
Telefonia, internet, água e energia elétrica (234) (298) (21,5%)
Monitoramento e vigilância (184) (223) (17,5%)
Outros (174) (282) (38,3%)
Transportes (36) (55) (34,5%)
Total (5.447) (6.443) (15,5%)
Endividamento Líquido e Indicadores de Alavancagem e Liquidez: Evolução dos principais indicadores de ala-
vancagem e liquidez no exercício.

2021 2020
Financiamento BNDES1 1.117.858 1.138.514
Circulante 17.620 33.136
Não Circulante 1.100.238 1.105.378
Debêntures1 288.104 262.194
Circulante 28.706 3.540
Não Circulante 259.398 258.654
Endividamento bruto 1.405.962 1.400.708
(-) Caixa e equivalentes de caixa2 121.791 169.801
Endividamento líquido 1.284.171 1.230.907
Patrimônio líquido 1.437.055 1.579.720
Grau de alavancagem3 47,2% 43,8%
Patrimônio líquido 1.437.055 1.579.720
Ativo total 2.978.402 3.101.863
Índice de capital próprio4 0,482 0,509
Ativo circulante 192.906 241.595
Passivo circulante 93.089 85.202
Índice de liquidez corrente5 2,1 2,8
1) O valor apresentado acima e no balanço patrimonial foi contabilizado de acordo com CPC 20. 2) As aplica-
ções financeiras são resgatáveis em qualquer momento sem redução do valor pactuado. 3) Endividamento lí-
quido / (Endividamento líquido + Patrimônio líquido). 4) Patrimônio líquido / Ativo total. 5) Ativo circulante / 
Passivo circulante. Implantação do Empreendimento e Ações Socioambientais: A UHE Sinop permaneceu 
o período de referência em pleno funcionamento, desde a retomada da operação em 05 de janeiro de 2021, 
após decisão judicial que deferiu a concessão de efeitos suspensivos ao agravo de instrumento impetrado pela 
Companhia, até a reapreciação do provimento jurisdicional de urgência, autorizando a retomada das opera-
ções da UHE Sinop em caráter liminar. No período, entre os meses de agosto e outubro de 2021 foram realiza-
das as atividades relacionadas à Parada Programada de Manutenção referente às 8.000h de funcionamento 
das Unidades Geradoras. No dia 25 de outubro de 2021, foi assinado o Termo de Compromisso de Ajustamen-
to de Conduta - TAC (Processo n. 410675/2021) entre a Companhia Energética Sinop e o Estado de Mato 
Grosso, representado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE). De acordo com as condições do TAC, a SEMA/MT assumiu a obrigação de emitir, por meio do setor 
técnico responsável, Pareceres Técnicos, opinando acerca: (i) do cumprimento das condicionantes e medidas 
restritivas para a operação comercial da UHE Sinop anteriormente impostos pela mesma agência reguladora e 
(ii) da possibilidade de revogação dos termos do Ofício no 157204/CLEIA/SUMIS/2020. Considerando a espon-
tânea manifestação por parte da Companhia em celebrar o TAC, a Sinop Energia se obriga a realizar investi-
mentos no montante total de R$ 10.695, destinados para a contratação de prestação de serviços, projeto e 
execução de obras e engenharia e aquisições de equipamentos que serão integralmente doados à SEMA/MT. 
A Companhia deu continuidade à execução dos programas ambientais estabelecidos no processo de licencia-
mento ambiental para a Etapa de Operação da UHE Sinop, em conformidade com o cronograma definido junto 
à SEMA/MT. Declaração sobre serviços prestados pelos Auditores Independentes: Em conformidade com 
a Instrução CVM no 381 de 14 de janeiro de 2003, a Companhia declara que mantém contrato com a KPMG 
Auditores Independentes Ltda. (“KPMG”), firmado em 23 de abril de 2021, para a emissão do relatório de audi-
toria sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e os relatórios de 
sobre as Informações Contábeis Intermediárias contemplando os balanços patrimoniais em 31 de março, 30 de 
junho e 30 de setembro de 2021. A KPMG presta serviços apenas dedicados às revisões trimestrais e auditoria 
anual. Esclarecemos que a Companhia adere aos seguintes princípios quanto à contratação do auditor inde-
pendente: (i) o auditor não realiza auditoria do seu próprio trabalho/relatório; (ii) o auditor não exerce funções 
gerenciais na Companhia; e (iii) o auditor não promove ou representa os interesses da Sinop Energia. As infor-
mações contábeis aqui apresentadas no Relatório da Administração e nas Notas Explicativas às demonstra-
ções financeiras estão de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a partir de informações 
financeiras auditadas. As informações não financeiras, assim como outras informações operacionais, não foram 
objeto de auditoria por parte dos auditores independentes. Declarações da Diretoria: Em observância às 
disposições constantes no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro 
de 2009 (“ICVM 480”), os Diretores declaram que discutiram, reviram e concordaram com as demonstrações 
financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, respectivamente, e com a opinião 
expressa no Relatório Especial de Auditoria da KPMG Auditores Independentes referente às mesmas. Agrade-
cimentos: Encerrando mais um período de realizações, a Cia Energética Sinop S/A refirma o seu compromis-
so com a preservação do meio ambiente e da biodiversidade. Finalizamos a implantação de equipamentos de 
alta tecnologia, tais como: Barreira Eletromagnética de Repulsão de Peixes, e Sondas Telemétricas de Quali-
dade de Água, os quais nos possibilitam seguir com nossos rígidos protocolos de Operação, Segurança e 
Conservação da Ictiofauna. Destacamos, ainda, o expressivo apoio de nossos Acionistas, e respectivos Comi-
tês Técnicos, que nos possibilitam o acesso ao conhecimento, acelerando processos de aprendizado, gerando 
maior eficiência em nossa Operação e Gestão. Seguimos firmes, executando os compromissos assumidos com 
a comunidade, poder público, credores e acionistas. Trabalhamos com segurança, preservando do patrimônio 
da Sinop Energia, agradecemos o apoio e a confiança. Diretoria da Sinop Energia.

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma indicado)

1 Contexto operacional: A Companhia Energética Sinop S.A. (“Companhia” ou “Sinop Energia”) é uma Socie-
dade de Propósito Específico, de capital aberto, categoria “B”, constituída em 28 de outubro de 2013. Em 11 de 
dezembro de 2014, a Companhia teve seu controle acionário alterado, com o ingresso da Usina Termelétrica 
Norte Fluminense S.A. O controle é exercido de forma compartilhada nos termos do Acordo de Acionista 
(Acordo), do qual todos os acionistas fazem parte (Nota Explicativa nº 18), respeitando os termos do art. 118 
da Lei nº 6.404/76. A Sinop Energia tem como objeto social único e exclusivo a construção, implantação, ope-
ração, manutenção e comercialização da energia gerada pela Usina Hidrelétrica Sinop (“UHE” ou “UHE Sinop” 
ou “Usina” ou “Empreendimento”), sendo-lhe vedado participar do capital de qualquer outra sociedade. A sede 
da Companhia localiza-se na Cidade de Sinop, no Estado de Mato Grosso, no Jardim Botânico, Av. dos Flam-
boyants, 684, e a Usina está implantada no rio Teles Pires, estado de Mato Grosso, com potência instalada de 
401,88 MW e reservatório com área de inundação de 342,82 km² em seu Nível de Água (NA) Máximo Normal 
(302,00 metros) e Área de Preservação Permanente (APP) de 114,52 km², abrangendo parcialmente as áreas 
de cinco municípios - Cláudia, Ipiranga do Norte, Itaúba, Sinop e Sorriso, no estado de Mato Grosso. O eixo da 
barragem situa-se entre os municípios de Cláudia e Itaúba, no Estado de Mato Grosso. A Sinop Energia obser-
va as normas específicas para os geradores de energia estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL ou Agência Reguladora) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME ou Poder Concedente) e 
cabe ao Governo Federal, através da atuação da Agência Reguladora e do Poder Concedente, regular e fisca-
lizar as atividades da Companhia. A concessão para a operação e a implantação do Empreendimento foi esta-
belecida a partir do Leilão nº 006/2013 da ANEEL, realizado em 29 de agosto de 2013. Subsequentemente, em 
26 de fevereiro de 2014, a Companhia celebrou Contrato de Concessão nº 01/2014 com a União através do 
Ministério de Minas e Energia para exploração dos serviços de geração de energia elétrica, cujo o prazo é de 
35 anos, a partir da assinatura do referido contrato, tendo em vista a sua condição de produtor independente 
de energia elétrica. De acordo como o estipulado no 1º Aditivo ao Contrato de Concessão, celebrado em 19 de 
outubro de 2018, o prazo da concessão foi prorrogado para 26 de janeiro de 2050. Após a conclusão do enchi-
mento, a Sinop Energia realizou as tratativas com o órgão ambiental, sendo que a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (SEMA/MT) emitiu, em 28 de junho de 2019, o Ofício nº 145163/SUIMIS/2019 aprovando a realiza-
ção dos primeiros testes de forma assistida. Da mesma forma, a ANEEL emitiu os Despachos nº 1829 e 1960 
e autorizou o início da operação em teste das Unidades Geradoras UG2 e UG1, respectivamente. Assim, no 
dia 11 de agosto de 2019 foi realizado o 1º sincronismo da UG2. No dia 20 de agosto de 2019, a SEMA/MT 
emitiu a Licença de Operação nº 320138/2019, fundamentada no Parecer Técnico nº 128346/CLEIA/SUI-
MIS/2019, com validade até 18 de agosto 2024. Após a conclusão dos testes de comissionamento eletromecâ-
nico e emissão da Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede (DAPR/D) pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para a UG2 no dia 12 de setembro de 2019, a ANEEL emitiu o 
Despacho nº 2561 em 16 de setembro de 2019, o qual liberou a unidade geradora UG2 para início da operação 
comercial. Assim, o início da geração comercial da UG2 ocorreu em 17 de setembro de 2019. Para a UG1, o 
ONS emitiu a DAPR/P em 14 de outubro de 2019 e, posteriormente, em 17 de outubro de 2019, a ANEEL 
emitiu o Despacho nº 2.854, o qual liberou a unidade geradora UG1 para início da operação comercial. Assim, 
o início da geração comercial da UG1 da UHE Sinop ocorreu em 18 de outubro de 2019. Aspectos relaciona-
dos ao COVID-19: a) Contexto geral: Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o 
surto de Coronavírus (COVID-19) como uma pandemia. Os governos, nos cinco continentes, passaram a 
adotar medidas restritivas para conter a disseminação do vírus e estimulando financeiramente seus mercados 
internos, afim de superar os danos que uma potencial recessão possa provocar. No Brasil, os Poderes Execu-
tivo e Legislativo da União publicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como 
mitigar os respectivos impactos na economia. Os governos estaduais e municipais também publicaram diversos 
atos normativos buscando restringir a livre circulação de pessoas e as atividades comerciais e de serviços, 
além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. b) Medidas adotadas pela Companhia para 
auxílio à sociedade: Com o objetivo de contribuir com os esforços governamentais para mitigar os efeitos da 
pandemia na sociedade, a Companhia destinará aproximadamente R$ 3.119 em projetos associados a preven-
ção e combate do novo Coronavírus (COVID-19), oriundos de recursos do BNDES, Subcrédito “D”, aprovados 
em 13 de abril de 2020. A Companhia já realizou R$ 2.947, até 31 de dezembro de 2021 (R$ 1.001, durante o 
exercício de 2020) no combate a esta pandemia. c) Impacto nas demonstrações financeiras: Em 31 de de-
zembro de 2021, considerando o estágio atual da disseminação do surto de COVID-19, a Companhia revisou 
seu planejamento estratégico e sensibilizou suas premissas para possíveis cenários de: (i) desempenho da 
demanda de energia elétrica no mercado regulado; e (ii) nos níveis de inadimplência das Companhias regula-
das. Conforme a análise da Administração, os possíveis impactos do COVID-19 para o exercício de 2021 foram 
baseados nas melhores estimativas a partir da declaração do estado de calamidade pública pelo Governo Fe-
deral e, conforme análises da Administração, para o setor de geração de energia ainda não existem impactos 
relevantes. Até a data de emissão deste relatório não foi identificado impactos materiais para a Companhia. d) 
Medidas adotada pela Companhia: A Companhia além de realizar os acompanhamentos periódicos dos co-
laboradores, por meio de testes rápidos, implementou as rotinas massivas de limpeza, esterilização e sanitiza-
ção de mobiliários e instalações prediais, também adotou o sistema de teletrabalho (home office) e horários 
flexíveis para os colaboradores com funções administrativas, durante o exercício de 2021. Após a campanha de 
vacinação de 100% (cem por cento) dos colaboradores próprios e terceirizados, no início do terceiro trimestre, 
a Companhia retornou com suas atividades totalmente presenciais. 
2 Base de preparação: 2.1 Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do 
CPC) As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (“IASB”) e também de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Incluem também as disposições da Lei das Sociedades por Ações e 
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Companhia também se utiliza das orienta-
ções contidas no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico Brasileiro e das normas definidas pela ANEEL, 
quando estas não são conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil e/ou com as práticas contábeis 
internacionais. Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estima-
tivas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Companhia e os valores reportados dos 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. A apresentação 
da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa 
demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação su-
plementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras . A emissão destas demonstrações finan-
ceiras foi autorizado pela Diretoria da Companhia em 09 de fevereiro de 2022. Todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas 
utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demons-
trações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos 
foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.3 Uso de estimati-
vas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração da Companhia 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reporta-
dos de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As esti-
mativas e premissas são revistas de forma contínua, periodicamente. Revisões das estimativas são reconheci-
das 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 na Nota Explicativa nº 26 - Gestão de riscos dos instrumentos financeiros. b. Incertezas sobre 
premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 
de dezembro de 2021 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contá-
beis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota expli-
cativa 10 - reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual 
diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados; • Nota explicativa 5f, 11 e 12 - 
teste de redução ao valor recuperável de ativos imobilizado e intangíveis: principais premissas em relação aos 
valores recuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos custos de desenvolvimento; • Notas explicativas 16 e 
17 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a probabilidade 
e magnitude das saídas de recursos; c. Mensuração do valor justo: 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 o passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou o 
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do exercício das demonstrações 
financeiras em que ocorreram as mudanças. Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensura-
ção dos valores justos estão incluídas na Nota Explicativa nº 26 - Gestão de risco dos instrumentos financeiros. 
3 Mudanças nas principais políticas contábeis: A Companhia não identificou impactos materiais sobre as 
demonstrações financeiras relacionadas as alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7 e 
CPC 06/IFRS 16 sobre Reforma da Taxa de Juros de Referência - Fase 2 a partir de 1º de janeiro de 2021. 
4 Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com 
exceção de determinados instrumentos financeiros avaliados aos seus valores justos. 
5 Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Caixa e equivalentes de 
caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de mudança de 
valor. b. Contas a receber: As contas a receber de clientes correspondem aos valores provenientes da venda 
de energia elétrica. Como o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante (Nota Explicativa nº 7). São mensuradas ao custo amortizado. c. Imobilizado: 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo de aquisição ou construção, que inclui os custos de financiamento 
relacionados com a aquisição de ativos qualificados, deduzido da depreciação e das perdas por redução ao 
valor recuperável acumuladas. Os custos de empréstimos, deduzidos das receitas financeiras inerentes a es-
ses recursos foram vinculados ao Empreendimento e capitalizados durante o exercício em que as atividades 
relacionadas ao desenvolvimento estavam sendo executadas, conforme disciplinam os CPCs 20 (R1) e 27 
(Nota Explicativa nº 11). Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como 
um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futu-
ros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Custos de empréstimos 
que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo imobilizado formam parte do 
custo de tal ativo. Outros custos de empréstimos são reconhecidos como despesa financeira. Depreciação de 
ativos tangíveis: A depreciação é calculada para reduzir o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus 
valores residuais, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhe-
cida no resultado e iniciou, para os bens unitizados, partir do mês de outubro de 2019, quando a ANEEL emitiu 
o Despacho nº 2.854, a qual liberou a unidade geradora UG01para início da operação comercial (Nota Explica-
tiva nº 01). Terrenos são depreciados, conforme instrução da ANEEL em seu Manual de Contabilidade do Setor 
Elétrico. As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Benfeitorias 30 anos
Máquinas e equipamentos 27 anos
Móveis e utensílios 16 anos
Reservatórios e barragens 30 anos
Terrenos 30 anos
Veículos 7 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são determinados pelas Resoluções Norma-
tivas nºs 367/2009 e 674/2015 da ANEEL. A Companhia considera que a vida útil estimada de cada ativo é 
semelhante às taxas de depreciação determinadas pela ANEEL, e expressa adequadamente, na opinião da 
Administração, o tempo de vida útil dos bens. d. Intangível: Ativos intangíveis com vidas úteis definidas, adqui-
ridos separadamente, são registrados ao custo, deduzido da amortização. A amortização é reconhecida linear-
mente com base na vida útil estimada dos ativos. Os montantes relacionados ao UBP foram determinados com 
base no valor presente do fluxo de pagamentos desse direito de exploração do potencial hidráulico. Os softwa-
res corporativos são capitalizados com base nos custos incorridos para aquisição e para torná-los prontos para 
serem utilizados, amortizados durante sua vida útil estimável. Os gastos associados à manutenção de softwa-
res são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Amortização de ativos intangíveis: Ativos intangí-
veis com vidas úteis definidas são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao 
valor recuperável acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos 
ativos. Os montantes relacionados ao UBP foram determinados com base no valor presente do fluxo de 
 pagamentos desse direito de exploração do potencial hidráulico, fiscalizada pela ANEEL, e a amortização ini-
ciou quando da entrega da energia objeto do Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente 

Regulado (CCEAR). e. Classificação entre circulante e não circulante: Os direitos realizáveis e as obriga-
ções vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações financeiras são considera-
dos como não circulantes. f. Perda por redução ao valor recuperável (impairment) (i) Ativos financeiros 
não derivativos: Instrumentos financeiros e ativos contratuais: A Companhia reconhece provisões para perdas 
esperadas de crédito sobre: • Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado; • Investimentos de dívida 
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA); e • Ativos de contrato. A 
Companhia mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de crédito esperada para a vida 
inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 12 
meses: • Títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e • Outros títulos de dívida e saldos 
bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do 
instrumento financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. As provisões 
para perdas com contas a receber de clientes e ativos de contrato são mensuradas a um valor igual à perda de 
crédito esperada para a vida inteira do instrumento. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro 
aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a 
Companhia considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem 
custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experi-
ência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas (forward-
-looking). Mensuração das perdas de crédito esperadas: As perdas de crédito esperadas são estimativas pon-
deradas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com 
base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Companhia 
de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). As perdas de crédito espe-
radas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. Ativos financeiros com problemas de re-
cuperação: Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo 
amortizado e os títulos de dívida mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJO-
RA) estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando 
ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. 
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados ob-
serváveis: • Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário; • Quebra de cláusulas contratu-
ais, tais como inadimplência; • Reestruturação de um valor devido a Companhia em termos que não seriam 
aceitas em condições normais; • A probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo 
de reorganização financeira; ou • O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades 
financeiras. Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão 
para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos 
ativos. Para títulos de dívida mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA), a 
provisão para perdas é debitada no resultado e reconhecida em outros resultados abrangentes (ORA). Baixa: 
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia não tem expectativa razoável de 
recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes individuais, a Companhia 
adota a política de baixar o valor contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há 180 dias com base na 
experiência histórica de recuperação de ativos similares. Com relação a clientes corporativos, a Companhia faz 
uma avaliação individual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razo-
ável de recuperação. A Companhia não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No entan-
to, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos 
procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. Ativos não financeiros: Em cada data 
de reporte, a Companhia revisa os valores contábeis de seus ativos não financeiros (estoques, ativos contratu-
ais e impostos diferidos) para apurar se há indicação de perda ao valor recuperável. Caso ocorra alguma indi-
cação, o valor recuperável do ativo é estimado. No caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente. Para 
testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou 
seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que 
são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O valor recuperável de 
um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para alienação. O valor 
em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de 
desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os 
riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor 
contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são reco-
nhecidas no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que 
o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou 
amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. g. Imposto de renda e contribuição social 
correntes e diferidos: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calcula-
dos com base na alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 
para imposto de renda e na alíquota de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido 
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do 
lucro real do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de 
renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no 
resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas de imposto de renda e contribui-
ção social corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro 
ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anterio-
res. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo 
ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a ser pagos ou recebidos que reflete 
as incertezas relacionadas à sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos de-
cretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos crité-
rios forem atendidos. (ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social: Ativos e passivos fiscais di-
feridos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 
passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos 
e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição 
social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: • Diferenças temporárias sobre o reconhecimento 
inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem 
o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos 
prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lu-
cros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são 
determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das dife-
renças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão 
considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes. 
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realiza-
ção não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se 
espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram 
decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequên-
cias tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e 
passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos. h. 
Provisões: As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou implícita) 
resultante de evento passado, seja provável que para a solução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos 
e o montante da obrigação passa a ser razoavelmente estimado. As provisões são constituídas, revistas e 
ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa nas datas das demonstrações. As provisões são mensuradas 
pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar uma obrigação, a qual reflita as avaliações atuais de 
mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. O reconhecimento, a mensuração 
e a divulgação das provisões, contingências ativas e contingências passivas são efetuados de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 25 e consideram as premissas definidas pela Administra-
ção da Companhia e seus assessores jurídicos (Nota Explicativa nº 16 e 17). i. Fornecedores: As contas a 
pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de 
suas atividades e são classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no curso normal, por 
até 12 (doze) meses. Após esse período, são apresentadas no passivo não circulante. Os montantes são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo e subsequentemente, se necessário, mensurados pelo custo amortizado 
com o método de taxa efetiva de juros (Nota Explicativa nº 13). j. Empréstimos e financiamentos: Os emprés-
timos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transa-
ção e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resul-
tado durante o exercício em que os empréstimos estejam em aberto, ou capitalizados (conforme o caso), utili-
zando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo 
circulante e não circulante, caso a Companhia tenha o direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
por, pelo menos, 12 (doze) meses após a data do balanço (Nota Explicativa nº 14 e 15). Os custos de emprés-
timos e financiamentos, diretamente relacionados com a aquisição ou construção de um ativo que requeira um 
tempo significativo para ser concluído para fins de uso, são capitalizados de forma líquida como parte do custo 
do correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos e financiamentos são registrados em despe-
sa no exercício em que ocorrerem. Custos de empréstimos e financiamentos compreendem juros e outros 
custos incorridos por uma companhia em conexão com o empréstimo. k. Partes relacionadas: Os termos e 
condições dessas transações partes relacionadas não foram mais favoráveis que aqueles disponíveis, ou que 
razoavelmente espera-se que estivessem disponíveis, em transações semelhantes em condições usuais de 
mercado com entidades não relacionadas ao pessoal chave da Administração. Os valores, prazos e taxas estão 
definidas em contrato. (Nota Explicativa nº 25). l. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensura-
ção inicial: Contas a receber de clientes e títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em 
que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a 
Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja 
contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicial-
mente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado 
(VJR), os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Contas a receber 
de clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. 
(ii) Classificação e mensuração subsequente: Instrumentos financeiros: No reconhecimento inicial, um 
ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA) - instrumento patrimonial; ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). Os ativos financeiros não são 
reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de 
negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassifi-
cados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo finan-
ceiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR): • É mantido dentro de um modelo de negócios cujo 
objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • Seus termos contratuais 
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros 
sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensu-
rado ao valor justo por meio do resultado (VJR): • É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é 
atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • Seus 
termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e 
juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento de 
patrimônio que não é mantido para negociação, a Companhia pode escolher, irrevogavelmente, apresentar 
mudanças subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes. Esta opção é reali-
zada investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA), conforme descrito acima, 
são classificados como ao valor justo por meio do resultado (VJR). Isso inclui todos os ativos financeiros deri-
vativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de 
outra forma atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) como ao valor justo por meio do resultado (VJR) se isso eliminar ou reduzir 
significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. Instrumentos financeiros - 
 Avaliação do modelo de negócio: A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em 
que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é geri-
do e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: • As políticas e 
objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 121.791 169.801
Contas a receber 7 37.869 34.998
Estoques 8.045 7.682
Tributos e contribuições a recuperar 8 24.637 25.660
Adiantamentos 419 3.065
Despesas antecipadas 145 389
Total do ativo circulante 192.906 241.595
Não Circulante
Outro ativos 1.774 537
Depósitos judiciais 273 –
Tributos e contribuições a recuperar 8 10.826 18.536
Fundos vinculados 9 87.341 77.373
Ativo fiscal diferido 10 395.940 331.471
Total do realizável a longo prazo 496.154 427.917
Imobilizado 11 2.252.262 2.402.584
Intangível 12 37.080 29.767
Total do ativo não circulante 2.785.496 2.860.268

Total do ativo 2.978.402 3.101.863

Nota 31/12/2021 31/12/2020
Passivo
Circulante
Fornecedores 13 20.349 29.689
Tributos e contribuições a recolher 3.509 3.395
Obrigações trabalhistas 1.224 1.384
Obrigações setorias 1.954 406
Financiamento BNDES 14 17.620 33.136
Debêntures 15 28.706 3.540
Uso do bem público 1.465 2.260
Provisões sócioambientais 16 18.208 11.362
Outros passivos circulantes 54 30
Total do passivo circulante 93.089 85.202
Não Circulante
Financiamento BNDES 14 1.100.238 1.105.378
Debêntures 15 259.398 258.654
Obrigações setoriais 3.022 2.202
Uso do bem público 35.554 27.616
Provisões sócioambientais 16 49.919 42.567
Provisões para contingências 17 127 524
Total do passivo não circulante 1.448.258 1.436.941
Patrimônio Líquido
Capital social 18 2.234.136 2.234.136
Prejuízos acumulados 18 (797.081) (654.416)
Total do patrimônio líquido 1.437.055 1.579.720
Total do passivo 1.541.347 1.522.143
Total do passivo e do patrimônio líquido 2.978.402 3.101.863

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Receita de vendas
Receita líquida com venda de energia elétrica 19 279.204 269.534
Outras receitas 134 113
Custos das vendas
Energia elétrica comprada para revenda 20 (73.588) (60.693)
Encargos de uso do sistema de transmissão 21 (44.191) (40.429)
Outros custos com geração de energia elétrica 22 (129.091) (120.786)
Lucro bruto 32.468 47.739
Despesas gerais administrativas 23 (12.518) (15.433)
Reversão para redução ao valor recuperável - Impairment 11 (96.476) 242.540
Provisão para perdas estimadas – 2.023
Outras receitas operacionais 51 –
Resultado antes das receitas e despesas financeiras (76.475) 276.869
Receitas financeiras 24 8.177 6.022
Despesas financeiras 24 (138.836) (122.719)
Resultado financeiro 24 (130.659) (116.697)
Resultado antes dos impostos (207.134) 160.172
Contribuição social diferida 10 17.059 (14.439)
Imposto de renda diferido 10 47.410 (40.086)
Prejuízo (lucro) líquido do exercício (142.665) 105.647
Resultado por ação
Prejuízo (lucro) básico/diluído por ação - R$ (0,06386) 0,04729

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

2021 2020
Prejuízo (lucro) líquido do exercício (142.665) 105.647
Outros componentes do resultado abrangente – –
Resultado abrangente total do exercício (142.665) 105.647

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Total do  
patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.234.136 (760.063) 1.474.073
Lucro líquido do exercício – 105.647 105.647
Saldo em 31 de dezembro de 2020 18 2.234.136 (654.416) 1.579.720
Prejuízo do exercício – (142.665) (142.665)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 18 2.234.136 (797.081) 1.437.055

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Nota 2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo (lucro) do exercício antes dos impostos (207.134) 160.172
Encargos da dívida 136.528 120.191
Provisões (venda de energia, rendimentos de aplicações financeiras e contin-
gências passivas) (269) (3.585)
Provisão para redução ao valor recuperável 96.476 (242.540)
Depreciação e amortização 101.482 108.475

127.083 142.713
Variações no ativo
Títulos e créditos a receber (2.871) 826
Estoques (363) (3.708)
Tributos e contribuições a recuperar 8.733 4.171
Adiantamentos 876 (1.107)
Despesas antecipadas 244 724
Outros ativos (1.510) (537)

5.109 369
Variações no passivo
Fornecedores (14.803) 2.723
Tributos e contribuições a recolher 114 1.912
Obrigações trabalhistas (160) 148
Encargos setoriais 2.240 539
Uso do bem público (2.261) (2.167)
Outros passivos 24 (16)

(14.846) 3.139
Juros pagos na liquidação da dívida com o BNDES 14 (76.762) (20.564)
Juros pagos na liquidação da dívida com as Debêntures 14 (22.361) (42.809)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 18.223 82.848
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adição de imobilizado 29 (24.170) (60.075)
Baixa de imobilizado 77 –
Adição de intangível (21) –
Depósitos vinculados (320.420) (13.203)
Resgate de depósitos vinculados 310.452 88.598
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades de investimento (34.082) 15.320
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação financiamento - BNDES 14 1.278 1.637
Liquidação da dívida com o BNDES (principal) 14 (30.718) (14.792)
Liquidação da dívida com as Debêntures (principal) 14 (2.711) (671)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (32.151) (13.826)
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa (48.010) 84.342
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 169.801 85.459
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 121.791 169.801
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa (48.010) 84.342

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Demonstração do valor adicionado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

2021 2020
1 - Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 320.416 305.792
Outras receitas 185 113

320.601 305.905
2 - Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (167.740) (134.015)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (6.075) (7.450)
Perda/Recuperação de valores ativos (96.476) 244.563
Outras (Contingências trabalhistas) 487 (168)

(269.804) 102.930
3 - Valor adicionado bruto 50.797 408.835
4 - Retenções
Depreciação, amortização e exaustão (101.482) (96.624)
5 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (50.685) 312.211
6 - Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 8.177 6.022

8.177 6.022
7 - Valor adicionado total (42.508) 318.233
8 - Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta 9.513 9.709
Benefícios 2.422 2.083
FGTS 564 485

12.499 12.277
Impostos, taxas e contribuições
Federais (51.541) 76.836
Estaduais 5 6

(51.536) 76.842
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras 138.836 122.719
Aluguéis 358 748

139.194 123.467
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo (lucro) líquido do exercício (142.665) 105.647

(142.665) 105.647
Valor adicionado total (42.508) 318.233

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manuten-
ção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a 
duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio 
da venda de ativos; • Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; 
• Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de 
negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; • Como os gerentes do negócio são remunerados 
- por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais 
obtidos; e • A frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os 
motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para 
terceiros em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de 
maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros mantidos 
para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são 
somente pagamentos de principal e de juros: Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor 
justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo 
valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determi-
nado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez 
e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do 
instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso 
inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o 
valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a 
Companhia considera: • Eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; • Ter-
mos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; • O pré-pagamento e a prorrogação do 
prazo; e • Os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, 
baseados na performance de um ativo). Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas:

Ativos financeiros a valor justo 
 por meio do resultado (VJR)

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo.  
O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido 
no resultado.

Ativos financeiros a custo 
 amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por 
perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o 
impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos de dívida a valor 
 justo por meio de outros 
  resultados abrangentes 
   (VJORA)

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita 
de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas 
cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados 
líquidos são reconhecidos em outros resultados abrangentes (ORA). No 
desreconhecimento, o resultado acumulado em outros resultados 
abrangentes (ORA) é reclassificado para o resultado.

Instrumentos patrimoniais 
 a valor justo por meio 
  de outros resultados 
   abrangentes (VJORA)

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo.  
Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que 
o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do 
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em outros 
resultados abrangentes (ORA) e nunca são reclassificados para o 
resultado.

Passivos financeiros - Classificação, mensuração subsequente dos ganhos e perdas: Os passivos finan-
ceiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado 
(VJR). Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for 
classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento 
inicial. Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR) são mensurados ao valor 
justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subse-
quentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, 
ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreco-
nhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 
Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo fi-
nanceiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fi-
nanceiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os ris-
cos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. 
Passivos financeiros: A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é 
retirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos 
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um 
novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento 
de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos 
transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. m. Receita 
operacional: A receita de venda de energia é reconhecida quando é provável que os benefícios econômicos 
associados às transações fluirão para a Companhia; o valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; 
os riscos e os benefícios relacionados à venda foram transferidos para o comprador; os custos incorridos ou a 
serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade; e a Companhia não 
detém mais o controle e a responsabilidade sobre a energia vendida. Corresponde, majoritariamente, às recei-
tas relacionadas à venda de energia de curto prazo e às vendas de energia no mercado de longo prazo 
(CCEAR), no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). n. Receitas e despesas fi-
nanceiras: As receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem: • Despesa de juros; • Ganhos/
perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e • Multas. A receita e 
a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos. No cálculo da receita ou da 
despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo não estiver 
com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passivo. o. Novas normas e interpretações ainda 
não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021. 
A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. Não se espe-
ra que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras 
da Companhia: - Contratos Onerosos - custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37). - Im-
posto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única transação (alterações ao CPC 32/IAS 
12). - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30 de junho de 2021 (alteração ao CPC 06/IFRS 
16). - Revisão anual das normas IFRS 2018-2020. - Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações 
ao CPC 27/IAS 16). - Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3). - Classificação do 
Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1). IFRS 17 Contratos de Seguros. - Di-
vulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26/IAS 1 e IFRS Practice Statement 2). - Definição de 
Estimativas Contábeis (Alterações ao CPC 23/IAS 8). 
6 Caixa e equivalentes de caixa:

2021 2020
Fundo fixo de caixa 2 2
Conta corrente:
- Banco Bradesco S.A. 273 443
- Banco Itaú Unibanco S.A. 37 37
- Banco ABC S.A. 1 1
Aplicações financeiras:
- Banco do Brasil S.A. (i) 121.478 169.318

121.791 169.801
(i) CDB do Banco do Brasil com taxa de remuneração realizada no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
de 96% do CDI (idêntico em 31 de dezembro de 2020). O caixa e equivalentes de caixa é composto por caixa 
e depósitos bancários à vista e são utilizados para pagamento das obrigações de curto prazo da Companhia e 
não possuem restrição de uso. As informações sobre a exposição da Companhia a riscos de crédito e de 
mercado e sobre a mensuração ao valor justo estão incluídas na nota explicativa nº 26. 
7 Contas a receber: 

2021 2020
Vencidos

Vincendos mais 30 dias Total
Contas a receber de clientes (i) 36.995 2 36.997 34.202
Partes relacionadas (ii) 872 – 872 796

37.867 2 37.869 34.998
(i) Referem-se, substancialmente: (a) Vendas a prazo de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regula-
da (ACR) R$ 36.995 (R$ 34.200, em 31 de dezembro de 2020); e (b) outras contas a receber de R$ 2 (R$ 2, 
em 31 de dezembro de 2020). (ii) Venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre (ACL) à partes 
relacionadas R$ 872 (R$ 796, em 31 de dezembro de 2020). Nota explicativa nº 25. 
8 Tributos e contribuições a recuperar:
Circulante 2021 2020
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a recuperar (i) 20.277 21.106
Programa de Integração Social (PIS) a recuperar (i) 4.360 4.554

24.637 25.660
Não circulante 2021 2020
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a recuperar (i) – 7.558
Programa de Integração Social (PIS) a recuperar (i) – 1.670
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) (ii) 10.459 8.945
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de 
Serviços (ICMS) antecipado 345 345
Imposto de Renda a recuperar 22 18

10.826 18.536
35.463 44.196

(i) A Companhia, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.833/03, credita-se do PIS e da COFINS não cumulativos 
referentes aos serviços prestados na área de meio ambiente (nas atividades da área de engenharia não há 
créditos de PIS e COFINS em função do benefício do REIDI que determina a isenção de tais tributos sobre os 
valores dos materiais e serviços contratados, até 31 de outubro de 2019), faturas de energia elétrica, locações 
e depreciação acumulada. Adicionalmente, a Companhia possuí expectativa de gerar R$ 31.502 de PIS e 
COFINS a pagar, de acordo com a projeção de faturamento para os próximos 12 (doze) meses, atrelado a sua 
capacidade de produção de MWm 221,52 e MWh 1.940.737. (ii) Saldo de Imposto de Renda sobre os valores 
resgatados das aplicações financeiras referentes aos aportes dos acionistas, recursos obtidos junto ao 
 BNDES, recursos obtidos com a segunda emissão de debêntures e das operações comerciais. 

9 Fundos vinculados:
2021 2020

(i) Referentes aos empréstimos BNDES
Conta reserva 31.746 30.629
Conta reserva adicional 1.271 –
Conta centralizadora 10.162 9.674

43.179 40.303
(ii) Referentes às debêntures
Conta reserva 19.547 13.190
Reserva adicional 18.240 13.190
Conta de pagamento 6.375 10.690

44.162 37.070
87.341 77.373

(i) Referentes aos empréstimos BNDES. Na conta centralizadora, cuja movimentação é realizada exclusiva-
mente pelo banco administrador (Bradesco), são depositados todos os recursos provenientes dos direitos ce-
didos previstos no contrato de financiamento com o BNDES, sendo que esses direitos são compartilhados com 
os detentores das debêntures da segunda emissão da Companhia. Conta reserva: A conta reserva do financia-
mento deve ser composta por 3 (três) vezes o valor das prestações mensais de amortização vincenda do ser-
viço da dívida a partir de 15 de julho de 2018 e será mantida até o final da liquidação de todas as obrigações 
assumidas, conforme estabelecido no Contrato de Financiamento com o BNDES, Cláusula Décima, “Garantias 
da Operação, item II - Cessão Fiduciária dos Direitos Emergentes da Concessão e dos Direitos Creditórios”. 
Conta reserva adicional (*) A conta reserva adicional é composta por 9 (nove) vezes o valor das prestações 
mensais de amortização vincenda do serviço da dívida até 15 de julho de 2019. O financiamento celebrado com 
o BNDES é objeto da Nota Explicativa no 14. Em 14 de janeiro de 2020, o BNDES deliberou pela substituição 
da Conta Reserva Adicional por carta de fiança bancária, através do Banco ABC no valor de R$ 90.900, vigen-
te até 30 de dezembro de 2021, dessa forma, em janeiro de 2020, o valor de R$ 88.598 vinculado na conta 
corrente junto ao Banco do Bradesco, foi liberado para movimento em conta corrente. Em 1 de dezembro de 
2021, através do Banco Bradesco, a carta de fiança bancária foi renovada no valor de R$ 90.900, com vigência 
até 31 de dezembro de 2023. (ii) Referentes às debêntures: Conta reserva: A conta reserva das debêntures 
deve ser composta pelo saldo correspondente a, no mínimo, 1 (uma) vez o valor da parcela de juros debêntures 
e 1 (uma) vez o valor da parcela de amortização das debêntures, a partir de 15 (quinze) de junho de 2019. 
Conta reserva adicional: A conta reserva das debêntures deve ser composta pelo saldo correspondente a 1 
(uma) vez o valor da parcela de juros debêntures e 1 (uma) vez o valor da parcela de amortização das debên-
tures, a partir de 15 (quinze) de julho de 2019, caso a Companhia apresente um Índice de Cobertura do Servi-
ço da Dívida (ICSD) inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos), conforme apresentado na Nota Explicativa no 15. 
Conta pagamento: Deverá ser transferido da conta centralizadora para a Conta Pagamento o valor mensal das 
debêntures: (i) até 30 (trinta) de junho de 2020, a partir do período de 6 (seis) meses anteriores ao vencimento 
da parcela debêntures, o valor correspondente a 1/6 (um sexto) da parcela de juros das debêntures e o valor 
correspondente a 1/6 (um sexto) da parcela de amortização das debêntures, até o preenchimento do saldo 
integral mínimo da conta pagamento das debêntures; (ii) após 30 (trinta) de junho de 2020, (ii.1) a partir do 
período de 6 (seis) meses anteriores ao vencimento da parcela de juros das debêntures, o valor corresponden-
te a 1/6 (um sexto) da parcela de juros das debêntures, (ii.2) a partir do período de 12 (doze) meses anteriores 
ao vencimento da parcela de amortização das debêntures, o valor correspondente a 1/12 (um doze avos) da 
parcela de amortização das debêntures; até o preenchimento do saldo integral mínimo da conta pagamento 
das debêntures. 
10 Imposto de renda e contribuição social diferidos: a. Créditos tributários: Em 31 de dezembro de 2021 
e 2020, a Companhia possuía créditos tributários a compensar sobre os seguintes valores:

Alíquota 2021 2020
Prejuízos fiscais do imposto de renda e base negativa de contribuição social (443.850) (358.209)
Imposto de renda diferido 25% 110.962 89.039
Contribuição social diferida 9% 39.947 32.036

150.909 121.075
Provisão de impairment (720.678) (624.253)
Imposto de renda diferido 25% 180.170 154.703
Contribuição social diferida 9% 64.861 55.693

245.031 210.396
Total de prejuízo fiscal e base negativa e diferenças temporárias (1.166.733) (982.462)
Imposto de renda diferido 25% 291.151 243.742
Contribuição social diferida 9% 104.789 87.729

395.940 331.471
Com base na expectativa dos lucros tributáveis futuros, a Companhia reconheceu imposto de renda e contribui-
ção diferidos, conforme demonstrados a seguir: b. Movimentação do ativo fiscal diferido
(a) Saldo em 1º de janeiro de 2020 385.996
Reconhecimento no exercício 27.939
Reversão de provisão (82.464)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 331.471
Reconhecimento no exercício 64.469
Saldo em 31 de dezembro de 2021 395.940
Demonstrativo de base de cálculo

2021 2020
IR e CSLL IR e CSLL

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (207.134) (160.172)
Efeito das adições e exclusões no cálculo do tributo 119.339 (242.273)
Adições 131.200 267
Exclusões (487) (242.540)
Base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social (87.795) (82.101)
Alíquota do imposto de renda e contribuição social 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social diferidos no exercício 29.850 27.914
Outros 33 (25)
Imposto de renda e contribuição social no resultado 29.817 27.939
Provisão (Reversão) de diferenças temporárias - Impairment (Nota Explicativa nº 11) 34.652 (82.465)
Imposto de renda e contribuição social no resultado 64.469 (54.525)
Contribuição social diferida 17.059 (14.439)
Imposto de renda diferido 47.410 (40.086)

64.469 (54.525)
Alíquota efetiva (31,1%) 66,4%
Expectativa de realização do crédito tributário: O ativo registrado limita-se aos valores cuja realização é 
amparada por projeções de bases tributáveis futuras e suportadas pelas premissas do Plano de Negócios 
aprovadas pela Administração. Apresentamos, a seguir, a expectativa de realização do imposto de renda e 
contribuição social diferidos sobre a base de cálculo negativa, em 31 de dezembro de 2021.
Exercícios Total
2026 8.248
2027 9.831
2028 9.545
2029 13.801
Acima de 2030 354.515
Total 395.940
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Continua

1O EBITDA permite uma melhor compreensão não só sobre o desempenho financeiro, como também sobre a capacidade de cumprir com as obrigações passivas e de obter recursos para as despesas de capital e para o capital de giro. O EBITDA, no entanto, apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida de lucratividade, em razão de não considerar determinados custos decorrentes dos negócios, que poderiam afetar, de ma-
neira significativa, os lucros, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, despesas de capital e outros encargos relacionados.
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