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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

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 
89.104.632/0001-09, torna público que requereu junto a SEMA/MT, a 
Licença Simplificada Ambiental - LAS, para a Implantação do Canteiro 
de Obras, Rua dos Cedros, nº 856, Lts 07/09, Qda 06-B, Distrito de 
Esperança do Norte, Sorriso - MT, para utilização nas obras de pavi-
mentação asfáltica da Rodovia MT 140, Trecho: Ent. MT 020 (Planalto 
da Serra) – BR 242 (Nova Ubiratã), Lote 05, extensão de 47,94 Km.

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 1028281-47.2017.8.11.0041 
VALOR DA CAUSA: R$222.767,48ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIALPOLO ATIVO/EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 
S.A.,instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob o 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: AMARC ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
noCNPJ/MF sob o nº 20.940.820/0001-70, ANTONIO LISBOA PEREIRA, 
inscrito no CPF/MF sob nº 309.042.426-68e MARCO ANTONIO 
MACHADO PEREIRA.CITANDO: MARCO ANTONIO MACHADO 
PEREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 20744668, inscrito noCPF/MF 
sob nº 045.583.661-24, endereço eletrônico desconhecido, residente e domiciliado 
na Rua Quarenta e Seis,598, sala 03, Boa Esperança, Cuiabá-MT, CEP: 78.068-
742.FINALIDADE: Citação do executado Marco Antonio Machado Pereira, acima 
qualificado, atualmente em lugar incerto enão 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 acima descrito, comatualização monetária, juros e consectários legais, ou 
nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total dodébito, sob pena de 
lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação 
dadívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
Tribunal de Justiça do Estado de MatoGrosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste edital.RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor dos 
executados da importância atualizada de R$222.767,48(duzentos e vinte e dois 
mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), representada 
pelaCédula de Crédito Bancário Empréstimo, Capital de Giro nº 010373631, 
emitida em 09/09/2016, no valor deR$193.000,00 (cento e noventa e três mil reais) 
pagável em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas novalor de R$5.119,09 
(cinco mil cento e dezenove reais e nove centavos) cada, vencendo-se a primeira 
em09/10/2016, deixando de pagar a partir de 09/04/2017, ocasionando o 
vencimento antecipado da dívida.DECISÃO: Vistos etc. 1. Citem-se os executados 
para pagarem 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 do mesmoCódex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via 
do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar apenhora em tantos bens 
quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 
comoproceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, 
nos moldes do parágrafo primeiro do artigo829 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 em10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 
827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver opagamento integral no 
prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante 
os termos doparágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. 
Defiro somente o “caput” do artigo 212 do Código deProcesso Civil. Cumpra-se 
a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 
constante doitem 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 
do Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 14 denovembro de 2017. Juiz Paulo de 
Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário.
DECISÃO: Vistos etc. Compulsando os autos observo que o Banco exequente 
procedeu a diversas tentativas decitação do executado, tendo, no entanto, 
restadas infrutíferas. Considerando que o exequente procedeu à consulta 
deendereço, junto aos sistemas Infojude Sisbajud, decisão de Id. 64766936, 
entretanto, não obteve êxito na novatentativa de citação do executado, tenho 
que esgotou os meios necessários à localização do executado. Assim, defiroo 
pedido de Id. 65539140. Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 
do Código de Processo Civil, no prazode 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no 
momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II doCPC, 
autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, 
com fundamento no parágrafo domesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a 
publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 29 de novembro de2021. 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 opresente edital que será afixado no lugar de 
costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei.Cuiabá-
MT, 16 de dezembro de 2021.(Assinado Digitalmente)Técnico(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Adequação Ambiental (L.P/L.I/L.O) - A empresa MT LABOR 
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI, Situada na 
Rua Um, nº 01, Quadra 19, Bairro Residencial Itamarati, 
Cuiabá/MT, CEP: 78058-859., Cidade de Cuiabá. Vem através 
deste torna-se público, o pedido do Licenciamento Ambiental
junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável de Cuiabá.

J.DOS SANTOS SILVA EIRELI – POSTO ECONOMICO  - CNPJ: 
32.798.680/0001-27, torna público que requereu a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão social para 
AUTO POSTO CANELA LTDA – POSTO SANTO ANTONIO DO PALMA 
– CNPJ: 08.603.562/0008-08, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Belo Horizon-
te, 1980 quadra 108, lote 01 e 02, Cidade Primavera I, no município de 
Primavera do Leste/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

IRINEU MARCOS PARMEGGIANI, CPF 462.055.780-34, 
torna público que requereu junto a SecretariaMunicipal de 
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente – SEMAPMA da 
Prefeitura Municipal deCampos de Júlio, a Licença Prévia 
e de Instalação (LP e LI) para extração de cascalho nazona 
rural do município de Campos de Júlio/MT.

SPE CONCESSSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A (CENTRO-
-OESTE AIRPORTS – COA), CNPJ: 34.331.544/0004-09, TORNA PÚ-
BICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE - SEMA, A LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
DA AMPLIAÇÃO DA ZONA DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO 
AEROPORTO PILOTO OSVALDO MARQUES DIAS, SITUADO NO MUNI-
CIPIO DE ALTA FLORESTA - MT, NA AV. JAIM CAMPOS, S/N, CENTRO, 
CEP: 78.580-000, ZONA URBANA, COORDENADAS LAT: 9°52’14,60”S e 
LONG: 56° 06’18,30”W.

FRIGOVALE DO GUAPORÉ COM, E IND. DE CARNES LTDA. – CNPJ: 
13.154.151/0001-46, torna público que requereu a   Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão social 
para FRIGORÍFICO VALE DO GUAPORÉ COM. IND. CARNES LTDA. 
– CNPJ: 30.368.873/0001-12, referente ao Processo 200781/2017 da LO 
320982/2019 com validade até 18/12/2023,  para atividade de frigorífico – 
abate de bovinos, localizado na Rodovia 174, Km 297, 01, Zona Rural,  no 
município de Pontes e Lacerda/MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

O empreendimento ASAS D OESTE AVIAÇÃO AGRÍCOLA 
LTDA inscrita no CNPJ n°29.525.906/0002-92, torna público 
que requereu junto a “Secretaria de Estado de MeioAmbiente 
- SEMA”, o pedido de Licenciamento Ambiental Simplificado 
(LAS), para atividadede Posto de Abastecimento - PA, localiza-
do à Rodovia BR 163, KM 48, Anexo a EstânciaSanto Expedi-
to, Zona Rural, Município de Itiquira /MT.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA SERRA 
AZUL, inscrita no CNPJ: 10.425.282/0040 - 39, torna público 
que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT 
(SEMA/MT) a solicitação de LICENÇA POR ADESÃO E COM-
PROMISSO - LAC, para FÁBRICA DE RAÇÃO localizado na 
estrada do Marzagão, Fazenda Serra Azul, zona rural de Ro-
sário Oeste - MT.

COMERCIAL DE COMBUSTIVEL ARENAPOLIS LTDA – POSTO 3 - 
CNPJ: 02.524.985/0002-60, torna público que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão 
social para AUTO POSTO CANELA LTDA – POSTO FLOR DA SERRA 
III,  – CNPJ: 08.603.562/0014-56, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Mato Grosso, 
SN, Centro, no município de Nova Marilândia/MT. Não foi determinado es-
tudo de impacto ambiental.

O empreendimento ASAS D OESTE AVIAÇÃO AGRÍCOLA 
LTDA inscrita no CNPJ n°29.525.906/0002-92, torna público 
que requereu junto a “Secretaria de Estado de MeioAmbiente 
- SEMA”, o pedido de Licenciamento Ambiental Simplificado 
(LAS), para atividadede Pátio de Descontaminação, localizado 
à Rodovia BR 163, KM 48, Anexo a EstânciaSanto Expedi-
to, Zona Rural, Município de Itiquira /MT.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MASTERVILLE JU-
ÍNA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob 
CNPJ n° 23.800.640/0001-81, torna público que reque-
reu junto à SEMA/MT a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO do empreendimento localizado na (Lat.: 
11°24’28.91”S; Long.: 58°45’12.73”O) com 245 unidades 
habitacionais localizados no município de JUÍNA-MT.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – FAZENDA SERRA 
AZUL, inscrita no CNPJ: 10.425.282/0040 - 39, torna público 
que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT 
(SEMA/MT) a solicitação de LICENÇA POR ADESÃO E COM-
PROMISSO - LAC, para DEPÓSITO DE DEFENSIVO, ADUBO 
E EMBALAGENS VAZIAS, localizadas na estrada do Marza-
gão, Fazenda Serra Azul, zona rural de Rosário Oeste - MT.

FRIGOVALE DO GUAPORÉ COM, E IND. DE CARNES LTDA. – CNPJ: 
13.154.151/0001-46, torna público que requereu a   Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA/MT, o pedido da alteração da razão social para 
FRIGORÍFICO VALE DO GUAPORÉ COM. IND. CARNES LTDA. – CNPJ: 
30.368.873/0001-12, referente a Portaria de Outorga 841 de 04 de Outubro 
de 2019 – Captação superficial,  de lançamento e captação subterrânea,  
para atividade de frigorífico – abate de bovinos, localizado na Rodovia 174, 
Km 297, 01, Zona Rural,  no município de Pontes e Lacerda/MT. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

RONAN BEZERRA DE CASTRO, CPF: 698.906.171-53, torna público 
que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
(SMADES) de Cuiabá/MT a Licença Ambiental – Licença de Instalação 
(L.O), para Edificações Comerciais, Obra Comercial / Comércio varejista 
de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
supermercados, situada na Av. Carlos Ador de Souza, com Rua 22 e Rua 
20, fusão dos lotes 02,04,09,10,01,03, Quadra 22, São João Del Rey, 
Cuiabá/MT. 

A empresa FRIGORIFICO TRÊS FRONTEIRAS EIRELI
inscrita no CNPJ 10.474.828/0001-35, torna público que 
requereu à SEMA/MT a solicitação de ALTERAÇÃO DE 
RAZÃO SOCIAL junto ao processo n° 555255/2017, 
a empresa tem como atividade o abate de bovinos, 
localizado Rod. MT 174, Km 2,0, no Município de 
Colniza - MT.

AUTO POSTO DRACENA LTDA, CNPJ 
00.816.009/0001-75, torna público que requereu junto 
a SEMA/MT pedido da Alteração da Razão Social e 
RLO para atividade comércio varejista de combustí-
veis p/ veículos automotores no município de Barra do 
Garças /MT, sem EIA/RIMA.

CONCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 
00.940.270/0001-82, torna público que requereu junto 
a SEMA/MT pedido da Ampliação e RLO para atividade 
comércio atacadista de combustíveis realizado por trans-
portador retalhista (TRR) no município de Barra do Garças 
/MT, sem EIA/RIMA.

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br

Cuiabá, terça-feira, 4 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

RECH AGRÍCOLA S.A.
CNPJ/ME nº 10.209.063/0001-06 - NIRE 51300016036

Ata de Rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23/12/2021
Data, Horário e Local: Aos 23/12/2021, às 10h, na sede social da Rech Agrícola S.A. (“Companhia”), 
localizada no Município de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, na Rua Rio de Janeiro, nº 
2809, Quadro 10, Lote 3, Bairro Primavera IV, CEP 78850-000. Convocação: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença de todos os acionistas detentores da totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”). Presença: Presentes todos os acionistas detentores da totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença 
de Acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Danilo Vilela Bertoni. Secretário: Sr. Johan Daniel Karrqvist. Ordem 
do Dia: Nos termos do artigo 59, caput, da Lei das Sociedades por Ações e, em conformidade com o 
disposto no estatuto social da Companhia, deliberar sobre I. a rerratificação da Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária da Emissora, que ocorreu em 06/12/2021 (“AGE de 06/12/2021”), a fim de (i) 
retificar as alíneas “r”, “w” e “x” do sub-item “I” do item 1 (Deliberações) da AGE de 06/12/2021, o qual 
aprovou a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da Companhia, no valor 
total de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme 
definido abaixo) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição 
pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais leis e 
regulamentações aplicáveis (“Oferta”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
(Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Distribuição, da Rech Agrícola S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Oliveira Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de representante dos interesses da 
comunhão dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), e a 
Rech Importadora e Distribuidora S.A., na qualidade de fiadora das obrigações contraídas pela 
Companhia (“Interveniente Garantidora”) (“Escritura de Emissão”); (ii) ratificar as demais disposições 
da AGE de 06/12/2021. 1. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram, por 
unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue: (I) Em relação à AGE 
de 06/12/2021: (i) Retificar as alíneas “r”, “w” e “x” do sub-item “I” do item 1 (Deliberações), que passam 
a vigorar com a seguinte redação: “(r) Amortização do saldo Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, será amortizado em parcelas trimestrais consecutivas, sempre no 
dia 09 de cada mês dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, sendo o primeiro 
pagamento devido em 09 de dezembro de 2022 e as demais parcelas serão devidas em cada uma 
das respectivas datas de amortização das Debêntures até a Data de Vencimento, conforme tabela 
descrita na Escritura de Emissão.” “(w) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, 
a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir de 09/01/2024 (inclusive), realizar o resgate antecipado 
facultativo da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures (“Resgate Antecipado 
Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Companhia 
será equivalente: (a) ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures, conforme o caso, a serem resgatadas, acrescido (b) da Remuneração e demais 
encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado pro rata 
temporis desde a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures, ou a Data de Pagamento da 
Remuneração das Debêntures imediatamente anterior até a data do efetivo Resgate Antecipado 
Facultativo Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou Saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, conforme o caso) e (c) de prêmio equivalente aos percentuais ao ano descritos 
na Escritura de Emissão, pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 
considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data do efetivo Resgate Antecipado 
Facultativo Total e a Data de Vencimento das Debêntures;” “(x) Amortização Extraordinária Parcial: A 
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir de 09/01/2024 (inclusive), realizar 
a amortização extraordinária parcial facultativa das Debêntures (“Amortização Extraordinária Parcial”). 
Por ocasião da Amortização Extraordinária Parcial, o valor devido pela Companhia será equivalente 
(a) a parcela do Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme o caso, a serem amortizados, acrescido (b) da Remuneração e demais encargos 
devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária Parcial, calculado pro rata temporis 
desde a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures ou a Data de Pagamento da Remuneração 
das Debêntures imediatamente anterior, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Parcial, 
incidente sobre a parcela Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures, conforme o caso) e (c) de prêmio equivalente aos percentuais ao ano descritos na 
Escritura de Emissão, pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando 
a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data da efetiva Amortização Extraordinária Parcial e 
a Data de Vencimento das Debêntures;” (II) ratificar as demais disposições da Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 06/12/2021. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia 
Geral Extraordinária foi encerrada. O único acionista autorizou a lavratura da presente ata, a qual lida 
e achada conforme por todos, foi devidamente assinada pelos presentes: Presidente: Danilo Vilela 
Bertoni. Secretário: Johan Daniel Karrqvist. Confere com original lavrado em livro próprio. Primavera 
do Leste, 23/12/2021. Mesa: Danilo Vilela Bertoni - Presidente. Johan Daniel Karrqvist - Secretário.

RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ/ME nº 05.901.771/0001-713 - NIRE 51300012464

Ata de Rerratificação do Conselho de Administração Realizada em 23/12/2021 
Data, Horário e Local: Aos 23/12/2021, às 11h, na sede social da Rech Importadora e Distribuidora 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, na Avenida 
Júlio Domingues de Campos (LOT E DALVA), nº 4.439 A, Bairro Marajoara, CEP 78.138-198. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face a presença da totalidade dos membros 
do conselho de administração, conforme autorizado pelo artigo 14 do estatuto social da Companhia. 
Conselheiros presentes: Gilberto Rech, Denize Cristina Martins Rech, Kelly Kristina Martins Rech 
Pedroni e Rodrigo da Cruz Menezes. Mesa: Presidente: Sr. Rodrigo Menezes. Secretário: Sr. Luis 
Henrique Robusto. Ordem do Dia: Nos termos do artigo 59, caput, da Lei das Sociedades por Ações 
e, em conformidade com o disposto no estatuto social da Companhia, deliberar sobre a rerratificação 
das alíneas “r”, “w” e “x” do sub-item “I” do item Deliberações da RCA de 06/12/2021, a qual aprovou 
a outorga, pela Companhia, de (a) fiança e (b) da cessão fiduciária, em garantia do fiel, pontual e 
cabal pagamento das obrigações contraídas pela Rech Agrícola S.A. (“Emissora”) no âmbito da 1ª 
(primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, 
com garantia fidejussória adicional, em série única, da Emissora, no valor total de R$ 250.000.000,00 
(duzentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Emissão” 
e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos 
de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 
16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais leis e regulamentações aplicáveis 
(“Oferta”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória 
Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Rech 
Agrícola S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., na qualidade de representante dos interesses da comunhão dos titulares das 
Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), (“Escritura de Emissão”); (ii) 
ratificar as demais disposições da RCA de 06/12/2021. 1. Deliberações: Após discussão das matérias 
constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, 
por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:  (I)  Em relação à RCA de 
06/12/2021: (i) Retificar as alíneas “r”, “w” e “x” do sub-item “I” do item 1 (Deliberações), que passam 
a vigorar com a seguinte redação: “(r) Amortização do saldo Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, será amortizado em parcelas trimestrais consecutivas, sempre no 
dia 09 de cada mês dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, sendo o primeiro 
pagamento devido em 09/12/2022 e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas 
datas de amortização das Debêntures até a Data de Vencimento, conforme tabela descrita na Escritura 
de Emissão.” “(w) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, 
a qualquer tempo, a partir de 09/01/2024 (inclusive), realizar o resgate antecipado facultativo da 
totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). 
Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Emissora será equivalente: 
(a) ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, a serem resgatadas, acrescido (b) da Remuneração e demais encargos devidos e 
não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado pro rata temporis desde a 
Data de Início da Rentabilidade das Debêntures, ou a Data de Pagamento da Remuneração das 
Debêntures imediatamente anterior até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, incidente 
sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso) e (c) de prêmio equivalente aos percentuais ao ano descritos na Escritura de Emissão, 
pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando a quantidade de 
Dias Úteis a transcorrer entre a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total e a Data de 
Vencimento das Debêntures;” “(x) Amortização Extraordinária Parcial: A Emissora poderá, a seu 
exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir de 09/01/2024 (inclusive), realizar a amortização 
extraordinária parcial facultativa das Debêntures (“Amortização Extraordinária Parcial”). Por ocasião 
da Amortização Extraordinária Parcial, o valor devido pela Emissora será equivalente (a) a parcela do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme 
o caso, a serem amortizados, acrescido (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos 
até a data da Amortização Extraordinária Parcial, calculado pro rata temporis desde a Data de Início 
da Rentabilidade das Debêntures ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures 
imediatamente anterior, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Parcial, incidente sobre a 
parcela Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso) e (c) de prêmio equivalente aos percentuais ao ano descritos na Escritura de Emissão, 
pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando a quantidade de 
Dias Úteis a transcorrer entre a data da efetiva Amortização Extraordinária Parcial e a Data de 
Vencimento das Debêntures;” (II) ratificar as demais disposições da RCA de 06/12/2021. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Secretário: Luis Henrique Robusto. Conselheiros 
Presentes: Gilberto Rech, Denize Cristina Martins Rech, Kelly Kristina Martins Rech Pedroni e Rodrigo 
da Cruz Menezes. Confere com original lavrado em livro próprio. Várzea Grande, 23/12/2021. Mesa: 
Rodrigo Menezes - Presidente. Luis Henrique Robusto - Secretário.

ASSUNTO: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOUL.

Prezado(a) Cliente:
Dia: 13/01/2022 (quinta-feira)
Local: Auditório da TODIMO HOME CENTER Av. Miguel Sutil, n.º 6274, 3º 
andar, Bairro Consil, Cuiabá/MT Conforme determina a Convenção do 
Edifício SOUL, convocamos para assembleia acima citada, a realizar-se às
19h (dezenove horas) em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 
(dois terços) dos condôminos, caso contrário, obrigatoriamente terá que ser 
respeitado o intervalo de 30 (trinta) minutos para segunda convocação com 
qualquer número de presentes, conforme determina a Lei 4.591/64, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1º Instalação do Condomínio nos 
moldes da Lei 4591/64, Novo Código Civil e Demais Legislações 
Pertinentes; 2º Eleição do Síndico(a), Subsíndicos(a) e Conselho 
Consultivo; 3º Apresentação e aprovação da previsão orçamentária; 4º 
Apresentação e aprovação de rateio extra para compra dos itens de 
implantação. Salientamos que a sua presença é imprescindível para o 
cumprimento dos assuntos a serem abordados. Informamos que, no 
impedimento de seu comparecimento, pode-se constituir procurador(a) 
devidamente qualificado(a) de poderes para tal, através de procuração 
particular com firma reconhecida do outorgante, que deverá ser entregue no 
local da assembleia, antes do início da mesma.  
Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2021.

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Márcio Nascimento Ferreira

Elias Freitas de Almeida (04/01/22)

RECH AGRÍCOLA S.A.
CNPJ/ME nº 10.209.063/0001-06 - NIRE 51300016036

Ata de Rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23/12/2021
Data, Horário e Local: Aos 23/12/2021, às 10h, na sede social da Rech Agrícola S.A. (“Companhia”), 
localizada no Município de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, na Rua Rio de Janeiro, nº 
2809, Quadro 10, Lote 3, Bairro Primavera IV, CEP 78850-000. Convocação: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença de todos os acionistas detentores da totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada 
(“Lei das Sociedades por Ações”). Presença: Presentes todos os acionistas detentores da totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença 
de Acionistas. Mesa: Presidente: Sr. Danilo Vilela Bertoni. Secretário: Sr. Johan Daniel Karrqvist. Ordem 
do Dia: Nos termos do artigo 59, caput, da Lei das Sociedades por Ações e, em conformidade com o 
disposto no estatuto social da Companhia, deliberar sobre I. a rerratificação da Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária da Emissora, que ocorreu em 06/12/2021 (“AGE de 06/12/2021”), a fim de (i) 
retificar as alíneas “r”, “w” e “x” do sub-item “I” do item 1 (Deliberações) da AGE de 06/12/2021, o qual 
aprovou a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, da Companhia, no valor 
total de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme 
definido abaixo) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição 
pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais leis e 
regulamentações aplicáveis (“Oferta”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
(Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Distribuição, da Rech Agrícola S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Oliveira Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de representante dos interesses da 
comunhão dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), e a 
Rech Importadora e Distribuidora S.A., na qualidade de fiadora das obrigações contraídas pela 
Companhia (“Interveniente Garantidora”) (“Escritura de Emissão”); (ii) ratificar as demais disposições 
da AGE de 06/12/2021. 1. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram, por 
unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue: (I) Em relação à AGE 
de 06/12/2021: (i) Retificar as alíneas “r”, “w” e “x” do sub-item “I” do item 1 (Deliberações), que passam 
a vigorar com a seguinte redação: “(r) Amortização do saldo Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, será amortizado em parcelas trimestrais consecutivas, sempre no 
dia 09 de cada mês dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, sendo o primeiro 
pagamento devido em 09 de dezembro de 2022 e as demais parcelas serão devidas em cada uma 
das respectivas datas de amortização das Debêntures até a Data de Vencimento, conforme tabela 
descrita na Escritura de Emissão.” “(w) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, 
a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir de 09/01/2024 (inclusive), realizar o resgate antecipado 
facultativo da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures (“Resgate Antecipado 
Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Companhia 
será equivalente: (a) ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures, conforme o caso, a serem resgatadas, acrescido (b) da Remuneração e demais 
encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado pro rata 
temporis desde a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures, ou a Data de Pagamento da 
Remuneração das Debêntures imediatamente anterior até a data do efetivo Resgate Antecipado 
Facultativo Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou Saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, conforme o caso) e (c) de prêmio equivalente aos percentuais ao ano descritos 
na Escritura de Emissão, pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 
considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data do efetivo Resgate Antecipado 
Facultativo Total e a Data de Vencimento das Debêntures;” “(x) Amortização Extraordinária Parcial: A 
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir de 09/01/2024 (inclusive), realizar 
a amortização extraordinária parcial facultativa das Debêntures (“Amortização Extraordinária Parcial”). 
Por ocasião da Amortização Extraordinária Parcial, o valor devido pela Companhia será equivalente 
(a) a parcela do Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme o caso, a serem amortizados, acrescido (b) da Remuneração e demais encargos 
devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária Parcial, calculado pro rata temporis 
desde a Data de Início da Rentabilidade das Debêntures ou a Data de Pagamento da Remuneração 
das Debêntures imediatamente anterior, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Parcial, 
incidente sobre a parcela Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures, conforme o caso) e (c) de prêmio equivalente aos percentuais ao ano descritos na 
Escritura de Emissão, pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando 
a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a data da efetiva Amortização Extraordinária Parcial e 
a Data de Vencimento das Debêntures;” (II) ratificar as demais disposições da Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 06/12/2021. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia 
Geral Extraordinária foi encerrada. O único acionista autorizou a lavratura da presente ata, a qual lida 
e achada conforme por todos, foi devidamente assinada pelos presentes: Presidente: Danilo Vilela 
Bertoni. Secretário: Johan Daniel Karrqvist. Confere com original lavrado em livro próprio. Primavera 
do Leste, 23/12/2021. Mesa: Danilo Vilela Bertoni - Presidente. Johan Daniel Karrqvist - Secretário.

RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ/ME nº 05.901.771/0001-713 - NIRE 51300012464

Ata de Rerratificação do Conselho de Administração Realizada em 23/12/2021 
Data, Horário e Local: Aos 23/12/2021, às 11h, na sede social da Rech Importadora e Distribuidora 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, na Avenida 
Júlio Domingues de Campos (LOT E DALVA), nº 4.439 A, Bairro Marajoara, CEP 78.138-198. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face a presença da totalidade dos membros 
do conselho de administração, conforme autorizado pelo artigo 14 do estatuto social da Companhia. 
Conselheiros presentes: Gilberto Rech, Denize Cristina Martins Rech, Kelly Kristina Martins Rech 
Pedroni e Rodrigo da Cruz Menezes. Mesa: Presidente: Sr. Rodrigo Menezes. Secretário: Sr. Luis 
Henrique Robusto. Ordem do Dia: Nos termos do artigo 59, caput, da Lei das Sociedades por Ações 
e, em conformidade com o disposto no estatuto social da Companhia, deliberar sobre a rerratificação 
das alíneas “r”, “w” e “x” do sub-item “I” do item Deliberações da RCA de 06/12/2021, a qual aprovou 
a outorga, pela Companhia, de (a) fiança e (b) da cessão fiduciária, em garantia do fiel, pontual e 
cabal pagamento das obrigações contraídas pela Rech Agrícola S.A. (“Emissora”) no âmbito da 1ª 
(primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, 
com garantia fidejussória adicional, em série única, da Emissora, no valor total de R$ 250.000.000,00 
(duzentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Emissão” 
e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos 
de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 
16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e demais leis e regulamentações aplicáveis 
(“Oferta”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória 
Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Rech 
Agrícola S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., na qualidade de representante dos interesses da comunhão dos titulares das 
Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), (“Escritura de Emissão”); (ii) 
ratificar as demais disposições da RCA de 06/12/2021. 1. Deliberações: Após discussão das matérias 
constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, 
por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:  (I)  Em relação à RCA de 
06/12/2021: (i) Retificar as alíneas “r”, “w” e “x” do sub-item “I” do item 1 (Deliberações), que passam 
a vigorar com a seguinte redação: “(r) Amortização do saldo Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, será amortizado em parcelas trimestrais consecutivas, sempre no 
dia 09 de cada mês dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, sendo o primeiro 
pagamento devido em 09/12/2022 e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas 
datas de amortização das Debêntures até a Data de Vencimento, conforme tabela descrita na Escritura 
de Emissão.” “(w) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, 
a qualquer tempo, a partir de 09/01/2024 (inclusive), realizar o resgate antecipado facultativo da 
totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). 
Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Emissora será equivalente: 
(a) ao Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, a serem resgatadas, acrescido (b) da Remuneração e demais encargos devidos e 
não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado pro rata temporis desde a 
Data de Início da Rentabilidade das Debêntures, ou a Data de Pagamento da Remuneração das 
Debêntures imediatamente anterior até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, incidente 
sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso) e (c) de prêmio equivalente aos percentuais ao ano descritos na Escritura de Emissão, 
pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando a quantidade de 
Dias Úteis a transcorrer entre a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total e a Data de 
Vencimento das Debêntures;” “(x) Amortização Extraordinária Parcial: A Emissora poderá, a seu 
exclusivo critério, a qualquer tempo, a partir de 09/01/2024 (inclusive), realizar a amortização 
extraordinária parcial facultativa das Debêntures (“Amortização Extraordinária Parcial”). Por ocasião 
da Amortização Extraordinária Parcial, o valor devido pela Emissora será equivalente (a) a parcela do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme 
o caso, a serem amortizados, acrescido (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos 
até a data da Amortização Extraordinária Parcial, calculado pro rata temporis desde a Data de Início 
da Rentabilidade das Debêntures ou a Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures 
imediatamente anterior, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Parcial, incidente sobre a 
parcela Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso) e (c) de prêmio equivalente aos percentuais ao ano descritos na Escritura de Emissão, 
pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, considerando a quantidade de 
Dias Úteis a transcorrer entre a data da efetiva Amortização Extraordinária Parcial e a Data de 
Vencimento das Debêntures;” (II) ratificar as demais disposições da RCA de 06/12/2021. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Secretário: Luis Henrique Robusto. Conselheiros 
Presentes: Gilberto Rech, Denize Cristina Martins Rech, Kelly Kristina Martins Rech Pedroni e Rodrigo 
da Cruz Menezes. Confere com original lavrado em livro próprio. Várzea Grande, 23/12/2021. Mesa: 
Rodrigo Menezes - Presidente. Luis Henrique Robusto - Secretário.

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de  
Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição 
Estadual: Isento Filiado a CSB e FEITTINF www.sindpd-mt.org.br sindpdmt@terra.com.br
sindpd-mt@sindpd-mt.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de 
Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, convoca os trabalhadores (as) da MTI (Empresa Mato-
Grossense de Tecnologia da Informação) para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no próximo dia 07 de janeiro de 2022, na sede do SINDPD-MT
sito a Rua Dr. Hélio Ponce de Arruda, nº 742, CPA (Centro Político Administrativo) 
Cuiabá-MT, com início às 09h:30min horas em primeira convocação com 50% dos presentes 
e às 10h:00min horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de 
presentes, a fim de apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e Deliberar 
sobre a contra proposta encaminhada pelo conselho deliberativo da empresa MTI referente a 
pauta de reivindicação econômica 2021/2022 ao Acordo Coletivo 2020/2022 dos 
trabalhadores (as) da empresa MTI (Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação); 
2) Discutir e Deliberar sobre a escolha dos titulares e suplentes de cada categoria que farão 
parte da comissão de estudos do PCCS; 3) Outros assuntos de interesse Geral da categoria.  
Cuiabá 03 de janeiro de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT

ÁGUAS CUIABÁ S/A - Concessionária de Serviços Públicos 
de Água e Esgoto, CNPJ n° 14.995.581/0001-53, torna público 
que requereu junto a SEMA - Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a renovação da Licença de Operação da ETA  Aguaçú.

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 16/12/2021 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 OITAVAdo contrato livremente firmado entre as partes e disposição da Lei nº. 4.591/64.

Atacadão S.A, CNPJ: 75.315.333/0128-91, torna público que requereu à Prefeitura
Municipal de Cuiabá/MT, por meio da Secretaria Municipal  de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - SMADES, a Adequação Ambiental (L.P, L.I e L.O) para
atividade de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas, localizada
na Rodovia Emanuel Pinheiro, SN, Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT. 04/01/22

Barazetti Bomfim & Bonfim LTDA-ME, CNPJ 10.336.797/0001-56, 
Itanhangá/MT, SEMAtorna público que requereu à - Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - MT a, Renovação 
da Licença de Operação-LO. para Serraria com Desdobramento de 
madeira, Localizado na Rodovia MT 338, KM 186, s/n, Vila Simione. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental

JK Transportes de Cargas LTDA, CNPJ: 28.596.376/0001-20, torna 
público que requereu a , a Licença Ambiental Simplificada SEMA/MT
(LAS) para atividade de Transporte rodoviário de produtos perigosos, Av. ,
Ayrton Senna da Silva (Lot. Parq. Nova Esperança II), S/N, Jd. 
Industriário Cuiabá/MT-

G.O. Pinto & CIA LTDA, CNPJ 36.931.855.0001-83, torna público que 
requereu a , a Licença Ambiental Simplificada (LAS) para SEMA/MT ,
atividade de Transporte rodoviário de produtos perigosos, Av. Rio Grande 
do Sul, N. 392-S, Sala 01, Centro – Lucas do Rio Verde/MT         (04/01/2022)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 55/2021 

CIA 0046706-29.2021.8.11.0000
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 Nº 55/2021 CIA 
0046706-29.2021.8.11.0000, no dia 20 de janeiro de 2022, às 
10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: "Registro de 
preço visando contratação de empresa para fornecimento e 
instalação de móveis padrão - MESA ILHA 1,20X1,20, MESA 
ILHA 1,00X1,00, MESA PROTOCOLO, MESA DE REUNIÃO 
OVAL 2500mm, MESA DE REUNIÃO OVAL 2000mm, 
CONJUNTO DE MESAS PARA SALA DE AUDIÊNCIA, 
GAVETEIRO VOLANTE 4 e 5 GAVETAS, ESCANINHO, 
ESTAÇÃO DE TRABALHO ESQUERDA/DIREITA – 
GABINETES, ARMÁRIO ALTO, ARMÁRIO BAIXO, ESTAÇÃO 
DE TRABALHO 1,40X1,40, BANCADA PARA IMPRESSORA, 
MESA ESCRIVÃO EM L, APARADOR, ARMÁRIO AÉREO e 
PRATELEIRA AÉREA ENTRE ARMÁRIOS -   em todas as 
unidades do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, 
conforme especificações técnicas do Termo de Referência, e 
condições desse 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: 
etelvino.neto@tjmt.jus.br

Cuiabá, 27 de dezembro de 2021.
Fernando Davoli Batista - Gerente de Licitação
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VENDE-SE UMA CASA
Terreno 10x20, sendo 2 quartos, 2 salas, 
cozinha, banheiro, área na frente e nos 
fundos, toda na cerâmica, forrada, murada, 
asfaltada e rede de esgoto. Localizada no 
Bairro Residencial Sucuri - Fone: (065)-
99271-8027. 

EULER OLIVEIRA 
C O E L H O , 
CPF.878 .978 .905-
97, torna público 
que requereu junto a 
Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente - 
SEMA/MT, a Licença 
Prévia (LP) e a 
Licença de Instalação 
(LI) de Ampliação da 
Barragem de Rejeito 
T02, localizado no 
município de Cuiabá 
(MT).

Anuncie aqui - CLASSIDIÁRIO - Fone: 2139-8929

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

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

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

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

(19/09/2018)

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

(19,20 E 21/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2018

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

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

Diretora do Departamento Administrativo

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

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

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

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO

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

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

Presidente

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017

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

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RATIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE 

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO Nº57/2018
PROCESSO Nº 540080/2018

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

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

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2018 REGISTRO 
DE PREÇOS

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

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

Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 

Nº003/2018
PROCESSO N° 083/2018

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

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

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

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

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

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

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
AVISO DE RESULTADO

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

Renata Fermino de Oliveira
Pregoeira

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

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

Wanusa Soares Alves
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 - SRP

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

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 

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

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

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

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

diversas secretarias do município de Marcelândia/MT. O Edital 

completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala 

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

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

(Ícone: Licitação). Publique-se.

Marcelândia/MT, em 17 de setembro de 2018.

Geisi Glaucia da Silveira Tirapelle

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Quezia da Rosa Ferreira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO DO TOMADA DE PREÇO

PARA OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 00000016/2018

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento 

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

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

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

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

aeroporto municipal, conforme planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro, memorial descritivo das quais foram vencedoras as 

empresas: Itens 829848, VITURINO PAVIMENTACAO E

TERRAPLANAGEM EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 

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

assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Nova Mutum - MT, 19 de Setembro de 2018.

Erick Cristian da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
ADENDO MODIFICADOR

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

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

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

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

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

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

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

(20,22 E 25/09/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFICIAL

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

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

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

OFICIAL

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

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

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

OFICIAL

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

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

20/09/2018

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 3644-1695

Cuiabá, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 21 de Janeiro de 2022, às 09h00min *.
2º LEILÃO: 31 de Janeiro de 2022, às 14h30min *.

(*horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 
nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One – Brooklin Paulista – CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o 
presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, devidamente autorizada pela Credora Fiduciária GAFISA 
SPE – 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.152.334/0001-20, com sede 
em São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Nº 1.830, Bloco 2, 3º Andar, Conjunto 32, Vila Nova 
Conceição, CEP 04543-900, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garan-
tia, lavrada aos 11/11/2011 e respectiva Escritura Pública de Retificação e Ratificação lavrada aos 24/02/2017, 
firmado com os Fiduciantes PAULO MASSANOBRE BANDO, brasileiro, administrador de empresas, Carteira 
de Identidade RG nº 19.219.263 SSP/SP e CPF nº 080.395.248-14, casado pelo regime da comunhão parcial 
de bens com JANAINA ROSSAROLLA BANDO, brasileira, advogada, Carteira de Identidade RG nº 2.124.890-7 
SSP/MT e CPF nº 984.962.399-34, residentes e domiciliados à Rua Lídia Modesta da Silva, nº 333, Apto. 702, 
Edifício Residencial Geórgia, Bairro Jardim Alvorada, Cuiabá/MT, no dia 21 de Janeiro de 2022, às 09h00min, 
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.275.190,35 (Um milhão, duzentos e 
setenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e cinco centavos – atualizados conforme disposições 
contratuais), o imóvel matriculado sob nº 90.948 do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circuns-
crição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com propriedade consolidada conforme Av.10, constituído 
pelo “Edifício Campo D’Ourique, localizado na Avenida José Rodrigues do Prado, nº 540, Bairro Santa Rosa. 
Apartamento nº 201 do 20º Andar, contendo: suíte master com closet e terraço, suíte 1 com terraço, dormitó-
rio 1, dormitório 2, banho 2, rouparia, sala de estar e jantar com pé direito duplo, escada de acesso para o 
mezanino, mezanino, lavabo, terraço com churrasqueira, hall social, galeria, hall de serviço, cozinha, copa, 
prataria, despensa, área de serviço, despejo, WC, confrontando para quem de dentro desta olha na direção da 
Avenida José Rodrigues do Prado: pela frente com projeção com espelho d’água,e em direção a Avenida José 
Rodrigues do Prado; pela direita com o hall social e com o elevador social; pela esquerda parte com projeção 
com o jardim, parte com projeção com o pergolado; pelos fundos com projeção com o jardim seguido de área 
para jogos em direção a Rua Prefeito Álvaro Pinto de Oliveira. Áreas: privativa 222,950m², Área comum total: 
147,475m², Área total: 370,425m²; Fração ideal: 1,8142%; Área privativa coberta edificada: 222,950m²; Área 
comum coberta edificada: 108,551m²; Área total edificada: 331,501m²; Área comum descoberta: 38,924m²; 
Área total (construída + descoberta): 370,425m²; Fração ideal no solo: 1,8142%. Pertencem a este apartamento 
03 vagas de garagem em locais individuais e indeterminados e 01 armário localizado no subsolo”. Inscrição 
Municipal nº 01.7.15.023.0154.039. Consta conforme R.4 a alienação fiduciária em favor da GAFISA SPE – 40 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Conforme AV.5 consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido 
pelo Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV.6 consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo 
Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV. 7 consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo 
Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV.8 foi determinado a penhora dos créditos e direitos contratuais 
oriundos da Alienação Fiduciária. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. Imóvel ocupado. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 31 de 
Janeiro de 2022, às 14h30min, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a
R$ 1.260.057,19 (Um milhão, duzentos e sessenta mil, cinquenta e sete reais e dezenove centavos – nos 
termos do art. 27, § 2º da Lei 9514/97). Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado exclu-
sivamente on line. Os interessados deverão se cadastrar através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.
net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando 
na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora antes do início do leilão, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online devem ser verificadas nos sites indi-
cados. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.
net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), respeitado o lance inicial e o incremento mínimo 
estabelecido. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se 
encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será 
objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. Todos e quais-
quer tributos (incluindo IPTU), tarifas, encargos, despesas condominiais, etc, além da regularização de 
quaisquer restrições que incidam sobre a matrícula (hipoteca, etc) que incidirem sobre o IMÓVEL até a data 
do Leilão (inclusive) são de única e exclusiva responsabilidade dos VENDEDORES, e a partir da data do leilão 
passarão a ser de responsabilidade do ARREMATANTE, independente de já terem recebido a posse e/ou lavrado 
a escritura. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fidu-
ciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço ele-
trônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em 
garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interes-
sados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. Dentro de 90 (noventa) dias contados da 
arrematação, se houver, a VENDEDORA se responsabilizará pelas providências e despesas necessárias ao 
levantamento das indisponibilidades/restrições averbadas na matrícula do imóvel até a data do leilão. Caso 
haja arrematante em Primeiro ou Segundo Leilão a Carta de Arrematação será lavrada em até 90 (noventa) 
dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no 
imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 
Correrão por conta do arrematante todas as despesas e procedimentos relativos à arrematação do 
imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros e etc, despesas com
regularização e encargos da área construída a maior, junto aos órgãos competentes (se houver), bem 
como a desocupação, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. O Vendedor não responde pelas condições 
físicas do imóvel e nem mesmo por eventuais divergências existentes entre o Imóvel e sua documentação, 
ficando por conta do Arrematante todas as providências e despesas necessárias aos reparos e às regulariza-
ções necessárias, ainda que originadas antes da data do Leilão. A posse indireta será transmitida ao compra-
dor na lavratura da Carta de Arrematação. No caso de ação(ões) Judicial(is) relativas(s) ao(s) Imóvel(is) 
arrematados(s), que invalidem a consolidação da propriedade e anulem a arrematação do imóvel pelo COM-
PRADOR ARREMATANTE, mediante transito em julgado, os leilões públicos promovidos pela VENDEDORA ou 
adjudicação em favor da VENDEDORA, a arrematação do COMPRADOR ARREMATANTE será rescindida, 
reembolsados pela VENDEDORA os valores pagos pelo COMPRADOR ARREMATANTE, excluída a comissão do 
LEILOEIRO, que deverá ser restituída pelo próprio leiloeiro, atualizados os valores a ressarcir pelos mesmos 
índices aplicados à caderneta de poupança, não fazendo jus o COMPRADOR ARREMATANTE, nesta hipótese 
de rescisão a juros de mora, multas por rescisão contratual, perdas e danos ou lucros cessantes, devendo o 
COMPRADOR ARREMATANTE, caso exerça a posse do imóvel, desocupá-lo em 15 dias, sem direito à retenção 
ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal da 
VENDEDORA. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), o qual o participante deverá 
declarar ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos para a participação no leilão. 
O horário mencionado neste edital, na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKET-
PLACE (www.superbid.net), catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário 
oficial de Brasília/DF. Ficam os Devedores Fiduciantes INTIMADOS das designações feitas acima. A publicação 
do presente edital supre a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. As 
demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 21 de Janeiro de 2022, às 09h00min *.
2º LEILÃO: 31 de Janeiro de 2022, às 14h30min *.

(*horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 
105, 4º andar, Edifício Berrini One – Brooklin Paulista – CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos da Lei 
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pela Credora Fiduciária GAFISA SPE – 40 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.152.334/0001-20, nos termos da Escritura de Venda e Compra 
com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada aos 11/11/2011 e respectiva Escritura Pública de Retificação e 
Ratificação lavrada aos 24/02/2017, firmado com os Fiduciantes PAULO MASSANOBRE BANDO, Carteira de 
Identidade RG nº 19.219.263 SSP/SP e CPF nº 080.395.248-14 e JANAINA ROSSAROLLA BANDO, Carteira de 
Identidade RG nº 2.124.890-7 SSP/MT e CPF nº 984.962.399-34, residentes e domiciliados em Cuiabá/MT, em 
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.275.190,35 (Um milhão, 
duzentos e setenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e cinco centavos – atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel o imóvel matriculado sob nº 90.948 do Segundo Serviço Notarial e Registral 
da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com propriedade consolidada conforme Av.10, 
constituído pelo “Edifício Campo D’Ourique, localizado na Avenida José Rodrigues do Prado, nº 540, Bairro 
Santa Rosa. Apartamento nº 201 do 20º Andar, contendo: suíte master com closet e terraço, suíte 1 com terraço, 
dormitório 1, dormitório 2, banho 2, rouparia, sala de estar e jantar com pé direito duplo, escada de acesso para 
o mezanino, mezanino, lavabo, terraço com churrasqueira, hall social, galeria, hall de serviço, cozinha, copa, 
prataria, despensa, área de serviço, despejo, WC, com confrontações melhor descritas na respectiva Matrícula. 
Áreas: privativa 222,950m², Área comum total: 147,475m², Área total: 370,425m²; Fração ideal: 1,8142%; 
Área privativa coberta edificada: 222,950m²; Área comum coberta edificada: 108,551m²; Área total edificada: 
331,501m²; Área comum descoberta: 38,924m²; Área total (construída + descoberta): 370,425m²; Fração ideal 
no solo: 1,8142%. Pertencem a este apartamento 03 vagas de garagem em locais individuais e indeterminados 
e 01 armário localizado no subsolo”. Inscrição Municipal nº 01.7.15.023.0154.039. Consta conforme R.4 a 
alienação fiduciária em favor da GAFISA SPE – 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Conforme AV.5 
consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV.6 
consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV. 7 
consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV.8 foi 
determinado a penhora dos créditos e direitos contratuais oriundos da Alienação Fiduciária. Venda em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Imóvel ocupado. 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$ 1.260.057,19 (Um milhão, duzentos e sessenta mil, cinquenta e sete reais e dezenove 
centavos – nos termos do art. 27, § 2º da Lei 9.514/97). Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento 
será realizado exclusivamente online. Os interessados em participar do leilão de modo online, deverão 
se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) 
e se habilitar acessando a página deste leilão, com antecedência de até 01 (uma) hora antes do início 
do leilão. Dentro de 90 (noventa) dias contados da arrematação, se houver, a VENDEDORA se responsabilizará 
pelas providências e despesas necessárias ao levantamento das indisponibilidades/restrições averbadas na 
matrícula do imóvel até a data do leilão. Todos e quaisquer tributos (incluindo IPTU), tarifas, encargos, despesas 
condominiais, etc, além da regularização de quaisquer restrições que incidam sobre a matrícula (hipoteca, 
etc) que incidirem sobre o IMÓVEL até a data do Leilão (inclusive) são de única e exclusiva responsabilidade 
dos VENDEDORES, e a partir da data do leilão passarão a ser de responsabilidade do ARREMATANTE, indepen-
dente de já terem recebido a posse e/ou lavrado a escritura. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A ÍNTEGRA DESTE EDITAL na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID 
MARKETPLACE (www.superbid.net).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 20 de janeiro de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 1 de fevereiro 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_1585-06).

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM, JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR - PROCESSO Nº 1014373-83.2018.8.11.0041 - 
VALOR DA CAUSA: R$ 233.723,40 - ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL - POLO ATIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., , Instituição 
Financeira de direito privado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235 - São Paulo/SP - CEP: 04.543-011, inscrito no CNPJ sob o nº 
90.400.888/0001-42. POLO PASSIVO: ANTONIO MARCOS DE ANDRADE - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 13.418.659/0001-
04, endereço eletrônico antoniordm@gmail.com, com sede na Avenida Dom Basco, nº 1.191 - A, Bairro Centro-Sul, Cuiabá/MT, CEP: 78.020-050 e ANTÔNIO 
MARCOS DE ANDRADE, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 696.423.461-68, filho de Maria Zulmira de Andrade, endereço eletrônico 
antoniordm@gmail.com, megatelecom@live.com e claudia@dtp.com.br, residente e domiciliado na Rua Maracaju (Cohab Nova), nº 99, Bairro Porto, Cuiabá/MT, 
CEP 78.025-438. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO ANTÔNIO MARCOS DE ANDRADE - ME e ANTÔNIO MARCOS DE ANDRADE, 
acima qualificados, 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, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$ 233.723,20 (duzentos e trinta e três mil e 
setecentos e vinte e três reais e vinte centavos), com atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o 
total do débito, sob pena de lhe ser penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis 
no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: 
O Exequente é credor dos Executados em razão das partes terem formalizado Cédula de Crédito Bancária, conforme resoluções que regem a matéria. O referido 
contrato foi pactuado conforme as características abaixo descritas: Cédula de Bancário - Empréstimo - Capital de Giro nº 00333113300000006000 (Operação 
3113000006000300170), celebrado 04.07.2013, onde foi financiado a quantia no valor total de R$100.000,00 (cem mil reais), com o prazo de 24 (vinte e quatro) 
parcelas mensais no valor de R$5.035,95 (cinco mil e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), com o vencimento da primeira parcela previsto para o dia 
04.08.2013 e da última parcela com vencimento previsto para o dia 04.07.2015. Ocorre que os Executados deixaram de cumprir com suas obrigações, tornando-se 
inadimplentes, deixando de efetuar o pagamento pactuado entre as partes a desde a da parcela de número 05 (cinco) vencida em 04.12.2013. DECISÃO: Vistos 
etc. 1. Citem-se os executados 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. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial 
de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do bem 
penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça 
não encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 10% (dez 
por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 
devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite 
o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente o “caput” do artigo 
212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510- 45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 07 de junho de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarla Vara 
Especializada de Direito Bancário. DECISÃO: Vistos etc. I - Indefiro o pedido de expedição de ofício à concessionária de energia, visto que a referida 
empresa não possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. li - Indefiro o pedido de expedição de ofício às operadoras de telefonia, 
visto que as referidas empresas não possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ili - Tendo em vista a certidões negativas 
constantes de ld’s 43142536, 43142529, 41619313, 41619301, bem como a consulta de endereço realizada junto aos sistemas lnfojud e Sisbajud, defiro o 
pedido de ld 47952334. Cite-se a requerida por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que 
no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, li do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 
circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. IV - Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro 
o pedido de arresto online constante de ld 47952334, do exequente Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ:90.400.888/0001-42, 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 até 31/05/2018 - 
R$ 233.723,20 (duzentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos) que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 
pertencentes aos executados: Antonio Marques de Andrade - ME - CNPJ: 13.418.659/0001-04 e Antonio Marques de Andrade - CPF: 696.423.461-68, e, 
consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão. E}fistindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 
transferência da quantia bloqueada para a Conta Unica do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 
Nos termos do artigo 5° do Provimento nº 04/2007 - CGJ, constituo como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema Sisbajud. 
Intimem-se os executados, dando-lhes ciência do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3° 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. Cumpra-
se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 05 de agosto de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
Especializada de Direito Bancário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 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, MARLENE SILVA VENTURA, digitei. Cuiabá, 27 de agosto de 2021.

Valdir Pereira de Castro, CPF 111.297.941-72 torna público que requereu  
a o pedido de Licença Prévia-LP e Licença de Instalação-LI SEMA/MT
para atividade de Comércio Varejista de combustíveis e lubrificantes para 
veículos automotores, localizado na Rodovia MT 060, Lote 03, Quadra 09, 
Setor I, zona urbana, Nossa Senhora do Livramento-MT. Não EIA/RIMA

MARIO HENRIQUE TAVITO DA SILVA, CNPJ 
32.673.562/0001-92 TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA
GRANDE – SEMMADRS/VG, AS LICENÇAS: DE 
LOCALIZAÇÃO, PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE 
OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE ATIVIDADE DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 
SITUADANAAV. DAFEB, N° 1757 – BAIRRO: PONTE 
NOVA– VÁRZEAGRANDE/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Edital nº 004/2021/SMDUET
GESPRO nº 727550/2021 EIV

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, 
a t r a v é s d a S e c r e t a r i a M u n i c i p a l d e 
Desenvolvimento Urbano, Econômico e 
Turismo, com vistas a garantir os princípios da 
legalidade, transparência, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, que regem 
a Administração Pública, torna público, 
Audiência Pública, a realizar-se no dia 
19/01/2021, Local: Avenida Júlio Domingos 
de Campos, nº 7435, Loteamento Jardim 
Eldorado, Bairro Santa Isabel, Várzea 
Grande-MT, CEP 78150-850, as 09h00, Nº 
Processo de Estudo de Impacto de 
Vizinhança nº 727550/2021.
Do objetivo: Dar conhecimento à população do 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e 
Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV – do 
E m p r e e n d i m e n t o : P E T R O L U Z 
DISTRIBUIDORALTDA., inscrito no CNPJ sob o 
nº 03.016.811/0001-79. Publique-se.
Várzea Grande/MT, 30 de dezembro de 2021.

RICARDO AZEVEDO ARAÚJO
Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, Econômico e Turismo de
Várzea Grande

FUNCIONALISMO Elite do funcionalismo planeja paralisação 
no dia 18 para pressionar por reajuste

Servidores do orçamento e planejamento 
ameaçam parar e avaliam deixar cargos de chefia
THIAGO RESENDE
Da Folhapress - Brasília

Servidores da área de 
planejamento e orçamen-
to do governo federal de-
cidiram em assembleia 
nesta segunda-feira (3) 
aderir ao indicativo de 
paralisação em janeiro 
como forma de pressio-
nar o Palácio do Planalto 
a negociar um reajuste 
salarial.

A data de paralisa-
ção, prevista para 18 de 
janeiro, foi divulgada 
em reunião na semana 
passada pelo Fonacate 
(Fórum Nacional Per-
manente de Carreiras 
Típicas de Estado), do 
qual representantes da 
área de planejamento e 

orçamento fazem parte.
A assembleia, portan-

to, referendou o calendá-
rio proposto pelo fórum.

O Fonacate reúne 37 
associações e sindicatos 
de carreiras de estado, 
sendo que cerca de 30 são 
de categorias do serviço 
público federal, como 
CGU (Controladoria-Ge-
ral da União), diploma-
tas, analista de comércio 
exterior, Tesouro Na-
cional, Receita Federal 
e auditores do trabalho.

Segundo o presidente 
da Assecor (Associação 
Nacional dos Servidores 
da Carreira de Plane-
jamento e Orçamento), 
Márcio Gimene, ainda 
será avaliada a possibili-
dade de que servidores 

entreguem cargos de 
chefia, mas sem que isso 
prejudique a gestão do 
Orçamento de 2022, que 
ainda precisa ser sancio-
nado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

Representantes da eli-
te do funcionalismo se 
reuniram no fórum na 
semana passada e passa-
ram a ameaçar o governo 
com a possibilidade de 
paralisações de um ou 
dois dias em janeiro e até 
mesmo uma greve geral, 
sem prazo para terminar, 
a partir de fevereiro.

O movimento foi de-
flagrado após o lobby de 
policiais federais surtir 
efeito e as corporações 
garantirem recursos para 
aumentos salariais em 

2022, com apoio de Bol-
sonaro.

“Não pode haver ne-
nhum tratamento dife-
renciado para a área de 
segurança [pública] sem 
que haja qualquer justifi-
cativa técnica para isso”, 
disse Gimene.

Há cerca de mil servi-
dores (analistas e técni-
cos) na carreira de pla-
nejamento e orçamento, 
sendo que 572 são ativos. 
Entre os mil servidores, 
650 são associados à As-
secor.

A pressão do funcio-
nalismo por reajuste tem 
aumentado nos últimos 
dias. O sindicato que 
representa os servidores 
do Banco Central (Sinal) 
também decidiu aderir 

ao indicativo de parali-
sação em janeiro e iniciou 
movimento de entrega de 
cargos de chefia na autar-
quia nesta segunda.

Segundo a entidade, 
a autoridade monetária 
conta com cerca de 500 
posições comissionadas.

O movimento come-
çou com a entrega de 
comissões na Receita Fe-
deral em dezembro. O 
Sindifisco (sindicato da 
categoria) estima que 
1.237 auditores em postos 
de chefia já abriram mão 
de cargos.

A mobilização do fun-
cionalismo foi desen-
cadeada depois que o 
presidente Bolsonaro se 
empenhou e prometeu 
um reajuste para carreiras 

policiais.
Apenas PF, PRF (Po-

lícia Rodoviária Federal) 
e Depen (Departamento 
Penitenciário Nacional), 
além de agentes comu-
nitários de saúde, obtive-
ram promessa de reajuste 
dentro do funcionalismo.

O Orçamento prevê R$ 
1,7 bilhão para o reajuste, 
mas não há no texto uma 
previsão de uso dessa 
verba exclusivamente 
para essas carreiras po-
liciais.

Após a reunião do 
Fonacate, a entidade res-
saltou que a maioria dos 
servidores públicos fe-
derais está com o salário 
defasado em 27,2%, pois 
não há reajuste desde 
2017.
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA, com CNPJ N° 
10.268.426/0001-84, torna público que requereu à Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES 
a solicitação da Licença Ambiental – Modalidade: Licença especial 
para remoção de 1 a 20 indivíduos arbóreo para implantação de 
um dissipador de argamassa para compor a rede de drenagem dos 
futuros Condomínios Residenciais Verticais Évora e Imperium, loca-
lizados na Av. do Barbado, SN, Bairro Jardim Leblon, Cuiabá – MT.

ASSOCIAÇÃO SANTUÁRIO DE ELEFANTES DO BRASIL, de nome fantasia 
“SANTUARIO DE ELEFANTES BRASIL” Pessoa Jurídica portadora do CNPJ: 
21.222.762/0001-02, torna público que requereu a Secretaria do meio ambiente 
(SEMA/MT) a Licença de Operação (LO)de uma área com 1,85ha contemplando 
(centro veterinário e anexo I). Coordenadas: Lat: 15°18’47.33”SLong: 55°24’27.27”W  
para criação do primeiro Elefante Macho Asiático (Elephasmaximus). Tem como 
atividade a criação científica da fauna silvestre para fins de pesquisa, situada na 
fazenda Santuário dos Elefantes do Brasil, rua dos Angicos, CEP: 78.195-000,bairro 
Recanto dos Angicos, Chapada dos Guimarães/MT. 

MSV LUBRIFICANTES LTDA- torna-se público que 
requereu à - Secretaria de Agricultura, Regularização 
Fundiária, Habitacional e Meio AmbienteDe Campo 
Verdeas Licenças Prévia, Instalação e de Operação 
para atividade de Revenda de lubrificante e troca de óleo 
localizado no município de Campo Verde-MT.

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br

ANUNCIE 
AQUI

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

2139-8929

Cuiabá, quinta-feira, 6 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

PEQUIM 2022 Milhares de trabalhadores das Olimpíadas 
passaram a viver em ‘circuito fechado’ nesta terça

Pequim inicia operação da ‘bolha 
olímpica’ a um mês dos Jogos de Inverno
Da Folhapress – São Paulo

Pequim deu início nesta 
terça-feira (4) à operação 
de parte da “bolha” dos Jo-
gos Olímpicos de Inverno, 
ao finalizar os preparativos 
dos locais, transporte e 
pessoal para o megaevento 
esportivo.

A partir desta terça, 
milhares de trabalhadores 
dos Jogos —voluntários, 
zeladores, cozinheiros e 
motoristas— ficarão iso-
lados durante semanas no 
chamado “circuito fecha-
do”, sem qualquer contato 
físico com o exterior.

A China, onde o coro-
navírus surgiu no fim de 
2019, mantém uma estraté-
gia de tolerância zero com 
a Covid-19. Agora, segue 
a mesma política para li-
mitar o impacto potencial 
da pandemia nos Jogos de 
Inverno, que serão dispu-
tados de 4 a 20 de fevereiro, 
e nas subsequentes Para-
limpíadas.

As medidas adotadas 
pelo regime chinês diferem 
das adotadas nos Jogos de 
Verão de Tóquio, que per-
mitiram mais mobilidade 
para voluntários e outros 
trabalhadores após um 
isolamento inicial.

A imprensa internacio-
nal e cerca de 3.000 atletas 
devem começar a chegar à 
capital chinesa nas próxi-
mas semanas e permanece-
rão na bolha do momento 
de sua chegada até a saída 
do país.

Para entrar na bolha, 
será preciso estar com o es-
quema de vacinação com-

pleto, ou ter respeitado 
uma quarentena de 21 dias 
ao desembarcar na China. 
Todos dentro dela serão 
submetidos a testes diários 
e deverão usar máscara o 
tempo todo.

A primeira equipe do 
Comitê Olímpico do Bra-
sil deverá chegar no dia 
24, com os primeiros atle-
tas desembarcando cinco 
dias depois. A previsão 
é de que o país tenha de 
10 a 14 participantes nos 
Jogos.

“O maior desafio lo-
gístico é o tempo curto 

entre a definição oficial dos 
classificados, que só sai no 
dia 17 de janeiro, e o início 
da competição. Apesar de 
já estarmos acostumados 
com esse tipo de prazo, 
Pequim tem a peculiari-
dade de ser realizado em 
um contexto pandêmico, 
com muitas restrições de 
deslocamento”, disse An-
ders Pettersson, chefe da 
delegação brasileira.

“Apenas 17 companhias 
aéreas estão habilitadas 
a oferecer voos para Pe-
quim no período dos Jogos, 
saindo de apenas quatro 

aeroportos até o momento. 
Então, é um verdadeiro 
quebra-cabeça que o COB 
está montando para ofere-
cer a melhor estrutura pos-
sível aos atletas e oficiais”, 
completou.

Na última semana de 
2021, a China registrou a 
maior contagem de casos de 
Covid-19 para um período 
de sete dias desde a primei-
ra onda da pandemia. A 
média diária havia batido 
os 200 casos.

O chefe do Departamen-
to de Imprensa do Comitê 
Organizador dos Jogos, 

Zhao Weidong, disse recen-
temente à AFP que Pequim 
está “totalmente prepara-
da”.

“Hotéis,  transporte, 
hospedagem, assim como 
nossos projetos Olímpicos 
no âmbito científico e tec-
nológico estão prontos”, 
acrescentou Zhao.

O público local será ad-
mitido e não fará parte do 
“circuito fechado”, mas os 
organizadores deverão ga-
rantir que os torcedores não 
interajam com os atletas, 
nem com outras pessoas de 
dentro da bolha.

Ao deixá-la, quem vive 
na China também precisará 
entrar em quarentena antes 
de voltar para casa.

Os jornalistas da AFP 
em Pequim viram traba-
lhadores erguendo cer-
cas de arame, vigiadas 
por guardas em meio às 
baixas temperaturas do 
inverno. A maioria dos 
locais de provas fica fora 
da capital.

Diplomatas na China 
disseram à AFP que as 
medidas parecem tão im-
penetráveis que temem não 
poder oferecer assistência 
aos seus nacionais dentro 
da bolha.

REGRAS PARA A 
BOLHA DE PEQUIM
- Quem estiver com-

pletamente vacinado não 
precisa fazer quarentena

- Não será obrigatório, 
mas as autoridades chine-
sas estão incentivando a 
dose de reforço

- Quem não estiver va-
cinado precisará ficar em 
isolamento 21 dias antes de 
entrar na bolha

- Só poderão ser fre-
quentados locais oficiais 
de Jogos, usando apenas o 
transporte oficial, que terá 
espaços exclusivos (como 
vagões específicos) para os 
credenciados para Pequim 
2022 mesmo nos trens pú-
blicos

- Não será permitido ne-
nhum contato com pessoas 
de fora da bolha

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
*O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Gás - 
MTGÁS, Sec. César Miranda, CONVOCA* todos os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a *ser realizada no dia 14 de 
janeiro de 2022 (14/01/2022), às 09h30min, que será realizada por meio de videoconferência 
ou híbrida*, sendo na forma presencial na sede da Companhia Mato-grossense de Gás - 
MTGÁS, na Av. República do Líbano, nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, na cidade 
de Cuiabá, Estado Mato Grosso, CEP 78048-19, e na forma telepresencial por meio do link 
que será oportunamente informado, considerando o Decreto nº 1.134/2021, para tratar das 
seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Concessão de revisão geral de subsídios, com fulcro na Lei nº 11.639 de dezembro de 
2021.

2ª - Instituir a modalidade de teletrabalho como uma das formas de cumprimento da 
jornada de trabalho no âmbito da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, como 
prevê a Lei Completar n º 709 de 20 de dezembro de 2021.

3ª - Correção da terminologia “remuneração”, contida no parágrafo 1º do artigo 12 do 
Estatuto Social da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, para “verba 
compensatória”, atendendo a legislação pertinente.  

4ª - Regulamentar a incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF sobre as 
verbas compensatórias percebidas pelos Membros do Conselho de Administração da 
Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, nos termos do Parecer 352/SGACI/2019 da 
Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

5ª - Baixa do CNPJ 06.023.921/0003-18 - filial MTGÁS. Código e Descrição da Atividade 
Econômica Principal: 46.82-6-00 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Outros assuntos de interesses gerais.

Desde já, o Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, Sec. César Miranda, 
agradece a participação de todos. 06/01, 07/01 e 08/01/2022

SC COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ 
11.200.027/0001-44 localizado na Rua Presidente Epitácio 
Pessoa, nº 567, bairro Costa Verde, Várzea Grande/MT, torna-se 
público que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - 
SEMA/MT, a Alteração nome empresarial da Razão Social, para 
POSTO PLANALTO IPIRANGA LTDA, nas atividades de 
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

TIAGO ARENA COELHO EIRELI – CNPJ 23.181.448/0001-54, 
torna público que, requereu junto a Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente SEMA-MT, a renovação da licença de operação (L.O) 
para atividade de Coleta, transporte, processamento e 
armazenamento temporário de óleos vegetais usados e graxos, 
situado na Rua Bernides Fortes, Qd 33, Lote 01-24, Colina 
Verdejante, no município de Várzea Grande -MT.

Cláudio Rogério do Amaral, CPF150.033.611-49, torna público que 
requereu à , referente ao licenciamento Ambiental, quanto a SEMA/MT
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA PESQUISA-LOP, para extração e 
beneficiamento ouro e diamante, de uso industrial, localizada e situado na 
Sítio Santa Terezinha, gleba bojuí, lote nº219, Zona Rural, 
Diamantino/MT.

PGD Empreendimentos Imobiliarios LTDA., pessoa jurídica de direitos 
privados, regularmente inscrita no CNPJ 10.720.153/0001-67, torna 
público que requereu a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente e Acorizal a , LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO
para LOTEAMENTO URBANO, situado na Estrada Acorizal – Engenho, 
Km 01,Loteamento Florada III,  s/n, Acorizal/MT

JOSE VALDELI DIAS ME, CNPJ 13.444.710/0001-52 TORNA
PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – SEMMADRS/VG, AS 
LICENÇAS: DE LOCALIZAÇÃO, PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE 
O P E R A Ç Ã O PA R A A AT I V I D A D E D E AT I V I D A D E S 
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. 
SITUADA RUA JOAQUIM TAVARES, N° 20-A – BAIRRO: VILA
PIRINEU – VÁRZEAGRANDE/MT.

Pequim ja está preparada pra inícios dos Jogos de Inverno 2022
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disse à Folha que encerrará a 
carreira ao final desta tempo-
rada, em maio de 2022.

“O aspecto físico é resul-
tado de uma dedicação de 
anos, não se constrói uma 
longevidade sem sacrifício e 
entendimento do corpo, e é 
isso que eu estou colhendo 
agora”, diz Walewska, meda-
lhista de ouro com a seleção 
nos Jogos de Pequim-2008 e 
bronze em Sydney-2000.

A rotina geralmente en-
volve duas sessões de treinos 
(físico e técnico) por dia, com 
duração de duas horas cada 
uma, além de uma média de 
duas partidas por semana. En-
tre as medidas para suportar 
o desafio está a alimentação 
balanceada, repouso e boa 
noite de sono, além de yoga e 
sessões de fisioterapia.

“Desde muito cedo obser-
vei a geração de 1996, que foi 
muito importante na minha 
formação como atleta e pes-
soa. Essa geração definiu para 
mim o que era necessário para 
me tornar uma atleta de alto 
nível, elas me deram exem-
plos inesquecíveis de com-
prometimento e dedicação”, 
afirma Walewska.

A geração, citada pela 
central, conquistou a medalha 
de bronze nas Olimpíadas de 
Atlanta-1996, a primeira da 
equipe feminina nos Jogos, 
e reunia nomes como Ana 
Moser, Ana Paula, Fernanda 
Venturini, Leila e Virna, sob 
o comando do técnico Ber-
nardinho.

Carol Gattaz conseguiu 
realizar o sonho de ir às Olim-
píadas neste ano, em Tóquio. 
Preterida nas edições de Pe-
quim-2008 e Londres-2012, 
ela foi convocada aos 39 anos 
e completou 40 no dia 27 de 
julho, em solo japonês.

A central do Itambé/Minas 
diz viver o melhor momento 
da carreira e chegou a ser elo-
giada —principalmente pela 
disposição em quadra— pelo 
técnico José Roberto Guima-
rães, da seleção brasileira.

“Eu tenho muito orgulho 
de ter me tornado a atleta mais 
velha do Brasil a ganhar uma 
medalha olímpica. Fui vice-

CARLOS PETROCILO
Da Folhapress - São Paulo

Walewska, 42, Juciely, 41, 
Carol Gattaz, 40, Marlon, 44, 
William, 42, Murilo, 40. Esses 
atletas têm desafiado a idade 
para seguirem protagonistas 
em suas equipes de vôlei du-
rante a disputa da Superliga 
2021/2022.

A longevidade não é facil-
mente alcançada no voleibol. 
Além do desgaste físico, os 
elencos se renovam e a concor-
rência fica acirrada nos clubes 
do país, uma das maiores 
potências mundiais.

“Desde os meus 35 anos 
eu planejo jogar só mais duas 
temporadas. Quando a gente 
chega no final e entende que 
teve uma temporada realiza-
dora, a sensação de missão 
cumprida gera satisfação”, 
afirma o levantador Marlon, 
do Farma Condé/São José.

Ele se afastou do time no 
começo deste mês e deverá 
voltar em janeiro. Marlon 
desenvolveu Retocolite Ulce-
rativa Idiopática (RCU), uma 
doença autoimune, e chegou 
a ficar alguns dias internado 
em um hospital em São José 
dos Campos.

“Eu digo que faltam alguns 
quilômetros [para encerrar 
a carreira], mas não vai ser 
dessa vez. Vou me recuperar 
e preciso pelo menos de mais 
uma temporada limpa, por-
que esta não foi [em razão do 
afastamento]”, diz.

Campeão mundial com a 
seleção em 2010, o levantador 
é natural de Guaíra (PR) e 
deixou a casa dos pais, descen-
dentes de japoneses e árabes, 
aos 13 anos, para praticar a 
modalidade.

Para ele, a formação contri-
buiu para a sua performance. 
“Eu cresci dentro da colônia 
japonesa, onde existe uma 
preocupação muito grande 
com a disciplina”, afirma. 
“Temos atletas alcoólatras, 
fumantes, e eles talvez não 
conseguiram essa essência 
básica com a família.”

Dos veteranos citados no 
início, somente Walewska, 
central do Dentil Praia Clube, 

VÔLEI Jogadores experientes permanecem 
em destaque no voleibol nacional

-campeã [perdeu a decisão do 
ouro para os Estados Unidos] 
com 40 anos, mas a minha ale-
gria e a minha dedicação em 
quadra eram de uma menina 
de 20 anos”, afirma Gattaz.

Antes decepcionada por 
não ter ido aos Jogos, Carol 
caiu em desânimo e sente que 
o Minas a “resgatou”. Ela foi 
contratada pelo clube na tem-
porada 2014/2015.

“Eu tive uma virada de 
chave muito importante quan-
do vim para o Minas. Aqui eu 
me senti acolhida, trabalhei 
muito e pude alcançar minha 
melhor forma física. A cada 
ano eu sinto que me cuido 
ainda mais. E isso inclui trei-
no físico, dentro de quadra, 
descanso, alimentação, yoga, 
tudo”, conta.

Para Juciely Barreto, cen-
tral do Sesc/Flamengo, o fato 
de ter debutado no vôlei aos 17 
anos contribuiu para sua lon-
gevidade, além de se conside-
rar uma atleta disciplinada e 
apaixonada pela modalidade.

Idade não é barreira para jogadores 
quarentões da Superliga de vôlei

“Há um tempo eu cheguei 
a me incomodar um pouco por 
estar ficando mais velha e con-
viver entre tantas jogadoras 
jovens. Hoje esse sentimento 
mudou totalmente. É motivo 
de orgulho citar minha ida-
de”, afirma. “Eu era muito 
mais emoção e hoje sou mais 
razão. O papel dentro da equi-
pe mudou junto com os anos.”

Murilo é o único medalhão 
da equipe do Sesi/São Paulo, 
uma das equipes mais vitorio-
sa do circuito e que passa por 
um processo de reformulação, 
com oportunidade a jovens 
atletas. A presença dele é 
uma aposta do clube, que lhe 
confiou o papel de capitanear 
o elenco com pouca rodagem.

“A experiência só me ajuda 
nesse processo e ajuda tam-
bém ao técnico [Anderson 
Rodrigues], dando um feedba-
ck para ele. Quero contribuir 
transmitindo o que passei ao 
longo de 20 anos de carreira, 
com passagens pelo vôlei 
italiano, seleção, Olimpíadas, 

para esta garotada de 18, 19 
anos”, diz.

Em 2017, ele mudou de 
função, de ponteiro para lí-
bero, em razão de uma série 
de lesões, com cirurgias no 
ombro e no cotovelo. No ano 
passado, retornou para a po-
sição de origem. “Está sendo 
um pouco difícil essa adap-
tação, principalmente com 
o impacto na hora do salto, 
mas estou buscando a minha 
melhora física.”

Bicampeão mundial (2006 
e 2010) e com duas medalhas 
olímpicas de prata no currí-
culo, em Pequim-2008 e Lon-
dres-2012, Murilo afirma que 
a evolução da medicina no es-
porte e a mudança no nível de 
treinamentos têm sido cruciais 
para estender essa trajetória 
na quadra. “Vou jogar até 
quando der, enquanto estiver 
me sentindo útil em quadra e 
me divertindo.”

Já William Arjona tem a 
chance de brigar pelo seu séti-
mo título na Superliga e lidera 

a equipe do Fiat/Gerdau/Mi-
nas, primeiro colocado e único 
invicto da competição. Com 11 
vitórias em 11 duelos, a equipe 
tem 33 pontos, dez a mais que o 
segundo colocado, o Cruzeiro 
(oito vitórias e duas derrotas).

“Para mim, é uma honra 
defender o clube mais tradi-
cional do voleibol brasileiro. 
Ficaria um vazio na minha car-
reira se eu não pudesse vestir 
a camisa do Minas”, definiu 
o campeão olímpico em 2016.

Evandro Guerra, 39, é o 
próximo a entrar na casa dos 
40. O oposto do Vôlei Renata/
Campinas fará aniversário no 
dia 27 deste mês.

“Sinto orgulho quando 
abordam a minha idade, por-
que estou tendo uma carreira 
vitoriosa e longa. Estou me 
divertindo com o Campinas, 
ganhamos o título do Paulista 
e vamos brigar pela Superli-
ga”, afirma ele, outro campeão 
olímpico no Rio. “Obviamen-
te, se estiver passando vergo-
nha, eu paro.”

Da Folhapress - São Paulo

O goleiro Fábio, 41, não 
deverá alcançar a marca de mil 
jogos com a camisa do Cruzei-
ro, que estava tão próxima. Ao 
menos não enquanto o clube 
for administrado pela gestão 
de Ronaldo Fenômeno.

Nesta quarta (5), o jogador, 
que disputou 976 partidas pela 
equipe mineira, anunciou nas 
redes sociais que não terá o 
seu contrato renovado e apro-
veitou para se despedir do 

Estadão Conteúdo

Leila Pereira não se cansa 
de dizer que prepara o Pal-
meiras para ganhar o Mundial 
dos Emirados Árabes Unidos, 
em fevereiro. A chegada de 
um centroavante é a peça que 
falta para o elenco de Abel 
Ferreira. Nesta quarta-feira, a 
presidente do clube mais uma 
vez reclamou dos altos preços 
do mercado na busca por um 
camisa 9 e garantiu que não 
vai fazer loucuras e “quebrar 
o Palmeiras.”

“Os valores que nos che-
gam são inviáveis para o 

torcedor cruzeirense.
Fábio disse que tinha tudo 

acertado com o presidente 
Sérgio Rodrigues, mas que a 
administração da SAF (Socie-
dade Anônima do Futebol), 
encabeçada por Ronaldo, não 
quis a renovação do experiente 
arqueiro.

“A renovação do contra-
to foi acertada com o clube, 
através do presidente Sergio 
Rodrigues em novembro de 
2021, que inclusive anunciou 
publicamente, faltando apenas 

futebol brasileiro. Não vou 
sacrificar o Palmeiras pagan-
do um valor que acho incom-
patível. Não estou dizendo 
que não vou investir”, afir-
mou a dirigente, descartando 
loucuras.

“Estamos fazendo mudan-
ças no elenco do Palmeiras, 
estamos em busca de reforços, 
mas sempre com responsabili-
dade financeira. Vou ser bem 
clara: eu não vou quebrar o 
Palmeiras. Enquanto eu for 
presidente do Palmeiras, isto 
não vai acontecer.”

O Palmeiras trouxe até o 
momento poucos nomes. Mas 

as assinaturas dos documentos 
negociados. Mas esta nova ad-
ministração não me deu mais 
essa opção”, disse Fábio, em 
publicação no Instagram.

“Quero deixar claro que 
aceitaria a readequação ao 
novo teto salarial, mas essa 
nova administração também 
não me deu essa opção.”

O goleiro também utilizou 
a postagem para criticar pu-
blicamente Paulo André, con-
tratado por Ronaldo para ser 
gestor de futebol do Cruzeiro. 

os reforços, por enquanto, são 
apenas reposição dos jogado-
res que se despediram. Rafael 
Navarro veio para a vaga de 
Willian Bigode, Marcelo Lom-
ba assume a reserva que era de 
Jaílson, e Atuesta herda a vaga 
de Felipe Melo.

Leila Pereira pediu calma 
aos palmeirenses e revelou 
que não desistirá de deixar o 
elenco ainda mais forte. Por 
fim, mandou o recado que 
todos esperavam: “Nosso foco 
é o bicampeonato mundial. 
Vamos fortes! Estou muito 
confiante, estamos focados 
para isso.”

CRUZEIRO

Fábio se despede do Cruzeiro e diz que gestão Ronaldo não quis renovação

PALMEIRAS

Leila Pereira reclama de valores inviáveis 
do mercado: ‘Não quebrarei o Palmeiras

Arbitro a

Concorrência Pública Eletrônica com Proposta de Aquisição de Imóveis SPU nº 02/2022
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 11 de Março  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 Garças- 
MT

Av. 7 de Setembro, s/n, Lote Esquina 
Posto, Centro 8.309

Cartório do 1° Ofício de Registro 
de Imóveis da Comarca de Alta 

das Garças
Terreno

1.060,00m² R$ 328.000,00

02 Alto Garças- 
MT

Av. 7 de Setembro, s/n, esquina com 
as R. Dr. Fernando Corrêa da Costa 

e R. Ceará
8.307

Cartório do 1° Ofício  de Registro 
de Imóveis da Comarca de Alta 

das Garças
Terreno

5.300,00m² R$ 1.350.000,00

2. Ressalvas do Item 01: Consta no registro de matrícula do imóvel a caracterização da área de 1.060,00 m², porém constam benfeitorias 
oriundas do desmembramento de maneira equivocada, uma vez que as benfeitorias somente ficaram em outra matrícula de imóvel da União. 
Dessa maneira, será solicitada a retificação do registro na matrícula em processo diverso, sendo que assim que efetuada será anexada nova 
Certidão de Matrícula neste processo.
3. Ressalvas do Item 02: Consta no registro de matrícula do imóvel corretamente a caracterização da área de 5.300,00 m², porém constam 
benfeitorias oriundas do desmembramento de maneira equivocada, uma vez que as benfeitorias somente ficaram em outra matrícula de 
imóvel da União, e não na matrícula de que trata o presente processo.
4. Os trabalhos da Comissão de Licitação obedecerão rigorosamente os termos do Edital da Concorrência SPU nº 02/2022.
5. Informações sobre a Concorrência SPU n.º 002/2022 poderão ser obtidas nos dias úteis, a partir de 10 de Janeiro 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

O ex-zagueiro foi companheiro 
de Fábio no clube em 2015.

“A atual diretoria foi clara, 
que não deseja contar comigo 
desportivamente para 2022. Na 
reunião estava presente o dire-
tor executivo Pedro Martins e 
Gabriel Lima, representando 
a atual gestão. Paulo André, 
que estava na sala ao lado, não 
teve sequer a consideração de 
me cumprimentar, sendo ele 
um ex-companheiro de clube”, 
afirmou o arqueiro de 41 anos.

No fim de sua mensagem 
publicada no Instagram, Fá-
bio disse que ele e sua família 
choraram com a notícia da não 
renovação com o Cruzeiro e 
agradeceu “976 vezes” aos 
torcedores cruzeirenses.

Após rápida passagem pelo 
clube em 2000, Fábio retornou 
ao Cruzeiro em 2005 para 
construir a trajetória que faria 
dele um dos maiores ídolos da 
história celeste.

Com o time de Belo Hori-

zonte, conquistou sete Cam-
peonatos Mineiros (2006, 2008, 
2009, 2011, 2014, 2018 e 2019), 
dois Campeonatos Brasileiros 
(2013 e 2014) e três Copas do 
Brasil (2000, 2017 e 2018), além 
de ter sido eleito o melhor 
goleiro nos Brasileiros de 2010 
e 2013. Ele é o recordista de 
atuações no clube.

Na noite desta quarta-feira, 
o Cruzeiro publicou nas redes 
sociais um vídeo em homena-
gem ao goleiro.

Aos 40 anos de idade, Wal inicia Superliga Feminina como uma das mais velhas da competição
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disse à Folha que encerrará a 
carreira ao final desta tempo-
rada, em maio de 2022.

“O aspecto físico é resul-
tado de uma dedicação de 
anos, não se constrói uma 
longevidade sem sacrifício e 
entendimento do corpo, e é 
isso que eu estou colhendo 
agora”, diz Walewska, meda-
lhista de ouro com a seleção 
nos Jogos de Pequim-2008 e 
bronze em Sydney-2000.

A rotina geralmente en-
volve duas sessões de treinos 
(físico e técnico) por dia, com 
duração de duas horas cada 
uma, além de uma média de 
duas partidas por semana. En-
tre as medidas para suportar 
o desafio está a alimentação 
balanceada, repouso e boa 
noite de sono, além de yoga e 
sessões de fisioterapia.

“Desde muito cedo obser-
vei a geração de 1996, que foi 
muito importante na minha 
formação como atleta e pes-
soa. Essa geração definiu para 
mim o que era necessário para 
me tornar uma atleta de alto 
nível, elas me deram exem-
plos inesquecíveis de com-
prometimento e dedicação”, 
afirma Walewska.

A geração, citada pela 
central, conquistou a medalha 
de bronze nas Olimpíadas de 
Atlanta-1996, a primeira da 
equipe feminina nos Jogos, 
e reunia nomes como Ana 
Moser, Ana Paula, Fernanda 
Venturini, Leila e Virna, sob 
o comando do técnico Ber-
nardinho.

Carol Gattaz conseguiu 
realizar o sonho de ir às Olim-
píadas neste ano, em Tóquio. 
Preterida nas edições de Pe-
quim-2008 e Londres-2012, 
ela foi convocada aos 39 anos 
e completou 40 no dia 27 de 
julho, em solo japonês.

A central do Itambé/Minas 
diz viver o melhor momento 
da carreira e chegou a ser elo-
giada —principalmente pela 
disposição em quadra— pelo 
técnico José Roberto Guima-
rães, da seleção brasileira.

“Eu tenho muito orgulho 
de ter me tornado a atleta mais 
velha do Brasil a ganhar uma 
medalha olímpica. Fui vice-

CARLOS PETROCILO
Da Folhapress - São Paulo

Walewska, 42, Juciely, 41, 
Carol Gattaz, 40, Marlon, 44, 
William, 42, Murilo, 40. Esses 
atletas têm desafiado a idade 
para seguirem protagonistas 
em suas equipes de vôlei du-
rante a disputa da Superliga 
2021/2022.

A longevidade não é facil-
mente alcançada no voleibol. 
Além do desgaste físico, os 
elencos se renovam e a concor-
rência fica acirrada nos clubes 
do país, uma das maiores 
potências mundiais.

“Desde os meus 35 anos 
eu planejo jogar só mais duas 
temporadas. Quando a gente 
chega no final e entende que 
teve uma temporada realiza-
dora, a sensação de missão 
cumprida gera satisfação”, 
afirma o levantador Marlon, 
do Farma Condé/São José.

Ele se afastou do time no 
começo deste mês e deverá 
voltar em janeiro. Marlon 
desenvolveu Retocolite Ulce-
rativa Idiopática (RCU), uma 
doença autoimune, e chegou 
a ficar alguns dias internado 
em um hospital em São José 
dos Campos.

“Eu digo que faltam alguns 
quilômetros [para encerrar 
a carreira], mas não vai ser 
dessa vez. Vou me recuperar 
e preciso pelo menos de mais 
uma temporada limpa, por-
que esta não foi [em razão do 
afastamento]”, diz.

Campeão mundial com a 
seleção em 2010, o levantador 
é natural de Guaíra (PR) e 
deixou a casa dos pais, descen-
dentes de japoneses e árabes, 
aos 13 anos, para praticar a 
modalidade.

Para ele, a formação contri-
buiu para a sua performance. 
“Eu cresci dentro da colônia 
japonesa, onde existe uma 
preocupação muito grande 
com a disciplina”, afirma. 
“Temos atletas alcoólatras, 
fumantes, e eles talvez não 
conseguiram essa essência 
básica com a família.”

Dos veteranos citados no 
início, somente Walewska, 
central do Dentil Praia Clube, 

VÔLEI Jogadores experientes permanecem 
em destaque no voleibol nacional

-campeã [perdeu a decisão do 
ouro para os Estados Unidos] 
com 40 anos, mas a minha ale-
gria e a minha dedicação em 
quadra eram de uma menina 
de 20 anos”, afirma Gattaz.

Antes decepcionada por 
não ter ido aos Jogos, Carol 
caiu em desânimo e sente que 
o Minas a “resgatou”. Ela foi 
contratada pelo clube na tem-
porada 2014/2015.

“Eu tive uma virada de 
chave muito importante quan-
do vim para o Minas. Aqui eu 
me senti acolhida, trabalhei 
muito e pude alcançar minha 
melhor forma física. A cada 
ano eu sinto que me cuido 
ainda mais. E isso inclui trei-
no físico, dentro de quadra, 
descanso, alimentação, yoga, 
tudo”, conta.

Para Juciely Barreto, cen-
tral do Sesc/Flamengo, o fato 
de ter debutado no vôlei aos 17 
anos contribuiu para sua lon-
gevidade, além de se conside-
rar uma atleta disciplinada e 
apaixonada pela modalidade.

Idade não é barreira para jogadores 
quarentões da Superliga de vôlei

“Há um tempo eu cheguei 
a me incomodar um pouco por 
estar ficando mais velha e con-
viver entre tantas jogadoras 
jovens. Hoje esse sentimento 
mudou totalmente. É motivo 
de orgulho citar minha ida-
de”, afirma. “Eu era muito 
mais emoção e hoje sou mais 
razão. O papel dentro da equi-
pe mudou junto com os anos.”

Murilo é o único medalhão 
da equipe do Sesi/São Paulo, 
uma das equipes mais vitorio-
sa do circuito e que passa por 
um processo de reformulação, 
com oportunidade a jovens 
atletas. A presença dele é 
uma aposta do clube, que lhe 
confiou o papel de capitanear 
o elenco com pouca rodagem.

“A experiência só me ajuda 
nesse processo e ajuda tam-
bém ao técnico [Anderson 
Rodrigues], dando um feedba-
ck para ele. Quero contribuir 
transmitindo o que passei ao 
longo de 20 anos de carreira, 
com passagens pelo vôlei 
italiano, seleção, Olimpíadas, 

para esta garotada de 18, 19 
anos”, diz.

Em 2017, ele mudou de 
função, de ponteiro para lí-
bero, em razão de uma série 
de lesões, com cirurgias no 
ombro e no cotovelo. No ano 
passado, retornou para a po-
sição de origem. “Está sendo 
um pouco difícil essa adap-
tação, principalmente com 
o impacto na hora do salto, 
mas estou buscando a minha 
melhora física.”

Bicampeão mundial (2006 
e 2010) e com duas medalhas 
olímpicas de prata no currí-
culo, em Pequim-2008 e Lon-
dres-2012, Murilo afirma que 
a evolução da medicina no es-
porte e a mudança no nível de 
treinamentos têm sido cruciais 
para estender essa trajetória 
na quadra. “Vou jogar até 
quando der, enquanto estiver 
me sentindo útil em quadra e 
me divertindo.”

Já William Arjona tem a 
chance de brigar pelo seu séti-
mo título na Superliga e lidera 

a equipe do Fiat/Gerdau/Mi-
nas, primeiro colocado e único 
invicto da competição. Com 11 
vitórias em 11 duelos, a equipe 
tem 33 pontos, dez a mais que o 
segundo colocado, o Cruzeiro 
(oito vitórias e duas derrotas).

“Para mim, é uma honra 
defender o clube mais tradi-
cional do voleibol brasileiro. 
Ficaria um vazio na minha car-
reira se eu não pudesse vestir 
a camisa do Minas”, definiu 
o campeão olímpico em 2016.

Evandro Guerra, 39, é o 
próximo a entrar na casa dos 
40. O oposto do Vôlei Renata/
Campinas fará aniversário no 
dia 27 deste mês.

“Sinto orgulho quando 
abordam a minha idade, por-
que estou tendo uma carreira 
vitoriosa e longa. Estou me 
divertindo com o Campinas, 
ganhamos o título do Paulista 
e vamos brigar pela Superli-
ga”, afirma ele, outro campeão 
olímpico no Rio. “Obviamen-
te, se estiver passando vergo-
nha, eu paro.”

Da Folhapress - São Paulo

O goleiro Fábio, 41, não 
deverá alcançar a marca de mil 
jogos com a camisa do Cruzei-
ro, que estava tão próxima. Ao 
menos não enquanto o clube 
for administrado pela gestão 
de Ronaldo Fenômeno.

Nesta quarta (5), o jogador, 
que disputou 976 partidas pela 
equipe mineira, anunciou nas 
redes sociais que não terá o 
seu contrato renovado e apro-
veitou para se despedir do 

Estadão Conteúdo

Leila Pereira não se cansa 
de dizer que prepara o Pal-
meiras para ganhar o Mundial 
dos Emirados Árabes Unidos, 
em fevereiro. A chegada de 
um centroavante é a peça que 
falta para o elenco de Abel 
Ferreira. Nesta quarta-feira, a 
presidente do clube mais uma 
vez reclamou dos altos preços 
do mercado na busca por um 
camisa 9 e garantiu que não 
vai fazer loucuras e “quebrar 
o Palmeiras.”

“Os valores que nos che-
gam são inviáveis para o 

torcedor cruzeirense.
Fábio disse que tinha tudo 

acertado com o presidente 
Sérgio Rodrigues, mas que a 
administração da SAF (Socie-
dade Anônima do Futebol), 
encabeçada por Ronaldo, não 
quis a renovação do experiente 
arqueiro.

“A renovação do contra-
to foi acertada com o clube, 
através do presidente Sergio 
Rodrigues em novembro de 
2021, que inclusive anunciou 
publicamente, faltando apenas 

futebol brasileiro. Não vou 
sacrificar o Palmeiras pagan-
do um valor que acho incom-
patível. Não estou dizendo 
que não vou investir”, afir-
mou a dirigente, descartando 
loucuras.

“Estamos fazendo mudan-
ças no elenco do Palmeiras, 
estamos em busca de reforços, 
mas sempre com responsabili-
dade financeira. Vou ser bem 
clara: eu não vou quebrar o 
Palmeiras. Enquanto eu for 
presidente do Palmeiras, isto 
não vai acontecer.”

O Palmeiras trouxe até o 
momento poucos nomes. Mas 

as assinaturas dos documentos 
negociados. Mas esta nova ad-
ministração não me deu mais 
essa opção”, disse Fábio, em 
publicação no Instagram.

“Quero deixar claro que 
aceitaria a readequação ao 
novo teto salarial, mas essa 
nova administração também 
não me deu essa opção.”

O goleiro também utilizou 
a postagem para criticar pu-
blicamente Paulo André, con-
tratado por Ronaldo para ser 
gestor de futebol do Cruzeiro. 

os reforços, por enquanto, são 
apenas reposição dos jogado-
res que se despediram. Rafael 
Navarro veio para a vaga de 
Willian Bigode, Marcelo Lom-
ba assume a reserva que era de 
Jaílson, e Atuesta herda a vaga 
de Felipe Melo.

Leila Pereira pediu calma 
aos palmeirenses e revelou 
que não desistirá de deixar o 
elenco ainda mais forte. Por 
fim, mandou o recado que 
todos esperavam: “Nosso foco 
é o bicampeonato mundial. 
Vamos fortes! Estou muito 
confiante, estamos focados 
para isso.”

CRUZEIRO

Fábio se despede do Cruzeiro e diz que gestão Ronaldo não quis renovação

PALMEIRAS

Leila Pereira reclama de valores inviáveis 
do mercado: ‘Não quebrarei o Palmeiras

Arbitro a

Concorrência Pública Eletrônica com Proposta de Aquisição de Imóveis SPU nº 02/2022
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 11 de Março  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 Garças- 
MT

Av. 7 de Setembro, s/n, Lote Esquina 
Posto, Centro 8.309

Cartório do 1° Ofício de Registro 
de Imóveis da Comarca de Alta 

das Garças
Terreno

1.060,00m² R$ 328.000,00

02 Alto Garças- 
MT

Av. 7 de Setembro, s/n, esquina com 
as R. Dr. Fernando Corrêa da Costa 

e R. Ceará
8.307

Cartório do 1° Ofício  de Registro 
de Imóveis da Comarca de Alta 

das Garças
Terreno

5.300,00m² R$ 1.350.000,00

2. Ressalvas do Item 01: Consta no registro de matrícula do imóvel a caracterização da área de 1.060,00 m², porém constam benfeitorias 
oriundas do desmembramento de maneira equivocada, uma vez que as benfeitorias somente ficaram em outra matrícula de imóvel da União. 
Dessa maneira, será solicitada a retificação do registro na matrícula em processo diverso, sendo que assim que efetuada será anexada nova 
Certidão de Matrícula neste processo.
3. Ressalvas do Item 02: Consta no registro de matrícula do imóvel corretamente a caracterização da área de 5.300,00 m², porém constam 
benfeitorias oriundas do desmembramento de maneira equivocada, uma vez que as benfeitorias somente ficaram em outra matrícula de 
imóvel da União, e não na matrícula de que trata o presente processo.
4. Os trabalhos da Comissão de Licitação obedecerão rigorosamente os termos do Edital da Concorrência SPU nº 02/2022.
5. Informações sobre a Concorrência SPU n.º 002/2022 poderão ser obtidas nos dias úteis, a partir de 10 de Janeiro 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

O ex-zagueiro foi companheiro 
de Fábio no clube em 2015.

“A atual diretoria foi clara, 
que não deseja contar comigo 
desportivamente para 2022. Na 
reunião estava presente o dire-
tor executivo Pedro Martins e 
Gabriel Lima, representando 
a atual gestão. Paulo André, 
que estava na sala ao lado, não 
teve sequer a consideração de 
me cumprimentar, sendo ele 
um ex-companheiro de clube”, 
afirmou o arqueiro de 41 anos.

No fim de sua mensagem 
publicada no Instagram, Fá-
bio disse que ele e sua família 
choraram com a notícia da não 
renovação com o Cruzeiro e 
agradeceu “976 vezes” aos 
torcedores cruzeirenses.

Após rápida passagem pelo 
clube em 2000, Fábio retornou 
ao Cruzeiro em 2005 para 
construir a trajetória que faria 
dele um dos maiores ídolos da 
história celeste.

Com o time de Belo Hori-

zonte, conquistou sete Cam-
peonatos Mineiros (2006, 2008, 
2009, 2011, 2014, 2018 e 2019), 
dois Campeonatos Brasileiros 
(2013 e 2014) e três Copas do 
Brasil (2000, 2017 e 2018), além 
de ter sido eleito o melhor 
goleiro nos Brasileiros de 2010 
e 2013. Ele é o recordista de 
atuações no clube.

Na noite desta quarta-feira, 
o Cruzeiro publicou nas redes 
sociais um vídeo em homena-
gem ao goleiro.

Aos 40 anos de idade, Wal inicia Superliga Feminina como uma das mais velhas da competição
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A & I ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 09.145.594/0001-01, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Urbano – SMADES a Licença Ambiental – Modalidade: Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para atividade Comércio por atacado 
e varejo de caminhões novos e usados, camionetas e utilitários usados, reboques 
e semi-reboques novos e usados, ônibus e micro-ônibus novos e usados, peças 
e acessórios novos para veículos automotores e reparação mecânica de veículos 
automotores, localizado na RODOVIA BR 163, S/N, ZONA RURAL, Cuiabá-MT, 
Coordenadas Geográficas 55º56’21.00’’ W e 15º40’26.00’’ S.

Cooperativa De Extração Mineral De Nossa Se-
nhora Do Livramento. CNPJ 26.729.643/0001-
64. Torna público que está requerendo na SEMA 
MT a mudança de razão social das licenças LP, LI 
e LO referente processo n.127492/2019

PNEULANDIA COMERCIAL LTDA, CNPJ 
01.536.085/0023-03, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA a Licen-
ça Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação 
para a atividade de Serviços de Manutenção e Reparação 
de Veículos Automotores,instalado na Avenida Dom Wuni-
baldo, 723, Centro, Município de Rondonópolis/MT. 

PNEULANDIA COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.536.085/0024-86, 
torna público que requereu junto a Coordenadoria de Meio Am-
biente de Primavera do Leste - SEMAa Alteração de Razão So-
cial de A L N Comércio de Pneus Ltda (Araguaia Pneus), CNPJ 
21.333.715/0001-36 para Pneulandia Comercial Ltda, CNPJ 
01.536.085/00024-86 para a atividade de Serviços de Manutenção 
e Reparação de Veículos Automotores, instalado na Rua São Paulo, 
450, Parque Industrial, Município de Primavera do Leste/MT.

COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA, CNPJ 
61.150.348/0008-26, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA a Reno-
vação de Licença de Operação para a atividade de Fabri-
cação de Adubos e Fertilizantes, Exceto Organo-Minerais, 
instalado na Rua Alcioneide Galvan Speranza, 639, Setor 
Residencial Grannville I, Município de Rondonópolis/MT.

MUNICIPIO DE AGUA BOA CNPJ-15.023.898/0001-90- Torna público que 
requereu ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social e Ambiental “Médio Araguaia” - CODEMA /MT, LP-LI S14 02 48.9 W52 
09 18.0- para Execução dos serviços de Implantação, Pavimentação Asfáltica 
e Drenagem na BR-158, Trecho 02, no município de Água Boa/MT, com uma 
extensão de 2,06083 Km, em conformidade com o Projeto Executivo de 
Engenharia. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
*O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Gás - 
MTGÁS, Sec. César Miranda, CONVOCA* todos os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a *ser realizada no dia 14 de 
janeiro de 2022 (14/01/2022), às 09h30min, que será realizada por meio de videoconferência 
ou híbrida*, sendo na forma presencial na sede da Companhia Mato-grossense de Gás - 
MTGÁS, na Av. República do Líbano, nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, na cidade 
de Cuiabá, Estado Mato Grosso, CEP 78048-19, e na forma telepresencial por meio do link 
que será oportunamente informado, considerando o Decreto nº 1.134/2021, para tratar das 
seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Concessão de revisão geral de subsídios, com fulcro na Lei nº 11.639 de dezembro de 
2021.

2ª - Instituir a modalidade de teletrabalho como uma das formas de cumprimento da 
jornada de trabalho no âmbito da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, como 
prevê a Lei Completar n º 709 de 20 de dezembro de 2021.

3ª - Correção da terminologia “remuneração”, contida no parágrafo 1º do artigo 12 do 
Estatuto Social da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, para “verba 
compensatória”, atendendo a legislação pertinente.  

4ª - Regulamentar a incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF sobre as 
verbas compensatórias percebidas pelos Membros do Conselho de Administração da 
Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, nos termos do Parecer 352/SGACI/2019 da 
Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

5ª - Baixa do CNPJ 06.023.921/0003-18 - filial MTGÁS. Código e Descrição da Atividade 
Econômica Principal: 46.82-6-00 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Outros assuntos de interesses gerais.

Desde já, o Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, Sec. César Miranda, 
agradece a participação de todos.  06/01, 07/01 e 08/01/2022

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 20 de janeiro de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 1 de fevereiro 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_1585-06).

Demonstrações do fluxo de caixa - Método indireto 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais (auditado)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (3.194) 6.072 (3.227) 5.798
Ajuste para:
Depreciação e amortização 199 145 216 145
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (265) 302 (265) 302
Provisão de juros sobre financiamentos 3.611 1.980 3.611 1.980
Variação cambial líquida sobre operações não liquidadas 116 (34) 116 (34)
Provisão de juros sobre aplicações financeiras (22) (53) (22) (53)
Perda com derivativos - Instrumentos financeiros – 461 – 461
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (1.521) 1.710 (894) 1.710
Resultado de equivalência patrimonial (973) – – –
Outras provisões (275) (466) (941) (466)
Variações em: (Aumento) ou redução de ativos:
Contas a receber de clientes (21.117) (9.124) (30.318) (9.124)
Imóveis a Comercializar (4.147) 1.542 (17.191) 1.542
Adiantamentos a fornecedores (5.031) (2.725) (5.770) (2.725)
Impostos a recuperar 2.085 (3.348) 2.084 (3.348)
Outras contas a receber (3.805) (8) (4.159) (8)
Variações em: Aumento ou (redução) de passivos:
Fornecedores 18.558 (2.733) 26.025 (2.412)
Adiantamentos de clientes – – 7.765 –
Salários e encargos a pagar 228 25 89 25
Outras contas a pagar 1.719 (46) 1.803 (46)
Impostos e contribuições a recolher 1.868 2.530 2.217 2.530
Imposto de renda e contrinuição social pagos (1.714) – (1.714) –
Juros pagos de empréstimos e financiamentos de terceiros (1.034) (1.980) (1.034) (1.980)
Caixa (aplicado nas) atividades operacionais (14.714) (5.750) (21.608) (5.703)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos (4.318) (203) (1.863) (203)
Aquisição de propriedade para investimento 3.500 (8.334) 3.384 (8.334)
Empréstimos concedidos a partes relacionadas (38.582) (21.287) (21.241) (21.287)
Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas 3.679 557 3.679 557
Aquisição de ativos imobilizados (590) (541) (1.228) (541)
Fluxo de caixa líq. aplicado nas atividades de investimentos (36.311) (29.808) (17.269) (29.808)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos e financiamentos de terceiros 69.411 34.078 72.811 34.078
Captações de empréstimos e financiamentos com partes rela-
cionadas 15.440 15.449 13.185 15.449
Pagamento de empréstimos e financiamentos de terceiros (31.060) (13.515) (31.060) (13.515)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos 53.791 36.012 54.936 36.012
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa 2.766 454 16.058 501
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 553 99 600 99
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 3.570 553 8.354 600

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

EMHA Construtora e Incorporadora S.A
CNPJ nº 09.137.574/0001-80

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante (auditado)
 Caixa e equivalentes de caixa 8 3.570 553 8.354 600
 Contas a receber de clientes 9 34.809 17.384 36.570 17.384
 Imóveis a Comercializar 10 7.863 3.716 24.662 7.471
 Adiantamentos a fornecedores 11 8.066 3.035 8.833 3.064
 Impostos a recuperar 12 3.453 5.538 3.459 5.543
 Outras contas a receber 3.810 5 4.074 5
Total ativo circulante 61.571 30.231 85.953 34.066
Não circulante
 Mútuos financeiros 27 38.372 18.955 32.045 17.385
 Aplicações financeiras 113 91 113 91
 Contas a receber de clientes 9 737 – 8.176 –

39.222 19.046 40.334 17.476
Não circulante
 Investimentos 14 5.549 258 1.920 57
 Propriedade para investimento 13 35.510 8.334 35.510 8.334
 Imobilizado 15 1.781 1.348 2.457 1.398
 Intangível 23 – 23 –

42.863 9.940 39.910 9.789
Total do ativo não circulante 82.085 28.986 80.244 27.265
Total do ativo 143.656 59.217 166.197 61.331

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante (auditado)
 Fornecedores 16 23.292 4.734 32.911 6.886
 Empréstimos e financiamentos 17 26.497 33.001 26.497 33.001
 Salários e encargos a pagar 291 63 371 76
 Adiantamentos de clientes – – 7.765 –
 Instrumentos financeiros derivativos – 461 – 461
 Imposto de renda e contribuições social 
  a pagar 26 281 1.995 281 1.995
 Impostos e contribuições a recolher 18 4.980 2.914 5.336 2.920
 Dividendos a pagar 20 1.518 1.518 1.518 1.518
 Outras contas a pagar 1.719 – 1.803 –
Total passivo circulante 58.578 44.686 76.481 46.857
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 17 48.580 3.632 51.981 3.632
 Empréstimos partes relacionadas 27 4.456 4.502 5.436 4.720
 Imposto de renda e contribuição social 
  diferidos 26 8.867 – 9.195 –
 Impostos e contribuições a recolher 18 66 264 66 264
Total passivo não circulante 61.969 8.398 66.677 8.616
Total do passivo 120.547 53.084 143.159 55.473
Patrimônio líquido
 Capital social 20 500 500 500 500
 Prejuízos acumulados 20 100 – (645) (274)
 Reservas de lucros 20 2.339 5.633 2.974 5.633
 Ajuste de avaliação patrimonial 20.170 – 20.170 –
 Participação dos acionistas não controladores 
  no patrimônio líquido das controladas – – 38 –
Total patrimônio líquido 23.109 6.133 23.038 5.859
Total do passivo e do patrimônio líquido 143.656 59.217 166.197 61.332

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Em milhares de reais)
Reservas de lucros Ajuste de avaliação  

patrimonial
Dividendos adicionais  

propostos
Prejuízos  

acumuladosCapital social Reserva legal Retenção de lucros Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (não auditado) 500 100 979 – – – 1.579
Lucro líquido do exercício – – – – – 6.072 6.072
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (1.518) (1.518)
Transferência de retenção de lucros – – 4.554 – – (4.554) –
Saldo em 31 de dezembro de 2019 500 100 5.533 – – – 6.133
Ajuste de avaliação patrimonial – – – 20.170 – – 20.170
Prejuízo do exercício – – – – – (3.194) (3.194)
Absorção de reserva de retenção de lucros – – (3.194) – – 3.194 –
Absorção de reserva legal – (100) – – – 100 –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 500 – 2.339 20.170 – 100 23.109

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

(auditado)
 Receita operacional líquida 23 125.412 46.691 141.506 46.691
 Custos dos produtos vendidos 24 (105.146) (28.771) (117.752) (28.944)
Lucro bruto 20.266 17.920 23.754 17.747
Despesas operacionais
 Despesas administrativas e gerais 24 (19.539) (6.761) (21.173) (6.829)
 Despesas com vendas 24 (1.479) – (1.479) –
 Outras receitas e (despesas) operacionais, 
líquidas 251 (291) (1.050) (315)
Resultado antes do resultado financeiro (501) 10.868 52 10.602
 Receitas financeiras 25 2.836 211 2.918 211
 Despesas financeiras 25 (7.050) (3.297) (7.091) (3.306)

–
Resultado financeiro líquido (4.214) (3.086) (4.173) (3.094)
Resultado antes do impostos (4.715) 7.782 (4.121) 7.508
 Imposto de renda e contribuição 
  social corrente 26 (3) (1.710) (302) (1.710)
 Imposto de renda e contribuição 
  social diferido 26 1.524 – 1.196 –
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (3.194) 6.072 (3.227) 5.798

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
Demonstrações de resultados abrangentes 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

(auditado)
Lucro (prejuízo) do exercício (3.194) 6.072 (3.227) 5.798
Outros resultados abrangentes – –  – –
Resultado abrangente total (3.194) 6.072 (3.227) 5.798

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

As Demonstrações Financeiras completas, estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia
Douglas Aparecido Godoy de Lima - Diretor - CPF/MF sob o nº 917.488.449-20 Márcia Borges de Santana Santos - Contadora Responsável - CPF: 693.942.881-04 - CRC: MT/009911-O-0

“Águas Cuiabá S/A - Concessionária de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, 
CNPJ n° 14.995.581/0001-53, torna público 
que requereu junto a SEMA - Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação do Sistema de Tratamento de Lodo 
da ETA Ribeirão do Lipa.”

Agropecuária Camila S.A. - CNPJ: 02.298.704/0001-18 - NIRE: 51300006782 - 
Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária - Ficam convocados os 
senhores acionistas, com direito a voto, da Agropecuária Camila S.A., sociedade 
anônima de capital fechado, CNPJ 02.298.704/0001-18, NIRE 51300006782, a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 17/01/2022, às 10hs, na Fazenda 
Camila, Rod. MT 129 (entroncamento MT 020 sentido Gaúcha do Norte), Km 11 + 31 
Km à esquerda, Sala 01, Zona Rural, Município de Paranatinga, Estado de Mato 
Grosso, CEP 78.870-000, para, nos termos dos Artigos 121 e seguintes da Lei nº. 
6.404/76, conforme alterada e em vigor (Lei das Sociedades por Ações), deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Alterar a Razão Social da Sociedade, para: “Giongo 
Pecuária S.A.”. (b) Alterar a redação do Art. Quarto, do Estatuto Social, o qual versa 
sobre o objetivo da sociedade; e (c) Consolidação do Estatuto Social. Paranatinga/MT, 
06/01/2021. Leonardo Giongo - Diretor Presidente. 07/01, 08/01 e 11/01/21 Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária do Centro de Estudo Espírita

Fonte de Paz  - CNPJ nº 33.708.769/0001-18 - Ficam os senhores membros do Centro de
Estudo Espírita Fonte da Paz, convocados pelo presente Edital a fim de se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, no dia 22/01/2022 (sábado), às 16hs  em 1ª convocação
com presença de metade mais um dos membros com direito a voto, e, em 2ª convocação
às 16h30min, com o mínimo de 1/3 dos associados,  na sede social  localizada na Av.
Djalma Ferreira de Souza, s/nº, Setor Oeste, bairro Morada do Ouro, nesta Capital, com
fulcro no que dispõe o Artigo 10 - § 1º do Estatuto Social, a fim de tratar dos seguintes
assuntos: a) Tomar conhecimento do parecer do Conselho Fiscal sobre os demonstrativos
financeiros  e  demais  documentos,  e  prestação  de  contas dos exercícios   referentes  ao
mandato que se finda; b) Eleição e posse da Diretoria Executiva para o triênio 2022/2025;
c)  Eleição e posse do Conselho Fiscal  para o  triênio 2022/2025;  d)  Assuntos Gerais.
Cuiabá, 04/01/2022. Luiz Augusto dos Santos - Presidente. 07/01/22

Alexandre Oliveira dos Santos, 11.060.598/0001-20, torna público que requereu à
Prefeitura  Municipal  de  Cuiabá/MT por  Meio  da  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Urbano  Sustentável -  SMADESS  a  Adequação
Ambiental -  (LP/LI/LO)  para  Atividade  de  Impressão  de  Material  para  uso
Publicitário, localizada na Avenida Coronel Escolástico, 775, CEP 78010-200, Bairro
Bandeirantes no Município de Cuiabá/MT. 07/01/22

New Solar 10 SPE LTDA. CNPJ  44.187.521/0001-75 torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano - , Licença de localização (LL) Licença Prévia SMADES/CUIABÁ
(LP) e Licença de Instalação (LI), com atividade de Usina Fotovoltaica 
com capacidade total de geração de 30Mw de energia situado na 
Fazenda Paraiso/ Vitoria I - Acesso pela Rodovia dos Imigrantes, s/n, 
Distrito Industrial, Cuiabá – MT.

C a r r a p i c h o  E c h e r  6 2  I n c o r p o r a ç õ e s  S P E  LT D A  -
CNPJ43.964.317/0001-50, torna público que requereu á Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável do 
Município de Várzea Grande  a Licença Prévia, (SEMMADRS/VG)
Licença de Instalação para empreendimento Condomínio Residencial 
com 186 un. habitacionais situado na Av. Tricolor, s/nº, Bairro Cristo Rei 
(Carrapicho) no município de Várzea Grande – MT.

A Disveco LTDA, CNPJ 02.971.360/0001-66 situada n Avenida 
Fernando Correa da Costa, nº 1800, Jardim Kennedy-Cuiabá/MT, torna 
público que requereu  a  Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano, modalidade de renovação da Licença de 
Operação (LO) para a Atividade Comércio a varejo de automóveis, 
camionetas e utilitários novo (atividades de oficina, lava jato) no 
Estado de Mato Grosso.

Disveco LTDA, 02.971.360/0015-61CNPJ , Situada AV JULIO 
DOMINGOS DE CAMPOS (LOT D INDUSTRIAL) 5200, Mapim, no 
município de Várzea Grande/MT.  que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável- 
SEMMADRS Alteração de razão social e renovação da Licença de 
Operação para atividade de Serviços de lanternagem ou funilaria e 
pintura de veículos automotores (oficina, lava jato e funilaria e pintura) 
no Estado de Mato Grosso                                                                  (07/01/2022)

TÊNIS O tenista número 1 do mundo está no centro de uma polêmica por não revelar se foi imunizado 
contra a Covid-19. Além disso, buscou uma autorização especial para disputar o torneio

Imprensa internacional destaca polêmica 
sobre decisão da Austrália de barrar Djokovic
Da Folhapress – São Paulo

A imprensa internacio-
nal repercutiu nesta quinta-
-feira (6) a decisão da Aus-
trália de barrar a entrada 
do tenista Novak Djokovic.

O tenista número 1 do 
mundo está no centro de 
uma polêmica por não 
revelar se foi imunizado 
contra a Covid-19. Além 
disso, buscou uma au-
torização especial para 
disputar o torneio, no 
qual tentaria o 21º título 
de Grand Slam.

Ele entrou com um pedi-
do de liminar para impedir 
a deportação.

O New York Times afir-
ma que, ao ter negada a en-
trada na Austrália, o tenista 
Novak Djokovic encerra 
a chance de defender seu 
título de campeão no Aus-
tralian Open.

A manchete da luta judi-
cial contra a deportação di-
vide espaço no australiano 

The Age com uma foto do 
tenista com a boca aberta e 
expressão de espanto.

O Sydney Morning He-
rald, da Austrália, destaca 
a opinião de Abul Rizvi, 
ex-secretário adjunto de 
Imigração, que chama a 
situação de ridícula. Ele 
escreve sobre a diferença 
entre a autorização especial 
para o torneio e a liberação 
para entrar no país e afirma 
que é surpreendente o fato 
de os órgãos governamen-
tais não terem agido para 
evitar o problema.

Para o sérvio Telegraf o 
melhor tenista do mundo 
recebeu um tratamento 
vergonhoso em Melbourne 
ao ser proibido de entrar na 
Austrália.

A fúria em Belgrado, 
capital da Sérvia, é o desta-
que no The Times. O Daily 
Beast aborda a tentativa de 
Djokovic de continuar na 
Austrália para disputar o 
torneio. Tenista croata Novak Djokovic, foi impedido de permanecer na Austrília

CASCALHEIRA IN-
SULA LTDA, CNPJ 
07.828.032/0001-
29, torna público 
que requereu junto 
à SEMA-MT, Li-
cenças Previa e de 
Instalação para ati-
vidade extração de 
areia e cascalho na 
Fazenda Santa Eli-
za, município: Barra 
do Garças/MT.
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ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A., CNPJ n° 
78.958.717/0005-61, torna público que requereu junto à SEMA – 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
DE AMPLIAÇÃO, da PROPRIEDADE, localizada no município de 
Cuiabá/MT, Rodovia dos Imigrantes, km 2,4, Bairro Distrito Industrial, 
para a fabricação de artefatos de concreto.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 21 de Janeiro de 2022, às 09h00min *.
2º LEILÃO: 31 de Janeiro de 2022, às 14h30min *.

(*horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 
nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One – Brooklin Paulista – CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o 
presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, devidamente autorizada pela Credora Fiduciária GAFISA 
SPE – 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.152.334/0001-20, com sede 
em São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Nº 1.830, Bloco 2, 3º Andar, Conjunto 32, Vila Nova 
Conceição, CEP 04543-900, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garan-
tia, lavrada aos 11/11/2011 e respectiva Escritura Pública de Retificação e Ratificação lavrada aos 24/02/2017, 
firmado com os Fiduciantes PAULO MASSANOBRE BANDO, brasileiro, administrador de empresas, Carteira 
de Identidade RG nº 19.219.263 SSP/SP e CPF nº 080.395.248-14, casado pelo regime da comunhão parcial 
de bens com JANAINA ROSSAROLLA BANDO, brasileira, advogada, Carteira de Identidade RG nº 2.124.890-7 
SSP/MT e CPF nº 984.962.399-34, residentes e domiciliados à Rua Lídia Modesta da Silva, nº 333, Apto. 702, 
Edifício Residencial Geórgia, Bairro Jardim Alvorada, Cuiabá/MT, no dia 21 de Janeiro de 2022, às 09h00min, 
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.275.190,35 (Um milhão, duzentos e 
setenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e cinco centavos – atualizados conforme disposições 
contratuais), o imóvel matriculado sob nº 90.948 do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circuns-
crição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com propriedade consolidada conforme Av.10, constituído 
pelo “Edifício Campo D’Ourique, localizado na Avenida José Rodrigues do Prado, nº 540, Bairro Santa Rosa. 
Apartamento nº 201 do 20º Andar, contendo: suíte master com closet e terraço, suíte 1 com terraço, dormitó-
rio 1, dormitório 2, banho 2, rouparia, sala de estar e jantar com pé direito duplo, escada de acesso para o 
mezanino, mezanino, lavabo, terraço com churrasqueira, hall social, galeria, hall de serviço, cozinha, copa, 
prataria, despensa, área de serviço, despejo, WC, confrontando para quem de dentro desta olha na direção da 
Avenida José Rodrigues do Prado: pela frente com projeção com espelho d’água,e em direção a Avenida José 
Rodrigues do Prado; pela direita com o hall social e com o elevador social; pela esquerda parte com projeção 
com o jardim, parte com projeção com o pergolado; pelos fundos com projeção com o jardim seguido de área 
para jogos em direção a Rua Prefeito Álvaro Pinto de Oliveira. Áreas: privativa 222,950m², Área comum total: 
147,475m², Área total: 370,425m²; Fração ideal: 1,8142%; Área privativa coberta edificada: 222,950m²; Área 
comum coberta edificada: 108,551m²; Área total edificada: 331,501m²; Área comum descoberta: 38,924m²; 
Área total (construída + descoberta): 370,425m²; Fração ideal no solo: 1,8142%. Pertencem a este apartamento 
03 vagas de garagem em locais individuais e indeterminados e 01 armário localizado no subsolo”. Inscrição 
Municipal nº 01.7.15.023.0154.039. Consta conforme R.4 a alienação fiduciária em favor da GAFISA SPE – 40 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Conforme AV.5 consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido 
pelo Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV.6 consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo 
Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV. 7 consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo 
Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV.8 foi determinado a penhora dos créditos e direitos contratuais 
oriundos da Alienação Fiduciária. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. Imóvel ocupado. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 31 de 
Janeiro de 2022, às 14h30min, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a
R$ 1.260.057,19 (Um milhão, duzentos e sessenta mil, cinquenta e sete reais e dezenove centavos – nos 
termos do art. 27, § 2º da Lei 9514/97). Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado exclu-
sivamente on line. Os interessados deverão se cadastrar através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.
net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando 
na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora antes do início do leilão, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online devem ser verificadas nos sites indi-
cados. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.
net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), respeitado o lance inicial e o incremento mínimo 
estabelecido. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se 
encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será 
objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. Todos e quais-
quer tributos (incluindo IPTU), tarifas, encargos, despesas condominiais, etc, além da regularização de 
quaisquer restrições que incidam sobre a matrícula (hipoteca, etc) que incidirem sobre o IMÓVEL até a data 
do Leilão (inclusive) são de única e exclusiva responsabilidade dos VENDEDORES, e a partir da data do leilão 
passarão a ser de responsabilidade do ARREMATANTE, independente de já terem recebido a posse e/ou lavrado 
a escritura. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fidu-
ciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço ele-
trônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em 
garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interes-
sados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. Dentro de 90 (noventa) dias contados da 
arrematação, se houver, a VENDEDORA se responsabilizará pelas providências e despesas necessárias ao 
levantamento das indisponibilidades/restrições averbadas na matrícula do imóvel até a data do leilão. Caso 
haja arrematante em Primeiro ou Segundo Leilão a Carta de Arrematação será lavrada em até 90 (noventa) 
dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no 
imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 
Correrão por conta do arrematante todas as despesas e procedimentos relativos à arrematação do 
imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros e etc, despesas com
regularização e encargos da área construída a maior, junto aos órgãos competentes (se houver), bem 
como a desocupação, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. O Vendedor não responde pelas condições 
físicas do imóvel e nem mesmo por eventuais divergências existentes entre o Imóvel e sua documentação, 
ficando por conta do Arrematante todas as providências e despesas necessárias aos reparos e às regulariza-
ções necessárias, ainda que originadas antes da data do Leilão. A posse indireta será transmitida ao compra-
dor na lavratura da Carta de Arrematação. No caso de ação(ões) Judicial(is) relativas(s) ao(s) Imóvel(is) 
arrematados(s), que invalidem a consolidação da propriedade e anulem a arrematação do imóvel pelo COM-
PRADOR ARREMATANTE, mediante transito em julgado, os leilões públicos promovidos pela VENDEDORA ou 
adjudicação em favor da VENDEDORA, a arrematação do COMPRADOR ARREMATANTE será rescindida, 
reembolsados pela VENDEDORA os valores pagos pelo COMPRADOR ARREMATANTE, excluída a comissão do 
LEILOEIRO, que deverá ser restituída pelo próprio leiloeiro, atualizados os valores a ressarcir pelos mesmos 
índices aplicados à caderneta de poupança, não fazendo jus o COMPRADOR ARREMATANTE, nesta hipótese 
de rescisão a juros de mora, multas por rescisão contratual, perdas e danos ou lucros cessantes, devendo o 
COMPRADOR ARREMATANTE, caso exerça a posse do imóvel, desocupá-lo em 15 dias, sem direito à retenção 
ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal da 
VENDEDORA. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), o qual o participante deverá 
declarar ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos para a participação no leilão. 
O horário mencionado neste edital, na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKET-
PLACE (www.superbid.net), catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário 
oficial de Brasília/DF. Ficam os Devedores Fiduciantes INTIMADOS das designações feitas acima. A publicação 
do presente edital supre a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. As 
demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 21 de Janeiro de 2022, às 09h00min *.
2º LEILÃO: 31 de Janeiro de 2022, às 14h30min *.

(*horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 
105, 4º andar, Edifício Berrini One – Brooklin Paulista – CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo ON-LINE, nos termos da Lei 
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pela Credora Fiduciária GAFISA SPE – 40 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.152.334/0001-20, nos termos da Escritura de Venda e Compra 
com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada aos 11/11/2011 e respectiva Escritura Pública de Retificação e 
Ratificação lavrada aos 24/02/2017, firmado com os Fiduciantes PAULO MASSANOBRE BANDO, Carteira de 
Identidade RG nº 19.219.263 SSP/SP e CPF nº 080.395.248-14 e JANAINA ROSSAROLLA BANDO, Carteira de 
Identidade RG nº 2.124.890-7 SSP/MT e CPF nº 984.962.399-34, residentes e domiciliados em Cuiabá/MT, em 
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.275.190,35 (Um milhão, 
duzentos e setenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e cinco centavos – atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel o imóvel matriculado sob nº 90.948 do Segundo Serviço Notarial e Registral 
da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com propriedade consolidada conforme Av.10, 
constituído pelo “Edifício Campo D’Ourique, localizado na Avenida José Rodrigues do Prado, nº 540, Bairro 
Santa Rosa. Apartamento nº 201 do 20º Andar, contendo: suíte master com closet e terraço, suíte 1 com terraço, 
dormitório 1, dormitório 2, banho 2, rouparia, sala de estar e jantar com pé direito duplo, escada de acesso para 
o mezanino, mezanino, lavabo, terraço com churrasqueira, hall social, galeria, hall de serviço, cozinha, copa, 
prataria, despensa, área de serviço, despejo, WC, com confrontações melhor descritas na respectiva Matrícula. 
Áreas: privativa 222,950m², Área comum total: 147,475m², Área total: 370,425m²; Fração ideal: 1,8142%; 
Área privativa coberta edificada: 222,950m²; Área comum coberta edificada: 108,551m²; Área total edificada: 
331,501m²; Área comum descoberta: 38,924m²; Área total (construída + descoberta): 370,425m²; Fração ideal 
no solo: 1,8142%. Pertencem a este apartamento 03 vagas de garagem em locais individuais e indeterminados 
e 01 armário localizado no subsolo”. Inscrição Municipal nº 01.7.15.023.0154.039. Consta conforme R.4 a 
alienação fiduciária em favor da GAFISA SPE – 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Conforme AV.5 
consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV.6 
consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV. 7 
consta Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo Banco Santander (Brasil) S/A; Conforme AV.8 foi 
determinado a penhora dos créditos e direitos contratuais oriundos da Alienação Fiduciária. Venda em caráter 
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Imóvel ocupado. 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$ 1.260.057,19 (Um milhão, duzentos e sessenta mil, cinquenta e sete reais e dezenove 
centavos – nos termos do art. 27, § 2º da Lei 9.514/97). Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento 
será realizado exclusivamente online. Os interessados em participar do leilão de modo online, deverão 
se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) 
e se habilitar acessando a página deste leilão, com antecedência de até 01 (uma) hora antes do início 
do leilão. Dentro de 90 (noventa) dias contados da arrematação, se houver, a VENDEDORA se responsabilizará 
pelas providências e despesas necessárias ao levantamento das indisponibilidades/restrições averbadas na 
matrícula do imóvel até a data do leilão. Todos e quaisquer tributos (incluindo IPTU), tarifas, encargos, despesas 
condominiais, etc, além da regularização de quaisquer restrições que incidam sobre a matrícula (hipoteca, 
etc) que incidirem sobre o IMÓVEL até a data do Leilão (inclusive) são de única e exclusiva responsabilidade 
dos VENDEDORES, e a partir da data do leilão passarão a ser de responsabilidade do ARREMATANTE, indepen-
dente de já terem recebido a posse e/ou lavrado a escritura. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A ÍNTEGRA DESTE EDITAL na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID 
MARKETPLACE (www.superbid.net).

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
*O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Gás - 
MTGÁS, Sec. César Miranda, CONVOCA* todos os Senhores(as) Acionistas e 
Conselheiros(as) para Assembleia Geral Extraordinária, a *ser realizada no dia 14 de 
janeiro de 2022 (14/01/2022), às 09h30min, que será realizada por meio de videoconferência 
ou híbrida*, sendo na forma presencial na sede da Companhia Mato-grossense de Gás - 
MTGÁS, na Av. República do Líbano, nº 2.258, 6° andar, bairro Jd. Monte Líbano, na cidade 
de Cuiabá, Estado Mato Grosso, CEP 78048-19, e na forma telepresencial por meio do link 
que será oportunamente informado, considerando o Decreto nº 1.134/2021, para tratar das 
seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Concessão de revisão geral de subsídios, com fulcro na Lei nº 11.639 de dezembro de 
2021.

2ª - Instituir a modalidade de teletrabalho como uma das formas de cumprimento da 
jornada de trabalho no âmbito da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, como 
prevê a Lei Completar n º 709 de 20 de dezembro de 2021.

3ª - Correção da terminologia “remuneração”, contida no parágrafo 1º do artigo 12 do 
Estatuto Social da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, para “verba 
compensatória”, atendendo a legislação pertinente.  

4ª - Regulamentar a incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF sobre as 
verbas compensatórias percebidas pelos Membros do Conselho de Administração da 
Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, nos termos do Parecer 352/SGACI/2019 da 
Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

5ª - Baixa do CNPJ 06.023.921/0003-18 - filial MTGÁS. Código e Descrição da Atividade 
Econômica Principal: 46.82-6-00 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Outros assuntos de interesses gerais.

Desde já, o Presidente do Conselho de Administração da MTGÁS, Sec. César Miranda, 
agradece a participação de todos. 06/01, 07/01 e 08/01/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE -  MT 

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, por intermédio da Vip 
Gestão e Logística SA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.187.134/0001-75, na condição 
de contratada pública de serviços de recolhimento e custódia em pátios informatizados, 
de veículos automotores apreendidos em razão de infração à Legislação de Trânsito, 
veículos abandonados em vias públicas, que prevejam a aplicação de medidas 
administrativas e ainda a preparação e organização de leilões públicos por leiloeiro 
público oficial do estado de Mato Grosso, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro 
(LEI 9.503/97), Lei 8.987/95 e a Lei Complementar nº 4.162/2016 da Prefeitura de 
Várzea Grande - MT, em conformidade com o Contrato Público nº 072/2018 de 19 junho 
de 2018, em obediência à Lei Federal nº 13.160, de 25/08/2015 e Art. 4º §6° da 
Resolução CONTRAN nº 623/2016, TORNA PÚBLICO que realizará licitação, sob a 
modalidade LEILÃO PÚBLICO TIPO MAIOR LANCE OFERTADO, na modalidade 
ONLINE no site www.vipleiloes.com.br para alienação de veículos automotores 
retidos, removidos ou apreendidos a qualquer título, referentes aos lotes constantes dos 
Anexos, em condições de CONSERVADOS, SUCATAS APROVEITAVEIS e SUCATAS 
APROVEITAVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL, depositados nos Parques de Retenção 
do município e nos pátios terceirizados da empresa VIP Gestão e Logística S.A, há mais 
de 60 (sessenta) dias, conforme condições constantes neste Edital e Anexos, o qual 
será disponibilizado no sítio eletrônico, www.vipleiloes.com.br, tudo em conformidade 
com Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94.
Data da realização do leilão 26/01/2022, às 09h no site www.vipleiloes.com.br. O 
procedimento do leilão será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, inscrito na Junta 
Comercial do Estado do Mato Grosso (JUCEMAT), Sr. ERICO SOBRAL SOARES, 
CPF: 043.261.883-08, e assessorada pela Comissão Permanente de Leilão, através de 
seção pública, na modalidade ON-LINE / ELETRÔNICA com participação on-line.

EDITAL DE LEILÃO 0001/2022

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 outorga 
superficial para uso da água do rio Cachoeirinha, município de Chapada dos Guimarães-
MT. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental-EIA.
  
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 outorga 
superficial para uso da água do rio Lagoinha, município de Chapada dos Guimarães-MT. 
Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental-EIA.

CANARINHO III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.857.233/0001-06, torna 
público que requereu à SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – 
SEMA-MT a Licença Ambiental – Modalidade: Licença Prévia e Licença de 
Instalação, para Projeto de Loteamento Residencial/Comercial com 52 quadras 
e 1.172 lotes (170 comerciais e 1002 residenciais) conforme Lei Complementar 
nº 029/2006 atividade de área de loteamento, localizado no município de Sinop - 
MT. NÃO EIA/RIMA

NIEDERLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.616..203/0001-02, torna público 
que requereu à SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA-MT a 
Licença Ambiental – Modalidade: Licença Prévia e Licença de Instalação, para 
Projeto de Loteamento Residencial/Comercial com 24 quadras, Lote nº 618 com 
111.533,25 m² conforme Lei Complementar nº 029/2006,  atividade de área do 
loteamento Jardim das Paineiras III, localizado no município de Sinop - MT. NÃO 
EIA/RIMA

CASCALHEIRA INSULA LTDA, CNPJ 07.828.032/0001-
29, torna público que requereu junto à SMMA-Barra do 
Garças-MT, as licenças Prévia e de Instalação para extra-
ção de areia e cascalho na fazenda Santa Eliza.

ADM DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 02.003.402/0020-38,
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente – SEDAM/
MT, a Renovação da Licença de Operação para atividade 
de Recepção, Armazenagem e Expedição de Grãos, loca-
lizada na Rodovia BR-070, KM-374,50, Bairro Perímetro 
Urbano, Município Campo Verde/MT.

ADM DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 02.003.402/0062-97, 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento e Turismo do Município 
de Tapurah - SAMA, a Renovação da Licença de Opera-
ção para atividade de Armazenagem e Secagem de Grãos, 
localizada na Rodovia MT-338, KM-92, Bairro Expansão 
Urbana, Tapurah/MT.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH, CNPJ: 
24.772.253/0001-41, torna público que requereu à Secretaria de 
Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos de Tapurah/
MT, a Renovação de Licença de Operação para extração 
de Cascalho na zona rural do município de Tapurah/MT. VT 
CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS – Vinicius 
Caetano de A. P. Tocantins

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 20 de janeiro de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 1 de fevereiro 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_1585-06).

Agropecuária Camila S.A. - CNPJ: 02.298.704/0001-18 - NIRE: 51300006782 - 
Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária - Ficam convocados os 
senhores acionistas, com direito a voto, da Agropecuária Camila S.A., sociedade 
anônima de capital fechado, CNPJ 02.298.704/0001-18, NIRE 51300006782, a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 17/01/2022, às 10hs, na Fazenda 
Camila, Rod. MT 129 (entroncamento MT 020 sentido Gaúcha do Norte), Km 11 + 31 
Km à esquerda, Sala 01, Zona Rural, Município de Paranatinga, Estado de Mato 
Grosso, CEP 78.870-000, para, nos termos dos Artigos 121 e seguintes da Lei nº. 
6.404/76, conforme alterada e em vigor (Lei das Sociedades por Ações), deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Alterar a Razão Social da Sociedade, para: “Giongo 
Pecuária S.A.”. (b) Alterar a redação do Art. Quarto, do Estatuto Social, o qual versa 
sobre o objetivo da sociedade; e (c) Consolidação do Estatuto Social. Paranatinga/MT, 
06/01/2021. Leonardo Giongo - Diretor Presidente. 07/01, 08/01 e 11/01/21

New Solar 12 SPE LTDA. CNPJ 44.161.377/0001-06 torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano- , Licença de localização (LL) Licença Prévia SMADES/CUIABÁ
(LP) e Licença de Instalação (LI), com atividade de Usina Fotovoltaica 
com capacidade total de geração de 30Mw de energia situado na 
Fazenda Paraiso/ Vitoria I - Acesso pela Rodovia dos Imigrantes, s/n, 
Distrito Industrial, Cuiabá-MT

O Frigorifico Pantanal LTDA, cnpj 05.408.755/0001-43, município de 
Várzea Grande-MT, Est. NªSª Aparecida, km 8,5, capão grande, requere 
junto a , LP,LI e LO de AMPLIAÇÃO para 1000 boi/diaSEMA-MT

A. Vardelei Camera-Areias ME (CNPJ 05.291.338/0001-63), torna 
público que requereu à a renovação da LO do processo SEMASEMA
552.965/2010, para extração de areia, no leito do rio Margarida, no Sítio 
Sta Luzia e outros, Zona Rural, Município de Comodoro/MT.

Allos Participações e Investimentos LTDA, CNPJ 38.345.230/0002-
46,Torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá MT por 
meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável , a Licença Ambiental modalidades de SMADESS
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para a 
atividade de 01 (um) Armazém de Grãos, localizado na Rua P S/N, Distrito 
Industrial, município de Cuiabá MT                                                 (08/01/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PLANALTO DA SERRA-MT

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 001/2022- PR 001/2022. 

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 Nº 
001/2022, tendo como OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COLETOR 
COM COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, 0 
KM (ZERO QUILOMETRO) OU SEMINOVO COM 
ATÉ UM MIL QUILÔMETROS DE USO, NO 
MÍNIMO 180CV, ANO DE FABRICAÇÃO 2020 OU 
SUPERIOR, TRAÇÃO MÍNIMA 4X2, PARA
ATENDER O MUNICÍPIO DE PLANALTO DA
SERRA-MT, conforme especificações constantes 
neste TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, parte 
integrante do edital, com realização prevista para o 
dia 20/01/2022 ás 08h00min (horário de Mato 
Grosso). O Edital completo está a disp. dos int. 
gratuitamente, na Pref. Mun. de P. da Serra – MT e 
no S i te : , www.p lana l todaser ra .mt .gov.b r
prefeituraps@bol.com.br, Comissão de Pregão, 
Praça São Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, 
Tel: 66 3328-6101.

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES
PREGOEIRA

TÊNIS Renata Voracova teria entrado no país com a 
mesma isenção de vacina concedida ao sérvio

Após Djokovic, tenista tcheca Renata 
Voracova tem visto cancelado na Austrália
Da Folhapress - São Paulo

A Força de Fronteira 
Australiana (ABF) can-
celou o visto da tenista 
Renata Voracova, 38, e a 
deteve no mesmo hotel 
de imigração em que está 
o número um do mundo, 
Novak Djokovic, em Mel-
bourne.

A informação foi di-
vulgada nesta sexta-feira 
(7) por veículos de im-
prensa da Austrália e 
confirmada pelo governo 
da República Tcheca.

Voracova, que atual-
mente ocupa a 81ª posi-
ção do ranking de duplas 
da WTA (Associação do 
Tênis Feminino), foi in-
formada por funcionários 
da ABF de que deveria 
deixar o país. Ela preten-
dia disputar o Australian 
Open, a partir de 17 de 
janeiro, e já havia inclusi-
ve jogado um torneio pre-
paratório em Melbourne.

O governo tcheco emi-

tiu uma nota de protesto 
e disse que buscaria mais 
informações sobre o caso, 
mas informou que a atleta 
não pretendia apelar para 
permanecer na Austrália, 
como fez Djokovic. “Re-
nata Voracova decidiu 
desistir do torneio e dei-
xar a Austrália devido às 
possibilidades limitadas 
de treinar”, afirmou o 
Ministério das Relações 
Exteriores da República 
Tcheca em um comuni-
cado.

A tenista teria entrado 
com uma isenção de vaci-
na concedida pela Tennis 
Australia, organizadora 
do Australian Open, e 
pelo governo estadual de 
Victoria, baseada no fato 
de ter sido infectada com 
Covid-19 nos últimos seis 
meses.

Segundo a imprensa 
australiana, essa seria 
a mesma alegação de 
Djokovic. Nem os tenistas 

nem as autoridades locais 
deram detalhes sobre os 
episódios.

No começo da semana, 
a organização confirmou 
que recebeu 26 pedidos 
de isenção de vacina, en-
tre os cerca de 3.000 par-
ticipantes, incluindo joga-
dores, técnicos, árbitros 
e outros profissionais. O 
número de isenções acei-
tas não foi revelado.

A reviravolta do episó-
dio de Djokovic levantou 
a questão se não haveria 
outros casos semelhan-
tes entre pessoas que já 
tinham entrado no país. 
Funcionários da Força 
de Fronteira Australiana 
confirmaram nesta quinta 
que investigavam a situ-
ação de mais um atleta, 
possivelmente Voracova, 
e um árbitro que também 
apresentaram isenções 
concedidas pela Tennis 
Australia.

O cancelamento do 

visto da tcheca aumenta 
a pressão sobre o Aus-
tralian Open e o governo 
de Victoria, que podem 
ter enviado informações 
incorretas aos jogadores 
a respeito dos requisi-
tos para entrar no país 
sem estar vacinado. Além 
disso, aprovaram suas 
isenções com critérios 
diferentes dos utilizados 
pelo governo federal.

O The Age teve acesso 
a duas cartas das autori-
dades de saúde austra-
lianas encaminhadas à 
organização do torneio 
em novembro que aparen-
temente foram ignoradas.

Em 18 de novembro, 
Lisa Schofield, do Depar-
tamento de Saúde federal, 
escreveu ao diretor do 
Australian Open, Craig 
Tiley, que “as pessoas que 
já tiveram Covid-19 e não 
receberam uma dose da 
vacina não são conside-
radas totalmente vacina-

das”. De acordo com ela, 
tais pessoas “não seriam 
aprovadas para entrada 
sem quarentena, inde-
pendentemente de terem 
recebido isenções de vaci-
nação estrangeira”.

Greg Hunt, ministro da 
Saúde, reforçou a mensa-
gem a Tiley no dia 29 de 
novembro. “Posso confir-
mar que as pessoas que 
contraíram Covid-19 den-
tro de seis meses e procu-
ram entrar na Austrália 
vindas do exterior, e não 
receberam duas doses de 
uma vacina aprovada no 
país, não são consideradas 
totalmente vacinadas.”

De acordo com as leis 
da Austrália, estados e 
territórios podem emitir 
isenções dos requisitos 
de vacinação para entrar 
em suas jurisdições. No 
entanto, o governo fede-
ral controla as fronteiras 
internacionais e pode con-
testar tais isenções.

O jornal Herald Sun 
publicou nesta sexta um 
comunicado enviado pela 
Tennis Australia aos joga-
dores em 7 de dezembro. 
Ele mostra que a entidade 
passou a informação de que 
a infecção por Covid-19 nos 
últimos seis meses seria, 
sim, um motivo válido para 
a isenção, desde que acom-
panhada de documentos 
que atestassem isso.

O governo de Victoria 
afirmou nesta sexta que a 
TA não o informou sobre 
esse desenvolvimento da 
história. Já a entidade es-
portiva não se pronunciou 
sobre o caso desde que 
Craig Tiley defendeu a 
isenção concedida a Djoko-
vic na quarta-feira, quando 
o sérvio estava a caminho 
da Austrália.

O julgamento que defi-
nirá a situação do tenista 
número 1 do mundo está 
marcado para segunda-
-feira (10).
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MR COMERCIO DE PISCINAS LTDA, detentora do CNPJ 
43.262.616/0001-43, torna público que requereu junto a SMADES 
- Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Susten-
tável de Cuiabá-MT, Licença Ambiental; Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação para a atividade de Comércio de 
Piscinas localizada na Av Professora Edna Maria de Albuquerque 
Affi, S/N, Quadra 13 Lote 10 Bairro Morada dos Nobres Cuiabá/MT.

VIACAO JUINA TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 04.017.029/0001-
37, Torna  público que  requereu  junto  ao  Departamento  de  
Fiscalização  e Licenciamento Ambiental Municipal (DELFAM), o 
Licenciamento Ambiental nas modalidades Licença Prévia (LP), Li-
cença de Instalação (LI)  e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, exceto em região metropolitana, Localizado na Av. 
J.K., nº 3624, bairro Setor de Serviços em Juína - MT.

ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 75.911.438/0001-20, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA/MT, Licença Ambiental Simplificada - LAS para 
atividade de “Canteiro de Obras” instalado na faixa de domínio da 
Rod. MT 241, zona rural, em Rosário Oeste/MT, em atendimento as 
obras de substituição de ponte de madeira por ponte em concreto 
sobre o Córrego Ribeirão.

ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 75.911.438/0001-20, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA/MT, Licença Ambiental Simplificada - LAS para 
atividade de “Canteiro de Obras” instalado na faixa de domínio da 
Rod. MT 241, zona rural, em Rosario Oeste/MT, em atendimento as 
obras de substituição de ponte de madeira por ponte em concreto 
sobre o Rio Triste.

ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 75.911.438/0001-20, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA/MT, Licença Ambiental Simplificada - LAS para 
atividade de “Canteiro de Obras” instalado na faixa de domínio da 
Rod. MT 241, zona rural, em Rosário Oeste/MT, em atendimento as 
obras de substituição de ponte de madeira por ponte em concreto 
sobre o Córrego Mutum.

ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 75.911.438/0001-20, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA/MT, Licença Ambiental Simplificada - LAS para 
atividade de “Canteiro de Obras” instalado na faixa de domínio da 
Rod. MT 020, zona rural, em Planalto da Serra/MT, em atendimento 
as obras de substituição de ponte de madeira por ponte em concre-
to sobre o Rio Pacu.

ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 75.911.438/0001-20, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA/MT, Licença Ambiental Simplificada - LAS para 
atividade de “Canteiro de Obras” instalado na faixa de domínio da 
Rod. MT 241, zona rural, em Rosário Oeste/MT, em atendimento as 
obras de substituição de ponte de madeira por ponte em concreto 
sobre o Córrego Marzegão.

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 1028281-47.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: 
R$222.767,48ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALPOLO 
ATIVO/EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.,instituição financeira de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MFsob o 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: 
AMARC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita noCNPJ/MF sob o nº 20.940.820/0001-70, ANTONIO 
LISBOA PEREIRA, inscrito no CPF/MF sob nº 309.042.426-68e MARCO 
ANTONIO MACHADO PEREIRA.CITANDO: MARCO ANTONIO MACHADO 
PEREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 20744668, inscrito noCPF/
MF sob nº 045.583.661-24, endereço eletrônico desconhecido, residente e 
domiciliado na Rua Quarenta e Seis,598, sala 03, Boa Esperança, Cuiabá-MT, 
CEP: 78.068-742.FINALIDADE: Citação do executado Marco Antonio Machado 
Pereira, acima qualificado, atualmente em lugar incerto enão 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 acima descrito, comatualização monetária, juros e 
consectários legais, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total 
dodébito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 
forem para a satisfação dadívida, conforme documentos vinculados disponíveis 
no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de MatoGrosso, cujas 
instruções de acesso seguem descritas no corpo deste edital.RESUMO DA 
INICIAL: O exequente é credor dos executados da importância atualizada de 
R$222.767,48(duzentos e vinte e dois mil setecentos e sessenta e sete reais 
e quarenta e oito centavos), representada pelaCédula de Crédito Bancário 
Empréstimo, Capital de Giro nº 010373631, emitida em 09/09/2016, no valor 
deR$193.000,00 (cento e noventa e três mil reais) pagável em 60 (sessenta) 
parcelas mensais e consecutivas novalor de R$5.119,09 (cinco mil cento e 
dezenove reais e nove centavos) cada, vencendo-se a primeira em09/10/2016, 
deixando de pagar a partir de 09/04/2017, ocasionando o vencimento antecipado 
da dívida.DECISÃO: Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem 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 do 
mesmoCódex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 
deve o senhor Oficial de Justiça efetuar apenhora em tantos bens quantos bastem 
e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem comoproceder 
à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes 
do parágrafo primeiro do artigo829 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 em10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do 
Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver opagamento integral no prazo de 
três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos 
doparágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Defiro somente o 
“caput” do artigo 212 do Código deProcesso Civil. Cumpra-se a presente decisão, 
servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante doitem 2.9.1 
do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional 
de Justiça. Cuiabá, 14 denovembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 
Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário.DECISÃO: Vistos etc. 
Compulsando os autos observo que o Banco exequente procedeu a diversas 
tentativas decitação do executado, tendo, no entanto, restadas infrutíferas. 
Considerando que o exequente procedeu à consulta deendereço, junto aos 
sistemas Infojude Sisbajud, decisão de Id. 64766936, entretanto, não obteve 
êxito na novatentativa de citação do executado, tenho que esgotou os meios 
necessários à localização do executado. Assim, defiroo pedido de Id. 65539140. 
Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo 
Civil, no prazode 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem 
os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II doCPC, autorizo a publicação 
do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo domesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 
decisão como intimação. Cuiabá, 29 de novembro de2021. 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 opresente edital que será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei.Cuiabá-MT, 16 de 
dezembro de 2021.(Assinado Digitalmente)Técnico(a) Judiciário(a)Autorizado(a) 
pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 75.911.438/0001-20, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente - SEMA/MT, Licença Ambiental Simplificada - LAS para 
atividade de “Canteiro de Obras” instalado na faixa de domínio da 
Rod. MT 241, zona rural, em Rio Cuiabazinho, em atendimento as 
obras de substituição de ponte de madeira por ponte em concreto 
sobre o Rio Cuiabazinho.

SIDNEY LUIZ DE MATIAS HASS - CPF: 318.643.981-87 
– Torna público que requereu ao CODEMA, a LICENÇA 
DE OPERAÇÃO (LO) para atividade de Armazéns Gerais 
para Depósito de Produtos não Perigosos, na Fazenda 
Santa Terezinha, localizada no município de Querência/
MT. Não foi determinado o EIA/RIMA.

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

 2139-8929
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PARIS-2024 Entidade que gere o esporte no Brasil tenta 
organizar calendário e seleção em meio a contestações

Breaking corre contra o tempo em 
preparação para Olimpíadas de Paris
DANIEL E. DE CASTRO E JOÃO GABRIEL
Da Folhapress - São Paulo

A dois anos e meio das 
Olimpíadas de Paris-2024, o 
COB (Comitê Olímpico do Bra-
sil) e o CNDD (Conselho Nacio-
nal de Dança Desportiva) ainda 
estão no início de uma corrida 
contra o tempo para organizar 
a prática do breaking no país do 
ponto de vista esportivo.

Um dos elementos da cul-
tura hip-hop, nascida em Nova 
York na década de 1970, a dança 
se viu pela primeira vez na 
história inserida no arcabouço 
do esporte tradicional. Com 
isso passou a seguir regula-
ções do COI (Comitê Olímpico 
Internacional), da federação 
internacional reconhecida pelo 
comitê, a WDSF (World Dan-
ceSport Federation), e de uma 
série de entidades nacionais 
criadas nos países que desejam 
ter representantes em 2024.

Em 2019, a organização dos 
Jogos de Paris propôs a entrada 
do breaking no seu programa 
olímpico, como uma modali-
dade da dança desportiva —há 
várias outras no guarda-chuva 
da WDSF, por exemplo salsa e 
rock’n roll acrobático.

Luan durante apresentação, 
apoiado com uma mão no chão 
e as pernas para o alto 

O COI, que já havia feito 
um teste bem avaliado com o 
breaking nos Jogos da Juven-
tude de 2018, aprovou a ideia 
oficialmente em dezembro do 
ano passado, por entender que 
ela ajudará a rejuvenescer a au-
diência do megaevento. Apesar 
disso, não há garantias de que 
permanecerá para as edições 
seguintes.

“Ninguém havia feito bre-
aking enquanto dança despor-
tiva antes disso. Não existia 
padronização nacional ou in-
ternacional, federações, confe-
derações, circuito, sistema de 
ranking, nada disso. Somente a 
partir de 2021 o breaking passou 
a existir enquanto esporte. Tudo 
o que acontecia até então era o 
cenário cultural”, afirma José 
Bispo de Assis, diretor técnico 
de breaking do CNDD.

Criada em 2013, a entidade 
foi reconhecida pela WDSF no 
ano seguinte como represen-
tante da dança desportiva no 
Brasil. Foi isso que a habilitou 
a ser tratada pelo COB como 
a responsável por gerenciar 
o breaking no país em nível 
olímpico, mesmo sem nunca 
ter organizado nenhum evento 
específico da modalidade.

O departamento de bre-
aking foi criado pela CNDD em 
janeiro de 2021, com pessoas 

que já eram ligadas historica-
mente à prática. Ele tem como 
obrigação, por exemplo, criar 
um calendário de competições, 
um ranking e formar a seleção 
brasileira.

Outros nomes relevantes da 
cena, porém, contestam a dire-
toria comandada por Bispo. Um 
deles é Rooneyoyo, presidente 
da Confederação Brasileira de 
Breaking (CBRB) e membro da 
Federação Paulista de Breaking 
—a maior do país.

“Nós já temos um planeja-
mento até 2032”, diz ele, que vê 
como desperdício de dinheiro a 
criação de um novo calendário, 
uma vez que a CBRB e a federa-
ção já organizam campeonatos.

Segundo Rooneyoyo, ele 
procurou o CNDD e chegou 
a propor nomes para compor 
uma possível diretoria, mas sua 
entidade foi excluída do diálo-
go. “Tentamos nos emparelhar. 
Não acho justo a confederação 
tomar de assalto o rolê. Estou 
disposto, se qualquer um me 
ligar agora, nós fechamos ne-
gócio já. Não tenho raiva, mas 
estão fazendo coisa errada”, diz.

Para Bispo, o processo de 
formação da diretoria foi de-
mocrático e as contestações se 
devem a interesses por cargos 
e poder. A entidade receberá 
um repasse de cerca de R$ 2 

milhões do COB em 2022, como 
distribuição dos recursos das 
loterias federais.

“O CNDD só vai trabalhar 
o esporte. Todo o lado cultural 
e social, que vai se beneficiar 
indiretamente [das Olimpíadas], 
continuará acontecendo sem in-
gerência nenhuma”, ele declara.

Em meio aos conflitos inter-
nos na cena, a primeira reunião 
presencial entre o COB e o 
CNDD ocorreu em novembro 
deste ano, após as Olimpíadas 
de Tóquio.

Lucimar Cardoso, vice-dire-
tora técnica de breaking, relata 
que tem contado com a ajuda 
da Comissão de Atletas do COB, 
especialmente do ex-lutador de 
taekwondo Diogo Silva, para 
definir os mecanismos de par-
ticipação dos dançarinos, agora 
atletas, nos eventos.

Mas as dúvidas não são 
exclusividade dos brasileiros. O 
primeiro Campeonato Mundial 
com chancela olímpica foi rea-
lizado pela WDSF no começo 
deste mês, em Paris. Teve 108 
b-boys e 90 b-girls de 60 países, 
que competiram em batalhas 
individuais. Houve uma fase de 
grupos antes dos mata-matas, 
que começaram nas oitavas de 
final e foram até a decisão do 
título.

A regulamentação interna-

cional de arbitragem que será 
adotada na preparação para 
Paris e nas Olimpíadas, chamada 
de Trivium, ainda não foi lan-
çada oficialmente. No Mundial, 
usou-se o mesmo sistema dos Jo-
gos da Juventude, com pequenas 
adaptações.

Em linhas gerais, os atletas 
são avaliados por um corpo de 
júris, que decidem o melhor 
dançarino da batalha a partir de 
critérios como técnica, perfor-
mance e criatividade.

Na época da indicação dos 
representantes para o Mundial, 
o Brasil tinha apenas sete filiados 
ao CNDD, e a WDSF estipulou a 
filiação à entidade nacional como 
regra para a participação. O COB 
também enviou um representan-
te para acompanhar o evento.

Sem ter como organizar um 
torneio classificatório, o conselho 
selecionou os b-boys Luan San e 
Rato e as b-girls It’sa e Nathana. 
Luan San foi o principal des-
taque, na quarta posição. It’sa, 
que se define como pessoa não 
binária e compete na categoria 
feminina, e Rato ficaram entre os 
32 mais bem colocados.

O CNDD espera em bre-
ve divulgar seu planejamento 
para 2022, com cronograma de 
eventos e a indicação de como 
funcionará o sistema de ranking 
e de acesso às vagas olímpicas, 

além dos critérios para a forma-
ção de uma seleção brasileira. 
Também não há definição de um 
calendário internacional, mas já 
se sabe que 16 b-boys e 16 b-girls 
estarão presentes em Paris-2024.

“Estabelecemos um projeto, 
submetemos ao COB e estamos 
aguardando aprovação. Posso 
adiantar que a gente pretende 
fazer um Brasileiro que vai ser o 
grande evento de ranqueamento 
no segundo semestre. Também 
vamos ter acesso a espaços do 
COB, como centros de treina-
mento e o laboratório olímpico”, 
diz Bispo.

 Rooneyoyo entende que o 
comitê comete um erro ao dia-
logar com o CNDD, não com a 
CBRB, como responsável pelo 
breaking no Brasil. Mesmo sem 
a chancela, diz que pretende 
tentar angariar recursos públi-
cos para a modalidade e que 
sua confederação seguirá com 
o próprio calendário.

“Agora, estamos no meio 
das competições de 2021, que 
resolvemos fazer de forma se-
mipresencial. Estamos no meio 
das edições regionais, em todas 
as cinco regiões do Brasil, e 
depois acontecerá a final, que a 
princípio será virtual, mas pode 
ser presencial caso consigamos 
um patrocinador para o evento”, 
afirmou.

Agropecuária Camila S.A. - CNPJ: 02.298.704/0001-18 - NIRE: 51300006782 - 
Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária - Ficam convocados os 
senhores acionistas, com direito a voto, da Agropecuária Camila S.A., sociedade 
anônima de capital fechado, CNPJ 02.298.704/0001-18, NIRE 51300006782, a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 17/01/2022, às 10hs, na Fazenda 
Camila, Rod. MT 129 (entroncamento MT 020 sentido Gaúcha do Norte), Km 11 + 31 
Km à esquerda, Sala 01, Zona Rural, Município de Paranatinga, Estado de Mato 
Grosso, CEP 78.870-000, para, nos termos dos Artigos 121 e seguintes da Lei nº. 
6.404/76, conforme alterada e em vigor (Lei das Sociedades por Ações), deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (a) Alterar a Razão Social da Sociedade, para: “Giongo 
Pecuária S.A.”. (b) Alterar a redação do Art. Quarto, do Estatuto Social, o qual versa 
sobre o objetivo da sociedade; e (c) Consolidação do Estatuto Social. Paranatinga/MT, 
06/01/2021. Leonardo Giongo - Diretor Presidente. 07/01, 08/01 e 11/01/21

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 20 de janeiro de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 1 de fevereiro 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_1585-06).

SINDPD-MT Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento 
de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de  Processamento de Dados do Estado de 
Mato Grosso  CNPJ 01.978.246/0001-03 Inscrição Estadual: Isento Filiado a CSB e 
FEITTINFwww.sindpd-mt.org.br sindpdmt@terra.com.br sindpd-mt@sindpd-mt.org.br   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços de Informática, Similares e Profissionais de Processamento de Dados 
do Estado de Mato Grosso- SINDPD-MT, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os 
trabalhadores (as) da MTI (Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação) para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 20 de janeiro de 2022, na sede do 
SINDPD-MT sito a Rua Dr. Hélio Ponce de Arruda, nº 742, CPA (Centro Político Administrativo) 
Cuiabá-MT,  com início às 17h:30min horas em primeira convocação com 50% dos presentes e às 
18h:00min horas, em segunda e última convocação, com quaisquer números de presentes, a fim de 
apreciarem e deliberarem a seguinte Ordem do Dia: :  1) Discutir e Deliberar sobre a pauta de reivindicação 
2022/2024 dos trabalhadores (as) da empresa MTI (Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da 
Informação); 2) Aprovar autorização para o SINDPD-MT negociar junto a Empresa MTI (Empresa Mato-
Grossense de Tecnologia da Informação) às reivindicações da categoria referente à Pauta de 
Reivindicação 2022/2024; 3) Aprovar autorização para o SINDPD-MT instaurar, ou não o Dissídio Coletivo, 
caso forem frustradas as negociações diretas e administrativas com a Empresa MTI (Empresa Mato-
Grossense de Tecnologia da Informação); 4) Outros assuntos de interesse Geral da categoria.  Cuiabá 10 
de janeiro de 2022 João Gonçalo de Figueiredo Presidente do SINDPD-MT

New Solar 13 SPE LTDA.CNPJ  44.176.416/0001-30 torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano - , Licença de localização (LL) Licença Prévia SMADES/CUIABÁ
(LP) e Licença de Instalação (LI), com atividade de Usina Fotovoltaica 
com capacidade total de geração de 30Mw de energia situado na Fazenda 
Paraiso/ Vitoria I - Acesso pela Rodovia dos Imigrantes, s/n, Distrito 
Industrial, Cuiabá – MT

New Solar 14 SPE LTDA.CNPJ 44.155.605/0001-27 torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano - , Licença de localização (LL) Licença Prévia SMADES/CUIABÁ
(LP) e Licença de Instalação (LI), com atividade de Usina Fotovoltaica 
com capacidade total de geração de 30Mw de energia situado na Fazenda 
Paraiso/ Vitoria I - Acesso pela Rodovia dos Imigrantes, s/n, Distrito 
Industrial, Cuiabá – MT                                                                     (11/01/2022)

À  empresa -  Perimetran  Perícias  Médicas  de  Trânsito  LTDA -   CNPJ:
15.403.576/0001-77. Carta de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária -
Aos Sócios Administradores e Sócios Cotistas: Ficam convocados os Sócios da
Perimetran   Perícias   Médicas   de   Transito   LTDA,   CNPJ:   15.403.576/0001-77,   a
reunirem-se em Assembleia Geral de Sócios, a realizar-se em primeira convocação
com a presença de titulares de no mínimo 3/4 do capital social, no dia 15/09/2021,
às 19hs e, em segunda convocação com qualquer número de titulares do capital
social, as 20hs, na sede social da Perimetran, no endereço: Av. Fernando Corrêa
da Costa nº 1.899, Loja 42, 43-B, 47, 48-B, e 49-B Anexo a Galeria Itália Center,
cidade de Cuiabá/MT, para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1),
Deliberar sobre Encerramento da sociedade por liquidação das cotas societárias nos
moldes   do   Artigo   1.082.1083   e   1084   do   Código   Civil.   Cuiabá,   31/08/2021.
Atenciosamente,   Napoleão   João   da   Silva -   CPF   nº 074.129.406-00 -   Sócio
administrador. 11/01, 12/01 e 13/01/22

Perimetran Perícias Médicas de Trânsito LTDA - CNPJ nº 15.403.576/0001-7 -
Ata de Assembleia Geral Extraordinária - Aos 15/09/2021, as 19hs, reuniram-se
os abaixo assinados, doravante designados s6cios da Empresa Perimetran Pericias
Medicas de Trânsito LTDA, CNPJ nº 15.403.576/0001-77, dando-se a abertura à
assembleia geral extraordinária designada. Presentes os sócios ao final assinado e
o corpo jurídico. A Assembleia Geral Extraordinária fora aberta e tratado o seguinte
assunto,   com   as   seguintes   deliberações:   •   Encerramento   da   sociedade   por
liquidação das cotas societárias nos moldes do artigo 1.083 e 1.084 do Código Civil.
Foi explicado pelo jurídico sobre o que se trata a liquidação das cotas societárias
nos moldes do artigo 1.082, 1.083 e 1.084 do Código Civil, onde os sócios decidiram
colocar em votação. Após a votação abertas, com 2/3 dos votos deliberaram pela
liquidação das cotas societárias. A seguir, foi dado um intervalo de 15 minutos para
a digitação da ata, na qual, posteriormente foi realizada a sua leitura e colhida as
assinaturas.   Por   sim,   se   agradeceu   a   presença   de   todos,   ENCERROU-SE  a
assembleia, declarando os assinantes ter lido e aprovado, como boa e verdadeira,
razão pela qual nada mais havendo a tratar, declara-se formalmente encerrada a
assembleia geral extraordinária com as assinaturas, se ratificando a validade da
deliberação. Cuiabá, 15/09/2021. Jurídico - Dr. Ademar Coelho da Silva - OAB/MT
14.948; Dr. José Márcio de Oliveira - OAB/MT 14.247. 11/01, 12/01 e 13/01/22

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0002
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 ÁGUA MINERAL 
SEM GÁS, DE 20 LITROS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE 
CUIABÁ 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 19/01/2022 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. (11/01/2022)

  CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APLICA PENA DISCIPLINAR DE CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO 
OFICIAL AO MÉDICO DR. CARLOS CAVALIN CRM-MT Nº 1139.

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 24/2013, 
julgado no Pleno do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de 
Medicina, torna pública a aplicação da penalidade de CENSURA PÚBLICA EM 
PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea “c” do art. 22 da mencionada Lei, por 
infração aos artigos 33 e 110 do Código de Ética Médica Resolução CFM nº 
1.246/1988 correlatos aos artigos 5º e 80 do Código de Ética Médica Resolução 
CFM nº 1.931/2009 e artigos 5º e 80 do Código de Ética Médica Resolução CFM nº 
2.217/18 ao DR. CARLOS CAVALIN, inscrito neste Conselho sob nº 1139.

Cuiabá-MT, 06 de janeiro de 2022.

Dra. Hildenete Monteiro Fortes 
Presidente em exercício

RUBENS CARLOS MANZANO, CNPJ nº 29.192.568/0001-33, 
torna público que requereu junto a SEMA, a Alteração de Razão 
Social, para atividade de Serraria com desdobramento de 
Madeira, Aripuanã/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.
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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.
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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

ANUNCIE 
AQUI

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

2139-8929

EULER OLIVEIRA COELHO, CPF 878.978.905-
97, torna público que requereu junto à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT a reno-
vação da Licença de Operação (LO) do empreen-
dimento, localizado no município de Cuiabá (MT).

POSTO COSTA MARQUES LTDA – POSTO SÃO CRISTOVÃO, 
inscrita no CNPJ: 03.137.510/0001-01 torna a público que reque-
reu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT
a Renovação da Licença de Operação (LO), para atividade de 
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, 
Localizado na Rua Intendente Antonio João s/n esquina com a ave-
nida gen. ponce CEP: 78.175-000 Bairro Centro no Município de 
Poconé – MT.

COLCHÕES PANTANAL LTDA, inscrito sob Cnpj: 14.385.001/0001-06 
torna público que requereu  a Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT  por 
meio da secretaria municipal de meio ambiente e desenvolvimento urbano 
-SMADES a licença ambiental  - modalidade: licença prévia, licença de 
instalação e licença de operação, para a atividade ( obra comercial), loca-
lizado na Rua K com a Rua I, Quadra IND5, LOTES 66 ao 90 e 156 a 164 
Distrito Integrado Industrial e Comercial de  Cuiabá, inscrito sob inscrição 
cadastral: 05.8.22.032.0722.001

MANTOVA INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS E MADEIRAS EIRELI, estabe-
lecida na Rodovia MT 140, S/Nº, Chácara Nº 636 A, Gleba Celeste 3ª parte, 
Sinop/MT, inscrita no CNPJ nº 13.641.679/0001-40, Torna Público que re-
quereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop/MT, a Renovação de Licença de Operação – LO das 
atividades de Fabricação de esquadrias de madeira, venezianas e de pe-
ças de madeira para instalações industriais e comerciais. Maria Fernanda 
Soluções Ambientais –. Não foi determinado EIA/RIMA.

Várzea Grande Shopping S/A, torna público 
que requereu da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente – SEMA/MT a Renovação da Licença 
de Operação do Várzea Grande Shopping, lo-
calizada no município Várzea Grande –MT.

LICENÇA AMBIENTAL
A empresa FGC TRANSPORTES LTDA,inscrita no CNPJ nº:31.344.719/0001-
73, torna público que requereu junto aSecretariade Estado de Meio Ambiente 
SEMA/MT, a Licença Prévia Ampliação (LP) e a Licença de Instalação Am-
pliação (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.

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.

Cuiabá, sexta-feira, 14 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

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

LOTEAMENTO PEIXINHO
CLIENTES PROPOSTA QUADRA E LOTES
JAQUELINE DE CARVALHO MONTEIRO 50689 QD01   -   LOTE 10

MARCIO ALVES DE BASTOS 50690 QD 09 - LOTE 03

Barra do Garças-MT,12 de Janeiro de 2022-Golden Gestão de Negócios Imobiliários.

VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
RODOVIA BR-163, KM 680, S/N, VILA MIRAGUAI – SEXTA AGROVILA, TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, CEP 78505-000. CNPJ: 37.527.173/0011-44 – NIRE: 51900501610

DECLARAÇÃO DA EMPRESA
NOME EMPRESARIAL: Vale do Verde Empreendimento Agrícolas LTDA. DOMICÍLIO: Rodovia BR-163, KM 680, S/N, Vila 
Miraguai – Sexta Agrovila, Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, CEP 78505-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
37.527.173/0011-44 e arquivado na junta comercial sob o NIRE nº 51900501610. CAPITAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais). TÍTULO DO ESTABELECIMENTO: Vale do Verde Armazem Terra Nova. LOCALIZAÇÃO: Rodovia BR-163, KM 680, S/N, 
Vila Miraguai – Sexta Agrovila, Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, CEP 78505-000. CAPACIDADE: 36 mil toneladas. 
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 1. Ventilador de aeração centrífugo otam mod rls-560. 2. Ventilador de aeração centrífugo 
otam mod rls-560. 3. Ventilador de aeração centrífugo fockink mod iafs-900 r270. 4. Ventilador de aeração centrífugo fockink mod 
iafs-900 r270. 5. Ventilador de aeração centrífugo fockink mod iafs-900 r270. 6. Ventilador de aeração centrífugo fockink mod iafs-
900 r270. 7. Ventilador de aeração centrífugo fockink mod iafs-900 r270. 8. Ventilador de aeração centrífugo fockink mod iafs-900 
r270. 9. Ventilador de aeração centrífugo fockink. 10. Unidade de termometria microprocessada fockink mod stm-003.m. 11. Trator 
massey ferguson 65x. 12. Transportador tipo draga. 13. Transformador trifásico de tensão contrafo de potência 45 kva. 14. 
Transformador trifásico de tensão contrafo de potência 500 kva. 15. Tombador hidráulico de grãos saur s-80-35-21-ib. 16. Tanque 
reservatório em aço 5000 lts. 17. Tanque reservatório em aço 500 lts. 18. Secador de grãos casp cap. 80 t/h. 19. Secador de grãos 
casp cap. 80 t/h. 20. Quadro de comando eletrico fockink. 21. Quadro de comando eletrico de reversão. 22. Pulverizador berthoud 
magnum 3000. 23. Pick up fiat strada working 1.4. 24. Pa carregadeira foton fl917f. 25. Medidor de umidade de graos motomco 
999es. 26. Medidor de umidade de graos motomco 999es. 27. Medidor de umidade de graos motomco 919. 28. Máquina de pré-
limpeza casp mod pl80. 29. Máquina de pré-limpeza casp mod pl80. 30. Grupo gerador cummins mod mi31. 31. Geradora de 
energia solar fotovoltaica. 32. Furadeira de bancada motomil mod. Fb160. 33. Conjunto com 10 elevadores casp. 34. Conjunto com 
07 correias industriais casp. 35. Conjunto com 02 fornalhas industriais. 36. Compressor de ar schulz 220 lts mod msv15. 37. Caixa 
de embarque casp 40 ton. (tulha). 38. Caixa de embarque casp 40 ton. (tulha). 39. Caixa de embarque casp 40 ton. (tulha). 40. Caixa 
d'água metalica tubolar 20.000 litros. 41. Bomba de alta pressao jacto mod 6av500. 42. Bebedouro eletrico norte frio 100 lts serie 
1090 ano. 43. Balança rodoviária eletrônica saturno mod. Sbr.140 med. 24 mts. 44. Balança analogica mod. 007 jr 1.610 kg. 45. 
Balança analogica mod. 007 jr 1.610 kg. LISTADE EDIFICAÇÕES E ÁREAS: 1. Almoxarifado: 14,7m². 2. Banheiro Masculino: 10m². 
3. Banheiro Feminino: 10m². 4. Casa Grupo Gerador: 16m². 5. Casa de Máquinas: 1.590m². 6. Silo de Armazenagem: 529,15m². 7. 
Silos de espera (pulmão: 157,2m². 8. Silo de Armazenagem: 1.590m². 01. ALMOXARIFADO: A estrutura mede 7,35 metros de 
comprimento X 2,00 metros de largura. Suas paredes são compostas por tijolos as quais encontram-se rebocadas e pintadas. As 
aberturas são compostas de janela do tipo “blindex” e porta do tipo “folha metálica” com medidas padrão. Acobertura é do tipo “laje”. 
O revestimento é composto de piso cimentício. A instalação elétrica é composta de chave liga-desliga e lâmpadas do tipo “LED”. As 
estruturas que compõe esta unidade não apresentam nenhuma anomalia ou falha aparente estando, portanto, apta para uso e 
ocupação. 02. BANHEIRO MASCULINO: A estrutura mede 4,00 metros de comprimento X 2,50 metros de largura. Suas paredes 
são compostas por tijolos as quais encontram-se rebocadas e pintadas. As aberturas são compostas de janela do tipo “esquadria 
metálica” e porta do tipo “folha metálica” com medidas padrão. A cobertura é do tipo “laje”. O revestimento é composto de piso 
cimentício. A instalação elétrica é composta de chave liga-desliga e lâmpadas do tipo “LED”. A instalação hidrossanitário é composta 
por (02) vasos sanitários, (02) pias e (01) chuveiro. As estruturas que compõe esta unidade não apresentam nenhuma anomalia ou 
falha aparente estando, portanto, apta para uso e ocupação. 03. BANHEIRO FEMININO: A estrutura mede 4,00 metros de 
comprimento X 2,50 metros de largura. Suas paredes são compostas por tijolos as quais encontram-se rebocadas e pintadas. As 
aberturas são compostas de janela do tipo “esquadria metálica” e porta do tipo “folha metálica” com medidas padrão. A cobertura é 
do tipo “laje”. O revestimento é composto de piso cimentício. A instalação elétrica é composta de chave liga-desliga e lâmpadas do 
tipo “LED”. A instalação hidrossanitário é composta por (02) vasos sanitários, (02) pias e (01) chuveiro. As estruturas que compõe 
esta unidade não apresentam nenhuma anomalia ou falha aparente estando, portanto, apta para uso e ocupação. 04. CASA
GRUPO GERADOR: A estrutura mede 4,00 metros de comprimento X 4,00 metros de largura. Suas paredes são compostas por 
“chapa metálica” e porta do tipo “esquadria de ferro”. A cobertura também é do tipo “chapa metálica” executada com elementos 
(tesoura, terças, caibros etc.) também em metálica. O revestimento é composto de piso cimentício. A instalação elétrica é composta 
de chave liga-desliga e lâmpadas do tipo “LED”. As estruturas que compõe esta unidade não apresentam nenhuma anomalia ou 
falha aparente estando, portanto, apta para uso e ocupação. 05. CASA DE MÁQUINAS: Mede em sua totalidade 50 metros de 
comprimento X 31,80 metros de largura. É composto por dois (02) secadores com capacidade de 80 toneladas cada; Um (01) 
escritório para operação da balança, o qual, possui as paredes composta por tijolos as quais encontram-se rebocadas e pintadas. 
As aberturas são compostas de janela do tipo “blindex” e porta do tipo “folha metálica” com medidas padrão. A cobertura é do tipo 
“laje”. O revestimento é composto de piso cimentício. A instalação elétrica é composta de chave liga-desliga e lâmpadas do tipo 
“LED”. A unidade de descarregamento possui sua estrutura das paredes composta por “chapa metálica” A cobertura também é do 
tipo “chapa metálica” executada com elementos (tesoura, terças, caibros etc.) também em metálica. O revestimento é composto de 
piso cimentício. A instalação elétrica é composta de chave liga-desliga e lâmpadas do tipo “LED”. O setor de classificação e a sala 
QGBT possuem as paredes composta por tijolos as quais encontram-se rebocadas e pintadas. As aberturas são compostas de 
janela do tipo “blindex” e porta do tipo “folha metálica” com medidas padrão. A cobertura é do tipo “laje”. O revestimento é composto 
de piso cimentício. A instalação elétrica é composta de chave liga-desliga e lâmpadas do tipo “LED”.As estruturas que compõe esta 
unidade não apresentam nenhuma anomalia ou falha aparente estando, portanto, apta para uso e ocupação. 06. SILO DE 
ARMAZENAGEM: Construção vertical com capacidade de 9.000 toneladas com medidas de 27,85 metros de circunferência X 
19,00 metros de altura, destinada ao armazenamento e conservação de grãos secos. A estrutura das paredes é composta por 
“chapa metálica”. A cobertura também é do tipo “chapa metálica” executada com elementos (tesoura, terças, caibros etc.) também 
em metálica. O revestimento é composto de piso cimentício. As estruturas que compõe esta unidade não apresentam nenhuma 
anomalia ou falha aparente estando, portanto, apta para uso e ocupação. 07. SILOS DE ESPERA – PULMÃO: Possui duas (02) 
unidades com capacidade de 300 toneladas/cada e com medidas de 26,20 metros de circunferência X 6,00 metros de altura e que 
tem como finalidade o apoio durante o recebimento dos grãos onde armazenam grãos limpos, porém úmidos, até o momento de 
iniciarem a secagem desejada para o armazenamento. A estrutura das paredes é composta por “chapa metálica”. A cobertura 
também é do tipo “chapa metálica” executada com elementos (tesoura, terças, caibros etc.) também em metálica. O revestimento é 
composto de piso cimentício. As estruturas que compõe esta unidade não apresentam nenhuma anomalia ou falha aparente 
estando, portanto, apta para uso e ocupação. 08. SILO DE ARMAZENAGEM: Construção horizontal medindo 50 metros de 
comprimento X 31,80 metros de largura e com capacidade de 30.000 toneladas destinada ao armazenamento e conservação de 
grãos secos A estrutura das paredes é composta por tijolos as quais encontram-se rebocadas e pintadas. A cobertura é do tipo 
“chapa metálica” executada com elementos (tesoura, terças, caibros etc.) também em metálica. O revestimento é composto de piso 
cimentício. As estruturas que compõe esta unidade não apresentam nenhuma anomalia ou falha aparente estando, portanto, apta 
para uso e ocupação. A NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS RECEBIDAS: 1. SOJA Transgênico à Granel. 2. 
MILHO Transgênico à Granel. OPERAÇÕES E SERVIÇOS QUE SE PROPÕE: 1. ARMAZENAGEM. 1.1 Cereais, grãos e 
mercadorias ensacadas. 1.2 Produtos a granel. 1.3 Sobre taxa. 2. CARGA E DESCARGA. 2.1 Carga e descarga c/ emblocamento 
(ensacados). 2.2 Taxa de expedição. 3. LIGA MANUAL COMPLETA. 3.1 Do emblocamento ao embloc. A 10 ou vice versa. 4. 
MOVIMENTAÇÃO DE ESTRADO. 4.1 Carga e descarga do estrado. 5. MOVIMENTADE SACARIAVAZIA. 5.1 Carga e descarga de 
fardo e sacaria vazia. 5.2 Carga e descarga de malas c/até 50 scs vazios. 5.3 Remoção de fardos de bloco a bloco. 5.4 Remoção do 
caminhão ao bloco e vice-versa. 6. MOVIMENTAÇÃO DE ADUBO. 6.1 Carga e descarga c/emblocamento. 6.2 Remoção bloco a 
bloco. 7. MOVIMENTAÇÃO AGRANEL. 7.1 Descarga direta na moega gan. (oper. Simples). 7.2 Descarga moeda comum c/arrasto 
(op. Completa). 7.3 Descarga fora da moega. 7.4 Saída de silos metálicos. 7.5 Taxa de expedição. 8 REMOÇÕES. 9. 
ENSAQUE/REENSAQUE E COSTURA. 9.1 Operação simples. 10 SECAGEM. 10.1 Oper. Completa descarga moeda até 
emblocamento. 11 PESAGEM. 11.1 Balança móvel. 11.2 Balança rodoviária. 12 MOVIMENTAÇÃO DE LONAS/LENÇOL
P/FORMAÇÃO DE CÂMARA DE EXPURGO. 12.1 Instal. Lençol p/formação câmara de ensacado. 12.2 Retirada e guarda do 
lençol/ensacados. 12.3 Inst. Lençol p/form. Câmara p/expurgo a granel. 12.4 Retirada e guarda do conjunto de lençóis. 13 
ADMINISTRAÇÃO. 13.1 Taxa de administração. Por ser a expressão da verdade firmamos a presente declaração. Sinop/MT, 07 de 
janeiro de 2022. FERNANDO PRANTE, CPF/MF nº 031.405.651-35 – ADMINISTRADOR. NERI JOSÉ CHIARELLO, CPF/MF nº 
407.642.570-72 - FIELDEPOSITÁRIO.

REGULAMENTO INTERNO - CONDIÇÕES GERAIS

1. Os serviços extraordinários e os executados nas câmaras de expurgo serão cobrados com acréscimo nas taxas normais, nos
percentuais que foram exigidos pelo fornecedor de mão de obra, na ocasião da realização dos referidos serviços, assim como: a) Os 
serviços executados aos domingos e feriados, fora do horário normal, terão, além do acréscimo previsto para esses dias, o 
extraordinário constante do item para os dias úteis; b) Os serviços de noitada, nos dias úteis, que se prolongarem além das 24 (vinte 
e quatro) horas, caindo esse prolongamento num domingo ou feriado, farão jus à taxa relativa a esses dias a partir de zero hora. 2. O 
horário de serviços nos armazéns, é da 07:30 hs. (sete horas e trinta minutos) às 11:30 hs. (onze horas e trinta minutos) da manhã e 
das 13:30 hs. (treze horas e trinta minutos) Às 17:30 hs. (dezessete horas e trinta minutos) da tarde. Aos sábados, apenas das 07:30 
hs. (sete horas e trinta minutos) às 11:30 hs. (onze horas e trinta minutos) da manhã. Os serviços que forem executados fora desse 
horário incidirão nas taxas extraordinárias. 3. Os serviços eventuais e não constantes desta Tarifa, serão cobrados ao preço do dia, 
acrescido dos respectivos encargos e taxa de administração, conforme Tabela. 4. O Armazém Geral não se obriga a antecipar o 
numerário para pagamento de frete, impostos municipais, estaduais ou federais a que estejam sujeitos, eventualmente, os produtos 
recebidos para depósito. 5. As taxas de armazenagem, adicional Ad-Valorem e seguro contra fogo, serão cobrados 
simultaneamente e nem plena correspondência de prazos de depósitos. 6. A taxa constante da Tabela de Tarifas será cobrada 
antecipadamente, e a taxa de armazenagem será cobrada mensalmente ou por ocasião da retirada do produto. 7. A execução de 
serviços, quando feitos por conta e em nome do próprio depositante, não derroga o seu direito ao prazo integral do depósito 
antecipadamente estabelecidos. Entretanto, o prazo de depósito considerar-se-á automaticamente vencido para produto que 
entrar em serviço, se este não for ordenado em nome e por conta do próprio depositante. 8. As “Ordens de Entrega” emitidas pelo 
Armazém Geral não são negociáveis. 9. Os produtos objeto de “Ordens de Entrega” que não forem retiradas dentro de 48 (quarenta 
e oito) horas da data da emissão da respectiva ordem, serão transferidos para nome do beneficiário da ordem emitida pelo 
depositante, incidindo na taxa da Tabela de Tarifas. 10. Os pedidos de emissão de Conhecimento de Depósito e Warrant, ou de suas 
prorrogações, só serão atendidos pra os produtos que encontrarem em perfeitas condições de armazenamento. 11. Os serviços de 
desconto de fatura serão executados facultativamente pelo Armazém Geral. 12. Haverá, também, incidência sobre débito de 
armazenagem, adicional Ad-Valorem, seguro contra fogo e serviços diversos, efetuados para depositantes da praça, cuja 
liquidação não for efetivada até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da emissão das respectivas notas de taxas. 13. O seguro contra 
fogo sobre sacaria nova ou usada recebidas para depósito, será cobrada à entrada e quando se tratar de sacaria à disposição em 
razão de serviços de máquina. O seguro será devido após 60 (sessenta) dias do término do respectivo serviço. 14. O expurgo dos 
produtos infestados por carunchos, lavras, etc., será obrigatório assim que o Armazém Geral entender necessário à preservação 
dos demais cereais em depósito. O depositante que não aceitar o expurgo, deverá promover a retirada do produto dentro de 3 (três) 
dias da data do aviso em que o Armazém Geral comunicar a execução do serviço. Não o fazendo, o serviço será executado. Quando 
os serviços forem executados fora do armazém depositário, incidirão todas as taxas eventuais, assim como, quando executados em 
câmaras de expurgo, incidirão as respectivas taxas extraordinárias. 15. Executados os serviços determinados pela Tarifas, dentro 
da Tabela sob a qual o produto foi recebido em depósito, o Armazém Geral dá por cumpridos os compromissos assumidos, com 
exceção apenas da entrega do produto, que, a partir desse instante, fica à disposição do depositante para ser retirado. Se o 
depositante não efetuar a retirada, por preferir manter a mercadoria em depósito, todos os novos serviços a que o produto for 
submetido, por exigência do armazenamento prolongado e por solicitação do próprio depositante, correrão por conta do dono da 
mercadoria, do comprador da fatura ou do beneficiário da ordem de retirada. 16. O Armazém Geral permite que o depositante ou seu 
representante legal assista aos trabalhos relativos a seus produtos. 17. Todos os serviços internos dos armazéns, bem como, os de 
cargas e descarga de caminhões, serão feitos exclusivamente pelo pessoal do Armazém Geral. 18. O ensaque dos produtos, 
quando ocorrer, será sempre feito em sacaria nova ou usada, mas em boas condições de acondicionamento. 19. O Armazém Geral 
fornecerá, se requisitado, um certificado de peso no ato do ensaque, sem despesas, quando em sacaria nova. 20. As verificações de 
peso e do estado de sacaria, executados durante a vigência da fatura, serão feitas por conta e ordem do comprador. Correm, 
entretanto, por conta do vendedor, as despesas referentes a serviços executados para colocar o lote em condições de retirada. No 
caso do lote posto em condições de retirada continuar em depósito, a despesa de reempilhamento correrá por conta do comprador. 
21. O Armazém Geral não se responsabiliza pela alteração da classificação por tipo de produto em depósito, em consequência do 
calor ou da umidade do ar. 22. Os produtos faturados pelo Armazém Geral serão automaticamente transferidos para o nome do 
comprador, no dia do respectivo vencimento e consequente liquidação. 23. A venda ou transferência parcial do lote depositado 
obriga a parcela vendida ou transferida à remoção para outro local, a fim de permitir sua perfeita identificação, correndo as despesas 
por conta do novo depositante. 24. O direito à armazenagem, adicional Ad-Valorem e seguro contra fogo, cessa com a transferência 
da mercadoria para um novo depositante. 25. O fornecimento de sacaria nova pelo depositante deve verificar-se antes de iniciado o 
serviço solicitado. Sendo a sacaria fornecida pelo Armazém Geral, haverá a incidência da taxa constante das Tabelas. 26. O 
Armazém Geral terá direito de retenção sobre as mercadorias depositadas, para garantia do pagamento das armazenagens, 
adicionais, seguros e despesas com sua conservação e com as operações, benefícios e serviços a ela prestados, a pedido do 
depositante, inclusive por conta de créditos consequentes a armazenagem de mercadorias anteriormente retiradas, no todo ou em 
parte, ou de despesas e serviços concernentes as mesmas. 27. Aentrega de mercadorias ou transmissão de sua propriedade de um 
depositante para outro, só será efetivada pelo Armazém Geral após a liquidação da despesas que as onerem. 28. Sempre que 
houver aumento salarial, por força de acordo ou determinação governamental, será cobrada uma taxa adicional na proporção que 
esse aumento influir nos preços da presente Tarifa, sem prejuízo das Tabelas. 29. Ainda mesmo quando acompanhadas de 
certificados de peso das estradas de ferro, ou do ticket das balanças automáticas, prevalecerá, para todos os efeitos, o peso 
verificado pelo Armazém Geral, ficando facultado aos Senhora Depositantes ou as representantes legais, assistirem a referida 
pesagem (art. 6° do Decreto n° 1.102, de 21 de novembro de 1903). 30. O Armazém Geral não responde aos casos de avarias ou 
vícios provenientes da natureza ou acondicionamento das mercadorias e de força maior, salvo disposição do artigo 37, parágrafo 
único, do Decreto n° 1.102/03, que diz “Ao contrário, podem os armazéns gerais se obrigar, por convenção com os depositantes e 
mediante a taxa combinada, a indenizar os prejuízos acontecidos a mercadorias, por avarias, vícios intrínsecos, falta de 
acondicionamento e mesmo pelos casos de força maior. Sinop/MT, 07 de janeiro de 2022. FERNANDO PRANTE, CPF/MF nº 
031.405.651-35 – Administrador. NERI JOSÉ CHIARELLO, CPF/MF nº 407.642.570-72 – Administrador.

TABELA DE TARIFAS - Vigência a partir de 07 de janeiro de 2022.

OBSERVAÇÕES: 1) Aos valores dos serviços será acrescido do ISS (Imposto Sobre Serviço), de acordo com a legislação municipal 
aplicável; 2) Na utilização de armazéns alugados de terceiros, haverá acréscimo de 50% sobre os valores do item 1; 3) Na prestação 
de serviços em que for utilizado equipamento movido por grupo gerador, terá acréscimo de 10%; 4) Na prestação de serviços será 
cobrado um acréscimo de 50% no horário de 17h00min às 22h00min, em dias úteis; 100% das 11h00min às 22h00min, nos 
sábados; e de 100% das 22h00min às 07h00min, em dias úteis, domingos e feriados. Sinop/MT, 07 de janeiro de 2022. FERNANDO 
PRANTE, CPF/MF nº 031.405.651-35 – Administrador.

NERI JOSÉ CHIARELLO, CPF/MF nº 407.642.570-72 – Administrador.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR R$
1. ARMAZENAGEM
1.1 Cereais, grãos e mercadorias ensacadas R$/ton/mês
1.2 Produtos a granel R$/ton/mês 2,63
1.3 Sobre taxa R$/Sacas/Mês 0,06
2. CARGA E DESCARGA
2.1 Carga e descarga c/ emblocamento (ensacados) R$/ton 6,81
2.2 Taxa de expedição R$/ton 2,75
3. LIGA MANUAL COMPLETA
3.1 Do emblocamento ao embloc. A 10 ou vice versa R$/volume 1,28
4. MOVIMENTAÇÃO DE ESTRADO
4.1 Carga e descarga do estrado R$/und. 0,54
5. MOVIMENTA DE SACARIA VAZIA
5.1 Carga e descarga de fardo e sacaria vazia R$/ton 6,81
5.2 Carga e descarga de malas c/até 50 scs vazios R$/unid. 0,18
5.3 Remoção de fardos de bloco a bloco R$/ton 5,04
5.4 Remoção do caminhão ao bloco e vice-versa R$/unid. 0,17
6. MOVIMENTAÇÃO DE ADUBO
6.1 Carga e descarga c/emblocamento R$/ton 5,79
6.2 Remoção bloco a bloco R$/ton 5,79
7. MOVIMENTAÇÃO A GRANEL
7.1 Descarga direta na moega gan. (oper. Simples) R$/ton 2,63
7.2 Descarga moeda comum c/arrasto (op. Completa) R$/ton 2,63
7.3 Descarga fora da moega R$/ton 1,91
7.4 Saída de silos metálicos R$/ton 1,74
7.5 Taxa de expedição R$/ton 2,75
8 REMOÇÕES
9. ENSAQUE/REENSAQUE E COSTURA
9.1 Operação simples R$/vol. 0,29
10 SECAGEM

10.1 Oper. Completa descarga moeda até emblocamento R$/ton 1,47
11 PESAGEM

11.1 Balança móvel R$/vol 0,08
11.2 Balança rodoviária R$/unid. 7,50
12 MOVIMENTAÇÃO DE LONAS/LENÇOL P/FORMAÇÃO DE CÂMARA DE EXPURGO

12.1 Instal. Lençol p/formação câmara de ensacado R$ p/lona 21,40
12.2 Retirada e guarda do lençol/ensacados R$ p/lona 21,40
12.3 Inst. Lençol p/form. Câmara p/exupurgo a granel R$ p/módulo 16,50
12.4 Retirada e guarda do conjunto de lençóis R$ p/módulo 16,50
13 ADMINISTRAÇÃO

13.1 Taxa de administração 10,00%

CNPJ. 77.863.223/0001- 07 
Inscr. Est. 414.00463- 67 / NIRE: 414.0000937-8

Av. Independência, 2347 – Palotina-PR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

55ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, cujo número é 24.671 (Vinte
e quatro mil, seiscentos e setenta e um), para a Assembleia Geral Ordinária, no dia 28 de janeiro
de 2022, tendo como local a Associação dos Funcionários da C.Vale – ASFUCA, na Avenida 
Shirley Lorandi Saurin, nº 1.801 – Bairro Ouro Verde, no Município de Palotina – PR, às 12:00 
horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados; às 13:00 horas, em 
segunda convocação, com a presença da metade mais um dos associados, ou ainda, às 14:00 
horas, em terceira e última convocação, com a presença no mínimo de dez associados, 
deliberando sobre a seguinte ordem do dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1º) Prestação de contas do Conselho de Administração, compreendendo:
a) Relatório da gestão;
b) Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2021;
c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2021;
d) Relatório dos Auditores Independentes;
e) Parecer do Conselho Fiscal;
f) Plano de atividades da sociedade para o exercício de 2022, com o respectivo orçamento 
da receita e da despesa.

2º) Destinação das sobras apuradas, deduzindo-se as parcelas para os fundos estatutários.
3º) Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal para a gestão 2022.

4º) Fixação do pró-labore para a Diretoria Executiva e do valor da cédula de presença para os 
Conselhos de Administração e Fiscal.

5º) Autorização para contratar financiamentos e oferecer garantias.

6º) Assuntos Gerais.

Palotina, 12 de janeiro de 2022.

Alfredo Lang
Diretor Presidente

Palotina, 12 de janeiro de 202

Alfredo Lang
Diretor Presidente

CNPJ. 77.863.223/0001- 07 
Inscr. Est. 414.00463- 67 / NIRE: 414.0000937-8

Av. Independência, 2347 – Palotina-PR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

56ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, cujo número é de 
24.671 (Vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e um), para a Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 28 de janeiro de 2022, tendo como local a Associação dos 
Funcionários da C.Vale – ASFUCA, na Avenida Shirley Lorandi Saurin, nº 1.801 – Bairro Ouro 
Verde, no Município de Palotina – PR, às 13h30 horas em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 dos associados; às 14h30 horas, em segunda convocação, com a presença 
da metade mais um dos associados, ou ainda, às 15h30 horas, em terceira e última 
convocação, com a presença no mínimo de dez associados, deliberando sobre a seguinte 
ordem do dia:

1º) Inclusão de dois incisos no parágrafo 1º, do artigo 2º, no objeto social da C.VALE, para 
menção expressa da atividade de produção de sementes não certificadas, por orientação 
do MAPA e também de operações com outros produtos específicos. A redação constará 
dos incisos CIX e CX, da seguinte forma: CIX - produção de sementes não certificadas de 
milho, soja, trigo, arroz, aveia, para pasto e/ou forrageiras, feijão e de azevém e CX – operar 
e atuar nos sistemas produtivos de milho, trigo, mandioca, aveia, feijão, arroz, azevém, 
nabo forrageiro, sorgo, brachiaria, crotalária, triticale, cevada, especialmente cultivar tais 
produtos.  

Palotina, 12 de janeiro de 2022.

Alfredo Lang
Diretor Presidente

Palotina, j

Alfredo Lang
Diretor Presidente

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. torna público que requereu à SECRETÁRIA
DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT a 
renovação da Licença de Operação da Subestação de 138 
kV FAZENDACORTEZ, Processo nº. 27959/2005.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. torna público que requereu à SECRETÁRIA
DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT a 
renovação da Licença de Operação da Linha de 
Distribuição de 138 kV BRASNORTE / FAZENDACORTEZ, 
Processo nº. 187584/2006.

PRIMEIRA SERVENTIA REGISTRAL TITULOS E DOCUMENTOS
Rua João Irineu 262, Caixa Postal 22 - CEP: 78.670.000 - São Félix do Araguaia - MT. E-mail: 
rgisfa@terra.com.br — Fone: (66) 3522-1385 /1404 Marilene Lino Lemos - Oficial Efetiva 
Aloísio Ferreira Lemos - Oficial Substituto Mª Elizabete Gomes Carvalho - Escrevente 
Juramentada

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE QUINZE DIAS
A Oficial do Registro de Imóveis desta cidade e Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o parágrafo 8 do art. 9° do Decreto 
n° 4.449/02, com redação dada pelo Decreto n° 5.570/2005, c/c o art. 213, parágrafo 3°, da Lei n° 
6.015/73. FAZ SABER, aos notificados, DANIEL GOMES BARRETO, portador da CI-RG n. 
30548398.9-SSP-RJ e do CPF n° 035.600.377-04, brasileiro, agricultor, e EDUARDO TAVARES, 
BARRETO, p6rtador da Cl-RO n. 847.268-SSP-RJ e inscrito no CPF n. 082.524.837-04, brasileiro, 
solteiro, agricultor, estando em local incerto e não sabido, que se encontra em trâmite nesta 
Serventia, procedimento administrativo) devidamente protocolado sob o n° 50.744, tendo como 
requerentes: RUBEM RONI BUBANS, CI-RG n. 1034077436-SSP-RS e CPF n. 446.329.240-91 e 
sua esposa DORIS BUBANS, Cl-RG n. 700491-SSP-MT e CPF n. 565.013.150-34, residentes e 
domiciliados na Avenida Moises Dorneles Montiel s/n, setor Cecatto, na cidade de Alto Boa Vista-MT
e IRICENA HILDA BUBANS, CI-RG n. 703979-SSP-MT e CPF n. 460.649.900-15, residente e 
domiciliada na Rua Deocleciano dos Santos, 104, na cidade de Luciara-MT, em que se requer a 
AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural denominado FAZENDA FLOR DA
SERRA, de propriedade dos notificantes, com área total medida e demarcada de 3.140,7897 ha, 
localizado na zona rural do município de LUCIARA, nesta comarca de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
— MT, matriculado sob o n° 15.160, livro 02, CRI de São Félix do Araguaia-MT, cujo imóvel confronta 
com sua propriedade, no lugar denominado "DENARDIN", matriculada sob o n° 40.417 de ordem do 
livro n.02 do RGI de Barra do Garças-MT.  Ficam Vossas Senhorias, dessa forma, CIENTIFICADOS 
de que, no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da data da segunda publicação do presente 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar perante este Cartório de Registro de Imóveis, sito à 
Rua João Irineu n. 262, centro, em São Félix do Araguaia-MT, nos dias úteis, no horário das 
09:00horas às 17:00 horas, IMPUGNAÇÃO aos limites e confrontações estabelecidos para o 
referido imóvel rural. Dado e passado neste Serviço de Registro de Imóveis Títulos e desta Cidade 
e Comarca de São Félix do Araguaia — MT, aos 10 de Janeiro de 2022. Eu, (Celio Soares Lemos, 
Escrevente), digitei e subscrevo. 

CÉLIO SOARES LEMOS - ESCREVENTE

PRIMEIRA SERVENTIA REGISTRAL TITULOS E DOCUMENTOS
Rua João Irineu 262, Caixa Postal 22 - CEP: 78.670.000 - São Félix do Araguaia - MT. E-mail: 
rgisfa@terra.com.br — Fone: (66) 3522-1385 /1404 Marilene Lino Lemos - Oficial Efetiva 
Aloísio Ferreira Lemos - Oficial Substituto Mª Elizabete Gomes Carvalho - Escrevente 
Juramentada 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE QUINZE DIAS
A Oficial do Registro de Imóveis desta cidade e Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o parágrafo 8 do art. 9° do Decreto 
n° 4.449/02, com redação dada pelo Decreto n° 5.570/2005, c/c o art. 213, parágrafo 3°, da Lei n° 
6.015/73. FAZ SABER, aos notificados, DELTA PI PARTICIPAÇÕES LTDA — CNPJ/MF — 
17.409.33710001-50, representada por TERENCIO VASCONCELOS PINHEIRO — CI-RG n.  
3277359-DGPC-GO e CPF/MF n. 696.240.541-34, não tendo sido encontrados nos endereços: RUA
87 N.560, SALA 01, SETOR SUL — CEP- 74.080.295 e RUA T-37, QUADRA 161, APT° 1002, 
EDIFICIO CAPITÓLIO - SETOR BUENO-CEP-74.230-022 ambos em GOIÂNIA-GO, estando em 
local incerto e não sabido, que se encontra em trâmite nesta Serventia, procedimento administrativo, 
devidamente protocolado sob o n° 50.744, tendo como requerentes: RUBEM RONI BUBANS, CI-RG 
n. 1034077436-SSP-RS e CPF n. 446.329,240-91 e sua esposa DÓRIS BUBANS, CI-RG n. 700491-
SSP-MT e CPF n. 565.013.150-34, residentes e domiciliados na Avenida Moises Dorneles Montiel 
s/n, setor Cecatto, na cidade de Alto Boa Vista-MT e IRICENA HILDA BUBANS, CI-RG n. 703979-
SSP-MT e CPF n. 460.649.900-15, residente e domiciliada na Rua Deocleciano dos Santos, 104, na 
cidade de Luciara-MT, em que se requer a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel 
rural denominado FAZENDA FLOR DA SERRA, de propriedade dos notificantes, Com área total 
medida e demarcada de 3.140,7897 ha, localizado na zona rural do município de LUCIARA, nesta 
comarca de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA— MT, matriculado sob o n° 15.160, livro 02, CRI de São Félix 
do Araguaia-MT, cujo imóvel confronta com sua propriedade denominada FAZENDA SANTANA, 
área remanescente(área não matriculada).  Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de 
que, no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da data da segunda publicação do presente 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar perante este Cartório de Registro de Imóveis, sito à 
Rua João Irineu n. 262, centro, em São Félix do Araguaia-MT, nos dias úteis, no horário das 
09:00horas às 17:00 horas, IMPUGNAÇÃO aos limites e confrontações estabelecidos para o referido 
imóvel rural. Dado e passado neste Serviço de Registro de Imóveis Títulos e desta Cidade e 
Comarca de São Félix do Araguaia — MT, aos 10 de Janeiro de 2022. Eu,  (Celio Soares Lemos, 
Escrevente), digitei e subscrevo.  

CÉLIO SOARES LEMOS - ESCREVENTE

(14 E 15/01/2022)

(14 E 15/01/2022)

AUTO POSTO ROTA DO SOL EIRELI – CNPJ 
86.806.965/0001-91, torna público que, requereu junto a 
Secretaria de Estado e Meio Ambiente SEMA-MT, a 
renovação da licença de operação (L.O) para atividade de 
Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, situado na Av Toto Claro, Sem Número, Distrito 
De Água Fria, no município de Chapada Dos Guimarães -MT.

P L A S M U N D I I N D Ú S T R I A E C O M E R C I O D E 
EMBALAGENS LTDA – CNPJ 05.268.290/0001-72, torna 
público que, requereu a Prefeitura Municipal de Várzea 
Grande/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável – 
SEMMADRS, a renovação da licença de operação (L.O) para 
atividade de Fabricação de embalagens de material plástico, 
situado na Av Mario Andreaza, Sem número, Nova 
Esperança no município de Várzea Grande -MT.

Misael da Silva Campos Eireli, CNPJ nº 23.206.802/000158, torna público que está
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -
SMADES - Coordenadoria de Licenciamento Ambiental, Licença de Instalação para
Implantação  de  uma  Edificação  Comercial  área  a  construir  de  1.057,06m².
Localizado à Avenida Profª Edna Maria de Albuquerque Affi  - Avenida das Torres,
s/nº, bairro Pascoal Ramos, Cuiabá/MT. Não foi determinado estudo de impacto
ambiental. 14/01/22

New Solar 17 SPE LTDA. CNPJ 44.191.630/0001-66 torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano- , Licença de localização (LL) Licença Prévia SMADES/CUIABÁ
(LP) e Licença de Instalação (LI), com atividade de Usina Fotovoltaica 
com capacidade total de geração de 30Mw de energia situado na 
Fazenda Paraiso/ Vitoria I - Acesso pela Rodovia dos Imigrantes, s/n, 
Distrito Industrial, Cuiabá – MT                                               (14/01/2022)

FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 13.944.531/0001-84 - NIRE 51.300.011.611

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, Horário e Local: 20 de dezembro de 2021, às 08:00 horas, na sede da 
FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., estabelecida em 
Cuiabá, MT, na Avenida São Sebastião, n. 3161, Bairro Quilombo, Ed. Xingu, 
10º andar, Sala 1002, CEP 78.045-000; Convocação e Presença(s):
Dispensada, tendo em vista a presença de todos os acionistas (art. 124, § 4º da 
Lei nº 6.404/76), representando o total do capital social da Companhia, 
conforme livro de presença; Composição da Mesa:Augusto Barros de Macedo 
– Presidente; Rodrigo Ruviaro – Secretário e advogado; Ordem do Dia: (i) 
Aprovar a redução de capital social da Companhia por julgá-lo excessivo em 
relação ao seu objeto; e (ii) Alterar parcialmente o Estatuto Social da 
Companhia. Deliberações (tomadas por unanimidade de votos):  ·Aprovar a 
redução de capital da Sociedade nos termos do art. 173 da Lei nº 6.404/76, por 
julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais) com o respectivo cancelamento de 10.000.000,00 (dez 
milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço 
unitário de emissão de R$ 1,00 (um real), de emissão da Companhia e 
dispensar a restituição de valor aos sócios em razão da compensação entre 
créditos e débitos com a Companhia, repercutindo na redução equivalente suas 
participações no capital através de lançamentos no Livro de Registro de Ações.  
·Em virtude da referida redução, o capital social da Companhia passará de R$ 
65.369.443,00 (sessenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e nove mil, 
quatrocentos e quarenta e três reais), dividido em 65.369.443 (sessenta e cinco 
milhões, trezentas e sessenta e nove mil, quatrocentas e quarenta e três) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$ 55.369.443,00 (cinquenta 
e cinco milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três 
reais) dividido em 55.369.443 (cinquenta e cinco milhões, trezentas e sessenta 
e nove mil, quatrocentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. Tendo em vista a deliberação acima, altera-se o caput do artigo 5° 
do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Artigo 5°. O capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é 
de R$ 55.369.443,00 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e nove 
mil, quatrocentos e quarenta e três reais), dividido em 55.369.443 (cinquenta e 
cinco milhões, trezentas e sessenta e nove mil, quatrocentas e quarenta e três) 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” Encerramento, 
Assinaturas e Certificação: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a 
presente ata que, achada conforme, pelos integrantes da mesa, Certifica-se 
que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro de atas de 
assembleias gerais da Companhia.
Cuiabá, MT, 20 de dezembro de 2021.

AUGUSTO BARROS DE MACEDO
Presidente

RODRIGO RUVIARO
Secretário e Advogado inscrito na OAB/MT 28.801/B

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 
INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI 
INTEGRAÇÃO MT/AP/PA. Contrato: B60230459-6. DEVEDOR: JOSÉ JANUÁRIO 
DA SILVA. COOBRIGADO/AVALISTA: NÃO HÁ. BEM: Um imóvel urbano 
residencial situado na Rua Agenor Januário s/nº - quadra 01 - lote nº 14-B, Vila Goiás, 
com AT de 188,32m² e AC de 153,04m², localizado no município de Pedra Preta/MT, 
com limites e confrontações descritos na matrícula 3123 do CRI de Pedra Preta/MT. 
Abertura: 01/02/2022. 1º Leilão na data de 08/02/2022, pelo valor de R$ 
140.896,41 (cento e quarenta mil e oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e 
hum centavos) – valor de avaliação corrigido conforme contrato na data de 
13/01/2022, a ser encerrado a partir das 10h00 horário local de Cuiabá/MT, 11h00 
horário de Brasília/DF, e 2º Leilão pelo valor atualizado da dívida na data do 
encerramento em 10/02/2022 às 10h00 horário local/MT, 11h00 horário de 
Brasília/DF. Local do Leilão: Portal www.superbid.net e/ou www.polileiloes.com.br. 
Em virtude da pandemia de Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: 
Poliana Mikejevs Calça Lorga. Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações 
(65) 4052-9434 – Ramais 8237/8239, pelo portal www.superbid.net e/ou 
www.polileiloes.com.br, ou ainda na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202 – Bairro 
Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

(14,15 E 18/01/2022)

COMUNICADO DE CESSÃO DE CRÉDITOS ORIUNDO DOS 
CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO E 
OUTRAS AVENÇAS CELEBRADOS EM 01/12/2017 e 14/11/2018 Torna-
se público, para conhecimento dos interessados, que a PASCHOALOTTO 
SERVIÇOS FINANCEIROS S/A, com sede na ci¬dade de Bauru, SP., na rua 
Professor Durval Guedes de Azevedo, 2-144, Jardim Infante Dom Henrique, 
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.500.934/0001-06, firmou os Instrumentos 
Particulares de Cessão de Créditos sem Coobrigação e Outras Avenças 
com a SORO¬CRED CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
S.A, em 01/12/2017 e 14/11/2018 A Sorocred, na qualidade de cedente 
cedeu todos e quaisquer direitos oriundos dos Contratos, inclusive, mas 
sem limitação, direito ao recebimento de todo e qualquer valor devidos no 
âmbito dos Contrato e direito de garantias, em caráter irrevogável e 
irretratável, à Paschoalotto. Diante disse, informamos que, a partir da data 
da presente notificação todas e quaisquer instruções de pagamento 
relacionadas aos Contratos serão realizadas, única e exclusivamente, pela 
Paschoalotto ou por prepostos agindo em nome da Paschoalotto. A
presente instru¬ção é conferida em caráter irrevogável e irretratável não 
podendo, sob nenhuma forma, ser aditada, alterada ou, de qualquer forma 
modificada, sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, da 
Paschoalotto. Nos termos do Art. 308 do Código Civil, ressal¬tamos que 
eventuais pagamentos realizados em desacordo como aqui estabelecido 
serão ineficazes para todos os fins de Direito. (12 E 13/01/2022)

Acesse ao SITE:Acesse ao SITE: www.diariodecuiaba.com.br

D4Sign 249c94fb-b16c-4178-aa43-45b7185786d6 - 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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- 1964: Campeão de Pelotas
- 1964: Campeão do Rio Grande do Sul
- 1965: Campeão Brasileiro
- 1967: Campeão do Zonal Sul-Americano
- 1972: Grande mestre internacional
- 1973: Campeão do Interzonal
- 1976: Campeão do Interzonal

PRINCIPAIS LIVROS*
- “Como Jesus Cristo Salvou A Minha Vida”
- “Mequinho – O Xadrez de Um Grande Mestre”
- “Partidas e Finais de Xadrez do Grande Mestre 
Mequinho”

*os livros podem ser encontrados no site https://
xadreztotal.com.br/gmmecking/

ISTO É MEQUINHO

ALEX SABINO
Da Folhapress - São Paulo

Na escuridão do estádio 
Baetão, em São Bernardo do 

FUTEBOL

Edinho classifica Londrina na Copinha e traça caminho recusado por Pelé
Campo (região do ABC), um 
policial se aproxima de Edinho 
e mostra a foto de uma pessoa 
na tela do celular. O técnico 
do Londrina a reconhece, e 

é acontece uma chamada de 
vídeo.

“Estou aqui fazendo o que 
eu amo”, diz o filho de Pelé ao 
amigo que, pelo jeito, não via 
há muito tempo.

Se a Copa São Paulo é vi-
trine para os jogadores de até 
21 anos, vale o mesmo para o 
treinador do sub-20 do time 
paranaense. Desde 2007, o 
ex-goleiro do Santos e filho 
de Pelé busca se firmar na 
profissão em uma caminhada 
acidentada e de diferentes 
clubes. A maior oportunidade 
pode estar no torneio de base.

Nesta terça-feira (11), o 
Londrina goleou o EC São 
Bernardo por 4 a 1 e se classi-
ficou para a primeira fase do 
mata-mata.  

“É uma dedicação minha 
de muitos anos. Estou na área 
técnica desde 2007. Fiquei oito 
anos na comissão permanente 
do Santos, depois fui técnico 
de Mogi Mirim, Água Santa, 
Atlético Tricordiano. Estou 
nesta empreitada faz tempo. 
A questão agora é adquirir 
experiência e conquistar o 
meu espaço. [A Copinha] é 
uma grande oportunidade”, 
afirma.

Em nenhum momento ele 
comemorou uma classificação 
que deixou seus jogadores 
eufóricos. Eles até se atiraram 
na piscina ao lado do vestiá-
rio, algo que Edinho não quis 
imitar. O time se classificaria 
com vitória por qualquer 
resultado. A goleada fez com 
que terminasse em primeiro 
no Grupo 22.

Para quem gosta de tocar 
bola e atuar em velocidade, 
atuar no Baetão foi um desafio 
a mais.

O gramado sintético está 
gasto em vários locais. As di-
mensões do campo, estreitas, 
não parecem feitas para jogo 
de futebol de 11 contra 11. A 
partida começou às 19h15, e 
o sistema de iluminação era 
precário.

Na primeira rodada havia 
sido ainda pior: a tempestade 
tornou o ato de trocar passes 
algo quase impossível na der-
rota para o Aster. Não havia 
como adiar o confronto por 
causa da falta de datas.

Na goleada de terça, Edi-
nho passou quase todos os 
90 minutos de pé, braços 
cruzados ou mãos nos bolsos, 
sem mostrar emoção. Não se 

empolgou nem mesmo com 
os quatro gols do Londrina 
ou quando o goleiro Neneca 
defendeu pênalti durante o 
segundo tempo. Ao dar ins-
truções aos seus atletas, sina-
lizou pouco. Pareceu passar as 
mensagens da maneira mais 
calma possível. 

“A classificação é mere-
cida, mas falei para eles que 
estamos aqui para disputar o 
título, então não comemoro 
muito, não”, explica.

Manter a calma é mudan-
ça considerável para quem, 
no passado, disse se realizar 
com a adrenalina do esporte. 
A emoção de ser goleiro e de 
estar sempre envolvido em 
lances capitais fez parte de sua 
vida. Ele também participou 
de provas de motocross, com 
uma descarga elétrica no cor-
po que considerava semelhan-
te à do salto de paraquedas.

Mas é à beira do campo 
que afirma ter se encontrado. 
A primeira fase da Copinha, 
em um estádio acanhado e 
sem grandes clubes como ad-
versários (EC São Bernardo, 
Aster e São Bento também 
estavam na chave) o manti-
veram longe dos holofotes, 
discreto. O treinador sabe que 
isso vai mudar em caso de 
vitória sobre o São Caetano e 
classificação para as fases mais 
agudas do mata-mata.

Afinal, ele é Edinho, filho 
do rei Pelé.

“Meu pai sofre por eu estar 
aqui, mas está muito feliz e 
orgulhoso, acima de tudo pelo 
momento em que eu estou, de 
estar de bem com a vida e em 
paz, fazendo o que eu amo 
e trabalhando com futebol”, 
acredita.

Em recuperação de cirur-
gia para retirada de tumor no 
cólon, Pelé acompanhou como 
pôde os jogos do Londrina 
até aqui, mas nenhum deles 
foi transmitido pela TV. No 
passado, quando era goleiro, 
Edinho se incomodou por seu 
desempenho em campo estar 
ligado ao do seu familiar tão 
famoso. Chegou a pedir para 
o narrador Silvio Luiz parar 
de usar o bordão “papai gos-
tou” a cada vez que ele fazia 
uma boa defesa. Isso está no 
passado.

 Em entrevista à Folha em 
outubro de 2020, reconheceu 
que o futebol se transformara 
no elo que o unia ao maior jo-
gador da história. Nada disso 
mudou desde então, mesmo 
que Edinho siga um caminho 
que Pelé sempre considerou 
perigoso. Depois de se apo-
sentar, em 1977, o craque nun-
ca quis ser técnico. Quando 
questionado sobre o motivo, 
definiu ser o “mundo da bola 
um ambiente muito injusto e 
com pouca memória.”

“Ele sempre percebeu que 
tudo o que fez como atleta 
poderia ser manchado. Ele se 
sentiria vulnerável. Acho que 
ele já deu a contribuição dele 
no futebol, não é?”, resume 
o filho.

Edinho espera ter chegado 
sua vez de também dar sua 
contribuição mais importante. 
Como goleiro, teve o auge no 
Santos de 1995, derrotado em 
uma das mais polêmicas finais 
da história do Campeonato 
Brasileiro por causa da arbi-
tragem de Marcio Rezende de 
Freitas. Se é para sonhar, ele 
mira o topo.

“Agora ele [Pelé] tem um 
filho que se doou pelo fute-
bol, e quem sabe esse seja o 
meu destino, o de ser um dos 
grandes técnicos do país?”, 
questiona, impondo-se um 
desafio em que o primeiro 
passo pode estar na Copinha.
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lável, fraqueza muscular e 
incapacidade de engolir, a 
ponto de se alimentar com 
comida batida no liquidifi-
cador. Ele acreditava que 
morreria em questão de 
semanas.

De acordo com Mequi-
nho, em maio de 1979, 
ocorreu um milagre: numa 
oração conduzida por uma 
senhora conhecida como 
Tia Laura, ele foi curado 
por Jesus Cristo, que o sal-
vou de 99% da doença.

Mequinho insistiu em 
continuar jogando xadrez, 
mas o cansaço o impedia 
de enfrentar partidas mais 
demoradas. Precisou aban-
donar os tabuleiros por um 
total de 17 anos. Tentou vol-
tar na década de 1990, sem 
sucesso; depois, conseguiu 
na de 2000, só que não no 
mesmo nível.

Antes de parar, nos anos 
1970, Mequinho era cotado 
para ser campeão mundial. 
No ranking da Fide (Fe-
deração Internacional de 
Xadrez, na sigla em fran-
cês), chegou a aparecer em 
terceiro lugar, o auge de um 
enxadrista que surgiu como 
garoto-prodígio num país 
sem tradição nesse esporte.

Nascido em Santa Cruz 
do Sul (RS) em 23 de janeiro 
de 1952, Mequinho apren-
deu a jogar xadrez por 
volta dos seis anos em São 
Lourenço do Sul (RS), onde 
tinha ido morar ainda bebê. 
Assombrou os moradores 

UIRÁ MACHADO
Da Folhapress - São Paulo

Xadrez não é mais o as-
sunto favorito de Henrique 
Costa Mecking. Conhecido 
como Mequinho e prestes a 
completar 70 anos, o maior 
enxadrista do Brasil prefere 
falar de religião.

“Fui escolhido por Jesus 
como profeta do apoca-
lipse há 12 anos”, afirma. 
De acordo com ele, ainda 
falta ser ungido por um 
bispo para ser reconhecido 
por toda a Igreja Católica. 
Quando isso acontecer, diz, 
muita coisa vai mudar.

“A partir daí, vou poder 
ajudar a Igreja, o mundo, 
tudo da melhor maneira 
possível. E, naturalmente, 
salvar o Brasil do comunis-
mo e da guerra civil san-
grenta”, diz, em referência 
a castigos mencionados em 
suposta aparição de Nossa 
Senhora em Cimbres, no 
distrito de Pesqueira (PE).

Sua intensa relação com 
a religião é antiga. Come-
çou em março de 1978, 
quando passou a frequentar 
um grupo da Renovação 
Carismática Católica no 
Rio, onde morava.

Meses antes, Mequinho 
tinha descoberto que sofria 
com a miastenia gravis, 
uma doença que afeta os 
músculos e, em casos mais 
severos, pode levar à morte.

Seu quadro ficou dra-
mático, com frio incontro-

XADREZ Esportista atingiu o nível há 50 anos e foi 
ídolo ao lado de Pelé e Emerson Fittipaldi

da pequena cidade ao en-
frentar os adultos de igual 
para igual quando tinha 
sete anos e mal alcançava 
as peças em cima da mesa.

Aos oito, mudou-se para 
Pelotas (RS), município que 
era maior e reunia alguns 
dos melhores jogadores do 
país. O menino evoluiu. 
Sagrou-se campeão mu-
nicipal e estadual aos 12 e 
brasileiro aos 13, uma faça-
nha que chamou a atenção 
de enxadristas em todo o 
mundo.

No começo de 1967, logo 
após completar 15 anos, 
Mequinho conquistou a 
taça sul-americana, proeza 
sem precedentes na história 
do xadrez.

Graças à atuação no tor-
neio continental, o garoto-
-prodígio atingiu o patamar 
de mestre internacional. 
Antes dele, no Brasil, ape-
nas o mineiro Eugênio Ger-
man havia pisado nesse de-
grau, em 1952, aos 21 anos.

Naquela época, a Fide 
separava a elite do xadrez 
em duas categorias: mes-
tre internacional e grande 
mestre internacional (hoje 
em dia, abaixo dessas ainda 
há mestre Fide e candidato 
a mestre).

Numa analogia, são 
como as faixas nas artes 
marciais. Alcançá-las de-
manda cumprir certos re-
quisitos e desempenho 
compatível com os melho-
res do esporte. No Brasil 

‘Sou o profeta do apocalipse’, diz Mequinho, 
1º brasileiro grande mestre de xadrez

dos anos 60, ninguém tinha 
a faixa preta (na Argentina 
havia seis grandes mestres, 
entre os quais três estran-
geiros naturalizados).

Com o objetivo de se 
tornar grande mestre e cam-
peão do mundo, Mequinho 
se dedicou de forma exclu-
siva ao xadrez a partir de 
1970, embora muito antes 
disso já não pensasse em 
outra coisa.

Chegou à primeira meta 
em 1972, no Torneio In-
ternacional de Hastings 
(Inglaterra), o mais tradi-
cional do xadrez e um dos 
mais prestigiosos de então. 
Somou os pontos neces-
sários ao empatar com o 
romeno Victor Ciocaltea 
no dia 13 de janeiro, aos 19 
anos (seu novo status só foi 
reconhecido pela Fide no 
fim do ano, mas era mera 
formalidade).

Hastings, na Inglaterra 
- Reprodução - 14.jan.72/
Folha de S.Paulo

“Senti a maior emoção 
da minha vida e me lembrei 
do povo brasileiro, lá do 
outro lado do Atlântico. A 
minha vitória eu ofereço a 
todos os brasileiros”, de-
clarou na época o recém-
-grande mestre. E fez um 
pedido: “Quero muita gen-
te no aeroporto. Eu gosto 
do calor humano, da minha 
gente, meus amigos”.

Foi atendido. Ao desem-
barcar no Galeão no dia 
18 de janeiro, encontrou 

inúmeros torcedores do 
Flamengo (clube pelo qual 
ele jogava) e estudantes da 
Universidade Gama Filho 
(onde era professor), além 
de diversos enxadristas. 
Faixas de felicitações de-
coravam o saguão e per-
cussionistas da Mangueira 
garantiam o samba.

Mequinho desfilou pelo 
Rio num carro dos bom-
beiros. Veículos particula-
res e ônibus formaram o 
cortejo, enquanto aqui e ali 
estourava um rojão. Mas a 
comitiva só parou o trânsito 
na avenida Rio Branco, e em 
nenhum momento houve 
a chuva de papéis picados 
que homenageou os tricam-
peões do futebol.

Dois dias depois, o enxa-
drista deu o pontapé inicial 
de Flamengo x Vasco no 
Maracanã, em partida vá-
lida pelo Torneio de Verão. 
Foi ovacionado por um 
público de mais de 29 mil 
pagantes.

Sua fama, que já era 
grande, cresceu ainda mais. 
Figura frequente nos jor-
nais, nas revistas e nos 
programas de televisão, 
incluindo o do Chacrinha, 
Mequinho se tornou uma 
celebridade.

Raul Seixas fala do en-
xadrista em sua música 
“Super-Heróis”, de 1974. 
O poeta Carlos Drummond 
de Andrade, em coluna 
no Jornal do Brasil, recla-
mou da falta de destaque 

à literatura e da “sobra dos 
aplausos distribuídos a 
Pelé, Mequinho”. Naquela 
época, o atleta do século, 
o grande mestre e o piloto 
Emerson Fittipaldi consti-
tuíam a trindade do esporte 
brasileiro.

Em 1973, Mequinho ven-
ceu o Torneio Interzonal, 
que era uma espécie de 
primeira fase do campe-
onato mundial e atraía os 
melhores enxadristas do 
planeta. Três anos depois, 
repetiu o feito.

No entanto, nunca con-
seguiu progredir no mata-
-mata que antecede a dis-
puta pelo título de campeão 
do mundo.

Depois de Mequinho, 
o Brasil voltou a ter um 
grande mestre somente em 
1986. Hoje são 14 ao todo, o 
mesmo que a Islândia, com 
seus 366 mil habitantes.

c

DESA RIO DAS GARÇAS DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO S.A.
CNPJ/ME nº 10.420.682/0001-45 - NIRE 51300009706

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 6.404/76 e sua regulamentação pelo 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, ficam os senhores 
acionistas da Desa Rio das Garças Desenvolvimento Energético S.A. (“Companhia”) 
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a realizar-se no 
dia 24 de janeiro de 2022, às 9:30 (horário de Brasília), de forma exclusivamente digital, por 
meio da Plataforma Zoom, a fim de examinarem, discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: apreciar a renúncia e destituição de membros do Conselho de Administração 
da Companhia e eleição de seus substitutos. Informações Gerais: Tendo em vista a 
necessidade de adoção de medidas de segurança para participação remota, os acionistas 
que pretenderem participar da AGE por meio da Plataforma Zoom deverão enviar e-mail à 
Companhia (para eduardo.lobianco@hydriaenergia.com.br), com antecedência mínima de 
48 horas em relação ao horário marcado para o início da AGE, ou seja, até as 9:30 horas 
(horário de Brasília) do dia 22 de janeiro de 2022, solicitando suas credenciais de acesso ao 
sistema eletrônico de participação e votação à distância, e enviando toda a documentação 
necessária para a representação dos acionistas na AGE, incluindo a apresentação de cópia 
do respectivo estatuto social, contrato social ou regulamento, conforme aplicável, e do 
instrumento de eleição ou indicação do seu representante legal ou procurador devidamente 
constituído que participará da AGE. Excepcionalmente, devido à Covid-19, os acionistas que 
se fizerem representar por procuradores deverão enviar cópias digitalizadas dos instrumentos 
de mandatos, acompanhados dos documentos de identificação dos mandatários com fotos 
e demais documentos comprobatórios dos poderes necessários às outorgas dos mandatos, 
ao e-mail acima indicado, com a mesma antecedência acima mencionada. Uma vez recebida 
a solicitação e verificados os documentos de identificação e representação apresentados, 
a Companhia enviará aos acionistas todas as orientações e instruções para cadastro no 
sistema eletrônico de participação da AGE, para que então possam comparecer, participar e 
votar a distância, mediante tal sistema eletrônico. A participação por meio de tal sistema digital 
conjugará áudio e imagem, sendo que os acionistas que desejarem participar desta forma 
deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da AGE com o fim de assegurar a 
autenticidade das comunicações, bem como a segurança, a confiabilidade e a transparência 
do conclave, exercendo seus direitos de manifestação e voto por meio da plataforma 
disponibilizada. Conforme exigido pela regulamentação aplicável, a AGE será integralmente 
gravada. As imagens e áudios assim obtidos poderão ser utilizados pela Companhia com 
a finalidade de identificar os acionistas presentes à AGE e computar os votos proferidos 
em relação a cada uma das deliberações. Cuiabá, 13 de janeiro de 2022. ENERGIA PCH - 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

DESA TÉRMICAS DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO S.A.
CNPJ/ME nº 10.559.978/0001-41 - NIRE 51300009854

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 6.404/76 e sua regulamentação 
pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, ficam os 
senhores acionistas da Desa Térmicas Desenvolvimento Energético S.A. (“Companhia”) 
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a realizar-se no 
dia 24 de janeiro de 2022, às 9:15 (horário de Brasília), de forma exclusivamente digital, por 
meio da Plataforma Zoom, a fim de examinarem, discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: apreciar a renúncia e destituição de membros do Conselho de Administração 
da Companhia e eleição de seus substitutos. Informações Gerais: Tendo em vista a 
necessidade de adoção de medidas de segurança para participação remota, os acionistas 
que pretenderem participar da AGE por meio da Plataforma Zoom deverão enviar e-mail à 
Companhia (para eduardo.lobianco@hydriaenergia.com.br), com antecedência mínima de 
48 horas em relação ao horário marcado para o início da AGE, ou seja, até as 9:15 horas 
(horário de Brasília) do dia 22 de janeiro de 2022, solicitando suas credenciais de acesso ao 
sistema eletrônico de participação e votação à distância, e enviando toda a documentação 
necessária para a representação dos acionistas na AGE, incluindo a apresentação de cópia 
do respectivo estatuto social, contrato social ou regulamento, conforme aplicável, e do 
instrumento de eleição ou indicação do seu representante legal ou procurador devidamente 
constituído que participará da AGE. Excepcionalmente, devido à Covid-19, os acionistas que 
se fizerem representar por procuradores deverão enviar cópias digitalizadas dos instrumentos 
de mandatos, acompanhados dos documentos de identificação dos mandatários com fotos 
e demais documentos comprobatórios dos poderes necessários às outorgas dos mandatos, 
ao e-mail acima indicado, com a mesma antecedência acima mencionada. Uma vez recebida 
a solicitação e verificados os documentos de identificação e representação apresentados, 
a Companhia enviará aos acionistas todas as orientações e instruções para cadastro no 
sistema eletrônico de participação da AGE, para que então possam comparecer, participar e 
votar a distância, mediante tal sistema eletrônico. A participação por meio de tal sistema digital 
conjugará áudio e imagem, sendo que os acionistas que desejarem participar desta forma 
deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da AGE com o fim de assegurar a 
autenticidade das comunicações, bem como a segurança, a confiabilidade e a transparência 
do conclave, exercendo seus direitos de manifestação e voto por meio da plataforma 
disponibilizada. Conforme exigido pela regulamentação aplicável, a AGE será integralmente 
gravada. As imagens e áudios assim obtidos poderão ser utilizados pela Companhia com 
a finalidade de identificar os acionistas presentes à AGE e computar os votos proferidos 
em relação a cada uma das deliberações. Cuiabá, 13 de janeiro de 2022. ENERGIA PCH - 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS MARIA AUXILIADORA QD 007 LT 004 Cícero Salomão Cesario 068 a 089/150

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

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

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

PARCELAS EM 
ATRASO

FAZENDA SANTA RITA S/A
CNPJ/MF 73.418.758/0001-18  NIRE 5130000563-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2022, às 7:00 (sete) horas, 
em sua sede social, situada a Rodovia Municipal do Sangrador, KM 16, 
município de Santo Antônio de Leverger /MT, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte  ORDEM DO DIA: A) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir, votar e aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e Parecer do Auditor Independente, referentes aos exercícios 
encerrados em. 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; B) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que encontram- se à 
disposição dos Senhores Acionistas, em sua sede social, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei n 6404/76, relativos aos exercícios 31/12/2017, 
31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020. 
Santo Antônio de Leverger – MT, 13 de janeiro de 2022 

Sumaya Coelho Garcia Esgaib - Presidente
CPF/MF: 811.639.161-53

Carlos Henrique Coelho Garcia  - Secretário da Assembleia
CPF/MF: 121.153.167-89

(14,15 E 18/01/2022)
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DOUGLAS MICHELS / ARMAZÉM DE GRÃOS – CPF 
nº 736.955.131-87, torna público que requereu junto a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA, Licença por 
Adesão e Compromisso - LAC, localizadanaRodovia BR 
080, KM 160, s/n, Bairro Zona Rural no município de São 
José do Xingu – MT. 

Propex –Indústria e Comércio de Ração Ltda (Pap 
Rações), torna público que requereu junto a Secretária 
Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT a Renovação da 
Licença de Operação da Propex –Indústria e Comércio 
de Ração Ltda (Pap Rações),  localizada no município 
de Cuiabá - MT.

HIGHLINE DO BRASIL III INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACO-
ES S.A, sociedade com sede social na Av. Nove de Julho, 5229 - Andar 
4CONJ 41A e 42B - Bairro Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP: 01.407-
907, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.228.158/0001-20, torna público que 
requereu à PREFEITURA DE CUIABÁ – SMADES (Secretária Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano),Município de CUIABÁ/MT 
o pedido deLICENÇA DE LOCALIZAÇÃO (LL), LICENÇA PRÉVIA (LP), 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI), LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) e (ADE-
QUAÇÃO AMBIENTAL), para Instalação de Infraestrutura Passiva de Su-
porte a Telecomunicação ERB de Telefonia Celular (MTP-CUA-021CGV) 
na: Avenida General Valle, nº 321 – Bairro 6 dos Bandeirantes, Cuiabá/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2022
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 02/2022, cujo objeto é a: Aquisição futura e 
fracionada de produtos de Higiene, Limpeza, Copa, Cozinha, e 
Gêneros Alimentícios para uso em todas as Secretarias da 
Prefeitura Municipal 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 
27/01/2022, 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 
h o r á r i o d a s 0 7 : 0 0 a s 1 2 : 0 0 o u a t r a v é s d o s i t e 
www.novaguarita.mt.gov.br. Informações: Fone: (66) 3574-
1404 ou e-mail: licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita 
– MT, em 14 de Janeiro de 2022.

Yana Maria Marcon - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 002/2022- PR 002/2022

O Município de P. da Serra- MT, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos int., que fará Licitação na mod. 
de PR ELETRÔNICO P/ REG. DE PREÇOS Nº 002/2022, tendo 
como OBJETO: Registro de preços para futura e eventual 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
REVENDA DE COMBUSTÍVEIS PARAATENDER A DEMANDA
DA FROTA MUN. DE PLANALTO DA SERRA - MT, COM 
RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS, PROGRAMAS 
FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PRÓPRIOS NAS 
CONDIÇÕES E ESP. ESTABELECIDAS NO ANEXO – I DO 
EDITAL, com realização prevista para o dia 27/01/2022 ás 15:00 
horas (horário de (Brasília). O Edital completo está a disp. dos 
int. gratuitamente, na Pref. Mun. de P. da Serra – MT e no Site: 
www.planaltodaserra.mt.gov.br e no Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil – BLL www.bll.org.br. Comissão de Pregão, Praça São 
Carlos, nº 755, Centro, P. da Serra/MT, Tel: 66 3328-6101.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
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, 
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 “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, INSUMOS DE 
E N F E R M A G E M , M AT E R I A L O D O N TO L O G I C O E 
MEDICAMENTOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA – COM 
COTA DE ITENS EXCLUSIVOS PARA EMPRESAS ME E EPP, 
QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO 
BOA VISTA - MT”. Abertura no dia 28 de Janeiro 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 
3539 1113. Alto Boa Vista/MT, 14 de Janeiro de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro/Port: 004/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL

E DE CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL RHODIVI BELLA MORADA I – QUADRA 06

SINOP- MT - 12/01/2022
TERRAS DE SINOP – LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede nesta cidade, na Avenida Embaúbas, nº. 85, sala 02, Setor 
Industrial, inscrita no CNPJ sob nº 18.012.953/0001-35, na 
qualidade de incorporadora do RESIDENCIAL RHODIVI BELLA
MORADA I, cuja incorporação imobiliária está registrada às 
margens da Matrícula 86.125, do Livro de Registro Geral N.º 2-
DT, no Cartório de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício da 
Comarca de Sinop - MT, vem pelo presente convocar os Srs. 
Condôminos, proprietários de unidades autônomas, integrantes 
do referido empreendimento, a se reunirem em Assembleia 
Geral de Constituição de Condomínio, que se realizará no Hotel 
Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, nº 180, Bairro 
Centro, Sinop-MT, no próximo dia vinte e quatro (24) de janeiro 
de 2022, às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) em primeira 
convocação, com a presença de condôminos que representem 
pelo menos 2/3 (dois terços) das frações ideais que constituirão 
o Condomínio ou, não havendo “quorum”, às 18:45h (dezoito 
horas e quarenta e cinco minutos) em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, salvo quórum especial 
exigido por lei ou pela Convenção, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Constituição do Condomínio segundo 
a Lei Federal 4.591/64; 2. Convenção de Condomínio e 
Regimento Interno; 3. Eleição e posse de Síndico, Subsíndico e 
Conselheiro Consultivo - Administração: 2022 / 2023; 4. 
Apresentação e aprovação da previsão orçamentária definindo 
o valor da taxa condominial e demais taxas e 5. Outros assuntos 
de interesse condominial. É lícito aos Adquirentes se fazerem 
representar na Assembleia, ora convocada, por procurador 
munido com procuração específica (Arts. 653 e 654 Código 
Civil) e com assinatura reconhecida por autenticidade em 
cartório. Ressaltamos que a ausência de Vossa Senhoria 
implicará em aceitação tácita quanto aos assuntos que forem 
tratados e deliberados. Antecipando os nossos agradecimentos 
pela valiosa presença. Subscrevemo-nos, cordialmente. de 
2022. TERRAS DE SINOP – LOTEAMENTOS, COMPRA E 
VENDADE IMÓVEIS LTDA.Sinop/MT, 11 de Janeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL

E DE CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL RHODIVI BELLA MORADA II – Quadra 07

SINOP- MT - 12/01/2022
TERRAS DE SINOP – LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede nesta cidade, na Avenida Embaúbas, nº. 85, sala 02, Setor 
Industrial, inscrita no CNPJ sob nº 18.012.953/0001-35, na 
qualidade de incorporadora do RESIDENCIAL RHODIVI BELLA
MORADA II, cuja incorporação imobiliária está registrada às 
margens da Matrícula 86.128, do Livro de Registro Geral N.º 2-
DT, no Cartório de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício da 
Comarca de Sinop - MT, vem pelo presente convocar os Srs. 
Condôminos, proprietários de unidades autônomas, integrantes 
do referido empreendimento, a se reunirem em Assembleia 
Geral de Constituição de Condomínio, que se realizará no Hotel 
Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, nº 180, Bairro 
Centro, Sinop-MT, no próximo dia vinte e quatro (24) de janeiro 
de 2022, às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) em primeira 
convocação, com a presença de condôminos que representem 
pelo menos 2/3 (dois terços) das frações ideais que constituirão 
o Condomínio ou, não havendo “quorum”, às 18:45h (dezoito 
horas e quarenta e cinco minutos) em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, salvo quórum especial 
exigido por lei ou pela Convenção, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Constituição do Condomínio segundo 
a Lei Federal 4.591/64; 2. Convenção de Condomínio e 
Regimento Interno; 3. Eleição e posse de Síndico, Subsíndico e 
Conselheiro Consultivo - Administração: 2022 / 2023; 4. 
Apresentação e aprovação da previsão orçamentária definindo 
o valor da taxa condominial e demais taxas e 5. Outros assuntos 
de interesse condominial. É lícito aos Adquirentes se fazerem 
representar na Assembleia, ora convocada, por procurador 
munido com procuração específica (Arts. 653 e 654 Código 
Civil) e com assinatura reconhecida por autenticidade em 
cartório. Ressaltamos que a ausência de Vossa Senhoria 
implicará em aceitação tácita quanto aos assuntos que forem 
tratados e deliberados. Antecipando os nossos agradecimentos 
pela valiosa presença. Subscrevemo-nos, cordialmente. 
TERRAS DE SINOP – LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS LTDA.Sinop/MT, 11 de Janeiro de 2022.

O  Serviço Social  do  Comércio  –  SESC/AR/MT,  torna  público  que  entre  os  dias 31/01/22 c/  abertura  às  13h  (horário  Local),  e
21/02/22, com encerramento às 13h (horário Local), será realizado LEILÃO através do site www.balbinoleiloes.com.br, p/ venda do
bem, de acordo com o PROC. ADM. LL03/2020, p/ Leiloeiro JOABE BALBINO DA SILVA. BENS: Lote, área de terras c/ 6ha, compreendida p/
parte do lt. 26 da Gleba Areia, Cart. do 1º Ofício de Juscimeira/MT nº 4658 do, Sete de Setembro, s/nº - Zona Rural - Juscimeira/MT, c/ edific. com
AT 1.975,35m² sendo 1.466,76m² áreas cobertas e o remanescente relativo as piscinas descobertas, área esta que compõe Complexo de Lazer e
Pousada, não averb. na matrícula, sendo: Restaurante c/ 426,55m², Piscina Coberta c/ 437,61m², c) Cobertura c/ 140,60m²; d) Pousada c/ 462m²;
e) Piscina Adulto c/ 239,45m²; f) Piscina Infantil c/ 190,19m²; f) Fundações c/ vigas c/ 110m² ou prédio admin. c/  550m²; g) Poço Artesiano p/
captação de água termal; h) lago; i) área verde. Constam informações de que sob o imóvel passa um lençol freático de águas termais, cuja
exploração depende de autoriz. de órgãos competentes. Ônus: Não constam gravames na matrícula nº 4658 do CRI de Juscimeira/MT, junção das
mat. 1015 e 033 do CRI de Juscimeira/MT, de jul/19. Avaliação: R$ 3.810.000,00. Valor Inicial Apregoamento: R$ 3.810.000,00. O bem será
entregue nas condições e estado em que se encontra. O bem ficara disponível p/ visitação in loco em dias úteis, em data previamente agendada,
que pode ser agendada, c/ no mín. 3 dias úteis antes da data de encerramento, p/ Tel.: 0800-707-9339. O Leiloeiro Público Oficial e o Serviço Social
do Comércio – SESC/AR/MT, não se responsabilizam p/ eventuais erros tipográficos que venham ocorrer no edital, sendo de inteira responsabilidade
do arrematante a verificação dos bens e suas especificações. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel cujos fatos geradores venham a ocorrer a
partir da data da imissão do Arrematante na posse do imóvel serão de responsabilidade do Arrematante.  Poderão participar, pessoas físicas ou
jurídicas, individualmente ou em consórcio, desde que atendidas as exigências do art. 12 da Resolução nº 1252/2012 do Conselho Nacional do
SESC. Serão de responsabilidade do Arrematante todas as providências e despesas necessárias à transferência do imóvel, tais como ITBI, escrituras,
registros,  averbações,  certidões,  alvarás,  taxas,  etc. Quem pretender  arrematar  deverá  efetuar  cadastro  prévio,  até  3  dias  úteis  antes  do
encerramento do leilão, através do site supra, devendo, aceitar os termos e condições informados no site. Pgto: No ato do leilão, sinal de 50% da
arrematação e o complemento no prazo de até 03 dias úteis após o encerramento do leilão. Sendo do interesse do arrematante, poderá ser
efetuado o pgto do saldo equivalente a 50% até 30 dias contados a partir da arrematação/encerramento do leilão, ou seja, até a data limite de
07/03/22. Comissão do Leiloeiro:  5% da arrematação. Informações: 0800-707-9339, e-mail contato@balbinoleiloes.com.br.  Casos omissos e
demais informações adicionais, relativas ao evento, serão resolvidos e prestados p/ Comissão Permanente de Licitação do SESC/AR/MT em horário
comercial no telefone (65) 3616-7930/7917. Edital disponível na íntegra no site www.balbinoleiloes.com.br. P/ conhecimento de todos e ninguém
alegue ignorância, expediu o presente, publicado e afixado na forma da Lei. Cuiabá/MT, 13/01/22.

Leiloeiro Público Oficial | Comissão Permanente de Licitação | Serviço Social do Comércio – SESC/AR/MT

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2022
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO 001/2022

O SESC/AR/MT, torna público que ocorrerá entre os dias 
31/01/2022, com abertura às 13:00 horas (horário Local), 
e 21/02/2022, com encerramento às 13:00 horas (horário Local), 
o leilão do imóvel situado no município de Juscimeira, conforme 
especificações constantes do Edital, disponível no endereço 
www.balbinoleiloes.com.br e pelo site do SESC/MT: www.sescmt.
com.br. O leilão será realizado exclusivamente através do site 
www.balbinoleiloes.com.br. Mais informações e edital completo 
com o Leiloeiro Oficial Joabe Balbino da Silva, matrícula na 
Junta Comercial nº 29, pela Central de Atendimento do Leiloeiro, 
telefone 0800-707-9339, Chat no site do leiloeiro, e e-mail: 
contato@balbinoleiloes.com.br. COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO. JOABE BALBINO DA SILVA - LEILOEIRO 
PÚBLICO OFICIAL. (15/01/2022)

Licenciamento Ambiental - A empresa Mauro André Guapo & Cia LTDA - EPP,
CNPJ 02.313.729/0004-96 torna público que requereu junto a Secretaria Municipal
de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Urbano  Sustentável -  SMADESS,  a
solicitação de  Alteração de Razão Social da Licença de Operação, passando a
chamar-se  Sacaria Guapex Industria e Comércio de Fios LTDA - EPP, CNPJ
02.313.729/0004-96, localizada na Avenida Antártica, S/N - Salão B Lote 22 Zona 1
Caixa Postal 10359 - Sucuri - Zona Rural CEP: 78.040-202 Cuiabá/MT. 15/01/22

Posto Campo Verde (Onepetro), CNPJ06.240.490/0004-22 torna 
público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente- , a SEMA
RLO-Renovação da Licença de Operação nº 316478/2018, do Posto de 
Combustíveis localizados na Rua londrina, nº 490, Primavera I, Primavera , 
do Leste/MT.

Rossi Transportes LTDA, CNPJ 09.178.275/0001-94, sito Av. 
Engenheiro Jose da Silva Tiago, 1010NW, bairro águas claras, Sapezal-
MT, torna público que requereu a Alteração de razão social à SEMA/MT
Para o Nome DE ROSSI RECAPADORA DE PNEUS - LTDA, CNPJ 
17.834.718/0001-86 para Transporte rodoviário de produtos perigosos

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

LOTEAMENTO PEIXINHO
CLIENTES PROPOSTA QUADRA E LOTES
JAQUELINE DE CARVALHO MONTEIRO 50689 QD01   -   LOTE 10

MARCIO ALVES DE BASTOS 50690 QD 09 - LOTE 03

Barra do Garças-MT,12 de Janeiro de 2022-Golden Gestão de Negócios Imobiliários.

PRIMEIRA SERVENTIA REGISTRAL TITULOS E DOCUMENTOS
Rua João Irineu 262, Caixa Postal 22 - CEP: 78.670.000 - São Félix do Araguaia - MT. E-mail: 
rgisfa@terra.com.br — Fone: (66) 3522-1385 /1404 Marilene Lino Lemos - Oficial Efetiva 
Aloísio Ferreira Lemos - Oficial Substituto Mª Elizabete Gomes Carvalho - Escrevente 
Juramentada

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE QUINZE DIAS
A Oficial do Registro de Imóveis desta cidade e Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o parágrafo 8 do art. 9° do Decreto 
n° 4.449/02, com redação dada pelo Decreto n° 5.570/2005, c/c o art. 213, parágrafo 3°, da Lei n° 
6.015/73. FAZ SABER, aos notificados, DANIEL GOMES BARRETO, portador da CI-RG n. 
30548398.9-SSP-RJ e do CPF n° 035.600.377-04, brasileiro, agricultor, e EDUARDO TAVARES, 
BARRETO, p6rtador da Cl-RO n. 847.268-SSP-RJ e inscrito no CPF n. 082.524.837-04, brasileiro, 
solteiro, agricultor, estando em local incerto e não sabido, que se encontra em trâmite nesta 
Serventia, procedimento administrativo) devidamente protocolado sob o n° 50.744, tendo como 
requerentes: RUBEM RONI BUBANS, CI-RG n. 1034077436-SSP-RS e CPF n. 446.329.240-91 e 
sua esposa DORIS BUBANS, Cl-RG n. 700491-SSP-MT e CPF n. 565.013.150-34, residentes e 
domiciliados na Avenida Moises Dorneles Montiel s/n, setor Cecatto, na cidade de Alto Boa Vista-MT
e IRICENA HILDA BUBANS, CI-RG n. 703979-SSP-MT e CPF n. 460.649.900-15, residente e 
domiciliada na Rua Deocleciano dos Santos, 104, na cidade de Luciara-MT, em que se requer a 
AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural denominado FAZENDA FLOR DA
SERRA, de propriedade dos notificantes, com área total medida e demarcada de 3.140,7897 ha, 
localizado na zona rural do município de LUCIARA, nesta comarca de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
— MT, matriculado sob o n° 15.160, livro 02, CRI de São Félix do Araguaia-MT, cujo imóvel confronta 
com sua propriedade, no lugar denominado "DENARDIN", matriculada sob o n° 40.417 de ordem do 
livro n.02 do RGI de Barra do Garças-MT.  Ficam Vossas Senhorias, dessa forma, CIENTIFICADOS 
de que, no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da data da segunda publicação do presente 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar perante este Cartório de Registro de Imóveis, sito à 
Rua João Irineu n. 262, centro, em São Félix do Araguaia-MT, nos dias úteis, no horário das 
09:00horas às 17:00 horas, IMPUGNAÇÃO aos limites e confrontações estabelecidos para o 
referido imóvel rural. Dado e passado neste Serviço de Registro de Imóveis Títulos e desta Cidade 
e Comarca de São Félix do Araguaia — MT, aos 10 de Janeiro de 2022. Eu, (Celio Soares Lemos, 
Escrevente), digitei e subscrevo. 

CÉLIO SOARES LEMOS - ESCREVENTE

PRIMEIRA SERVENTIA REGISTRAL TITULOS E DOCUMENTOS
Rua João Irineu 262, Caixa Postal 22 - CEP: 78.670.000 - São Félix do Araguaia - MT. E-mail: 
rgisfa@terra.com.br — Fone: (66) 3522-1385 /1404 Marilene Lino Lemos - Oficial Efetiva 
Aloísio Ferreira Lemos - Oficial Substituto Mª Elizabete Gomes Carvalho - Escrevente 
Juramentada 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE QUINZE DIAS
A Oficial do Registro de Imóveis desta cidade e Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o parágrafo 8 do art. 9° do Decreto 
n° 4.449/02, com redação dada pelo Decreto n° 5.570/2005, c/c o art. 213, parágrafo 3°, da Lei n° 
6.015/73. FAZ SABER, aos notificados, DELTA PI PARTICIPAÇÕES LTDA — CNPJ/MF — 
17.409.33710001-50, representada por TERENCIO VASCONCELOS PINHEIRO — CI-RG n.  
3277359-DGPC-GO e CPF/MF n. 696.240.541-34, não tendo sido encontrados nos endereços: RUA
87 N.560, SALA 01, SETOR SUL — CEP- 74.080.295 e RUA T-37, QUADRA 161, APT° 1002, 
EDIFICIO CAPITÓLIO - SETOR BUENO-CEP-74.230-022 ambos em GOIÂNIA-GO, estando em 
local incerto e não sabido, que se encontra em trâmite nesta Serventia, procedimento administrativo, 
devidamente protocolado sob o n° 50.744, tendo como requerentes: RUBEM RONI BUBANS, CI-RG 
n. 1034077436-SSP-RS e CPF n. 446.329,240-91 e sua esposa DÓRIS BUBANS, CI-RG n. 700491-
SSP-MT e CPF n. 565.013.150-34, residentes e domiciliados na Avenida Moises Dorneles Montiel 
s/n, setor Cecatto, na cidade de Alto Boa Vista-MT e IRICENA HILDA BUBANS, CI-RG n. 703979-
SSP-MT e CPF n. 460.649.900-15, residente e domiciliada na Rua Deocleciano dos Santos, 104, na 
cidade de Luciara-MT, em que se requer a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel 
rural denominado FAZENDA FLOR DA SERRA, de propriedade dos notificantes, Com área total 
medida e demarcada de 3.140,7897 ha, localizado na zona rural do município de LUCIARA, nesta 
comarca de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA— MT, matriculado sob o n° 15.160, livro 02, CRI de São Félix 
do Araguaia-MT, cujo imóvel confronta com sua propriedade denominada FAZENDA SANTANA, 
área remanescente(área não matriculada).  Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de 
que, no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da data da segunda publicação do presente 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar perante este Cartório de Registro de Imóveis, sito à 
Rua João Irineu n. 262, centro, em São Félix do Araguaia-MT, nos dias úteis, no horário das 
09:00horas às 17:00 horas, IMPUGNAÇÃO aos limites e confrontações estabelecidos para o referido 
imóvel rural. Dado e passado neste Serviço de Registro de Imóveis Títulos e desta Cidade e 
Comarca de São Félix do Araguaia — MT, aos 10 de Janeiro de 2022. Eu,  (Celio Soares Lemos, 
Escrevente), digitei e subscrevo.  

CÉLIO SOARES LEMOS - ESCREVENTE

(14 E 15/01/2022)

(14 E 15/01/2022)

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 
INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI 
INTEGRAÇÃO MT/AP/PA. Contrato: B60230459-6. DEVEDOR: JOSÉ JANUÁRIO 
DA SILVA. COOBRIGADO/AVALISTA: NÃO HÁ. BEM: Um imóvel urbano 
residencial situado na Rua Agenor Januário s/nº - quadra 01 - lote nº 14-B, Vila Goiás, 
com AT de 188,32m² e AC de 153,04m², localizado no município de Pedra Preta/MT, 
com limites e confrontações descritos na matrícula 3123 do CRI de Pedra Preta/MT. 
Abertura: 01/02/2022. 1º Leilão na data de 08/02/2022, pelo valor de R$ 
140.896,41 (cento e quarenta mil e oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e 
hum centavos) – valor de avaliação corrigido conforme contrato na data de 
13/01/2022, a ser encerrado a partir das 10h00 horário local de Cuiabá/MT, 11h00 
horário de Brasília/DF, e 2º Leilão pelo valor atualizado da dívida na data do 
encerramento em 10/02/2022 às 10h00 horário local/MT, 11h00 horário de 
Brasília/DF. Local do Leilão: Portal www.superbid.net e/ou www.polileiloes.com.br. 
Em virtude da pandemia de Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: 
Poliana Mikejevs Calça Lorga. Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações 
(65) 4052-9434 – Ramais 8237/8239, pelo portal www.superbid.net e/ou 
www.polileiloes.com.br, ou ainda na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202 – Bairro 
Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

(14,15 E 18/01/2022)

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E 

NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO. Contrato assinado em 20 de setembro de 
2019. DEVEDOR: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI. 
AVALISTAS: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS e TAISA MOSCHINI MOARES 
COTRIM DIAS. GARANTIDOR FIDUCIANTE: KASUAL INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA EIRELI. Bens: Apartamento 07 do Ed. Domus Máxima, com 04 
vagas de garagem, localizado na Av. marechal Deodoro, nº 1978, Bairro Araés, 
Cuiabá/MT, imóvel ocupado, descrito nas matrículas 3818, 3882, 3883, 3884 e 3885, 
todas do Livro 2-T do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, AT 316,053m² e Área Útil 
261,74 m² e fração ideal do terreno de 78,6024m² e cada uma das vagas de garagem 
com AT de 20,714m². Avaliado em R$ 639.907,18 (seiscentos e trinta e nove mil e 
novecentos e sete reais e dezoito centavos) e Área de terras com 51.835,91m², 
situada no lugar denominado Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea 
Redonda, Várzea Grande/MT, limites e confrontações descritos na matrícula 103.402 
do Livro 02 do Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea 
Grande/MT, Avaliado em R$ 1.072.796,01 (hum milhão e setenta e dois mil e 
setecentos e noventa e seis reais e hum centavos). Valor total das Avaliações: R$ 
1.712.703,19 (hum milhão e setecentos e doze mil reais e setecentos e três reais e 
dezenove centavo). Abertura: 21/01/2021. 1º Leilão: 31/01/2022 às 11h00 horário 
local de Cuiabá/MT, 12h00 horário de Brasília/DF, pelo valor de avaliação. 2º Leilão:
02/02/2022 às 11h00 horário local/MT, 12h00 horário de Brasília/DF, pelo valor 
atualizado da dívida. LOCAL: Portal . Em virtude da pandemia de www.superbid.net
Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: Poliana Mikejevs Calça Lorga. 
Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações (65) 4052-9434 – Ramais 
8237/8239, pelo portal ou ainda na Rua Presidente Wenceslau www.superbid.net
Braz, nº 202 – Bairro Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

(15,18 E 19/01/2022)

FAZENDA SANTA RITA S/A
CNPJ/MF 73.418.758/0001-18  NIRE 5130000563-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2022, às 7:00 (sete) horas, 
em sua sede social, situada a Rodovia Municipal do Sangrador, KM 16, 
município de Santo Antônio de Leverger /MT, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: A) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir, votar e aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e Parecer do Auditor Independente, referentes aos exercícios 
encerrados em. 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; B) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que encontram- se à 
disposição dos Senhores Acionistas, em sua sede social, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei n 6404/76, relativos aos exercícios 31/12/2017, 
31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020.
Santo Antônio de Leverger – MT, 13 de janeiro de 2022 

Sumaya Coelho Garcia Esgaib - Presidente
CPF/MF: 811.639.161-53

Carlos Henrique Coelho Garcia  - Secretário da Assembleia
CPF/MF: 121.153.167-89

(14,15 E 18/01/2022)

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

Rondonópolis MT RESIDENCIAL PARQUE DOS LÍRIOS MARIA AUXILIADORA QD 007 LT 004 Cícero Salomão Cesario 068 a 089/150

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

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

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

PARCELAS EM 
ATRASO

BOTAFOGO O empresário americano John Textor veio ao Brasil para 
assinar o contrato com a proposta de oferta ao Botafogo

Entenda os planos e como será 
o investimento de John Textor
RODRIGO SAMPAIO
Estadão Conteúdo

A esperança de dias melhores 
para o Botafogo desembarcou na 
última sexta-feira no aeroporto do 
Galeão, no Rio de Janeiro. O empre-
sário americano John Textor veio ao 
Brasil para assinar o contrato com a 
proposta de oferta vinculante para 
a compra de 90% da Sociedade 
Anônima do Futebol (SAF) do clube 
por R$ 400 milhões. Após ajustes 
contratuais entre as partes, o acor-
do foi selado e a proposta vai para 
votação no Conselho Deliberativo 
nesta quinta-feira. A expectativa é 
de que o projeto seja aprovado por 
ampla maioria e os investimentos 
pela Eagle Holdings, empresa do 
empresário, comecem na semana 
seguinte.

O contrato prevê um pagamento 
inicial de R$ 50 milhões ao clube 
associativo, com os outros R$ 350 
milhões sendo investidos na SAF. 
A intenção é fazer com que o Bota-
fogo tenha fluxo de caixa e consiga 
operar de maneira satisfatória du-
rante o período de due diligence 
- processo de investigação na qual 
os riscos do negócio são avaliados 
para o investidor. O procedimento 
pode durar entre 60 e 120 dias.

Ainda de acordo com o contrato, 
outros R$ 100 milhões serão pagos 
na data da assinatura definitiva. O 
cronograma estipula o pagamento 
do mesmo valor após um ano. 
Com dois anos de acordo, um novo 
aporte de R$ 100 milhões será feito. 
Após três anos, haverá um novo 
investimento de R$ 50 milhões.

Visando o desempenho espor-
tivo, o acordo possui uma cláusula 
de orçamento mínimo para o fute-

bol do primeiro ao sétimo ano de 
contrato, com um de 50% da receita 
bruta em relação ao ano anterior.

A instituição da SAF e venda 
dos ativos do futebol também foi 
uma maneira do Botafogo encontrar 
uma forma de enfrentar a dívida de 
R$ 1 bilhão, que impede o clube de 
honrar compromissos e manter um 
time competitivo. As dívidas cíveis 
e trabalhistas, pagas por meio do 
Regime Centralizado de Execuções, 
sendo 20% de suas receitas corren-
tes mensais e 50% dos dividendos, 
juros sobre capital próprio ou outra 
remuneração recebida desta, na 
condição de acionistas.

QUAIS OS PLANOS DE JOHN 
TEXTOR PARA O BOTAFOGO? - 
Recebido com euforia pela torcida 
no aeroporto, John Textor não es-
condeu o espanto com a alegria bo-
tafoguense. O “salvador da pátria” 
alvinegra afirma, porém, que está 
ciente das expectativas da torcida 
sobre os novos rumos do Botafogo, 
afirmando que a reconstrução do 
clube passa por um “investimento 
significativo”. O americano diz que 
a operação está alinhada com os 
desejos do clube.

“A janela não muda para nin-
guém, ela é agora, o campeonato 
estadual começa agora, a tempora-
da começa amanhã, então estrutu-
ramos para que o dinheiro chegue 
ao clube logo. Para que possamos 
tomar decisões referentes aos joga-
dores, para que a transformação de 
um clube da segunda divisão para 
um clube de primeira divisão, e 
um clube de primeira divisão forte, 
aconteça agora. Isso não pode espe-
rar pelo processo legal. Vamos ver, 
agora está nas mãos do pessoal do 
clube”, disse.

Conhecido por ser um “cara da 
tecnologia”, o empresário acredita 
no uso minucioso da análise de 
mercado para encontrar talentos em 
nível global. Neste aspecto, o clube 
carioca poderia usufruir do banco 
de dados do Crystal Palace, clube 
da primeira divisão inglesa do qual 
também é um dos acionistas.

“O que o clube precisa, quando 
faz essa transição de uma segunda 
divisão para a primeira divisão? 
Muita coisa é necessária, certo? E 
eu posso ficar animado com a opor-
tunidade de investir em um mapa 
global de identificação de talentos, 
eu posso ficar animado em investir 
na estrutura de base”, declarou. “Eu 
espero mostrar aos torcedores que 
ter uma visão global de talentos, ter 
os relacionamentos que tenho sorte 
de ter, faz a diferença.”

Apesar da busca por jovens 
talentos que podem render frutos 
no futuro, John Textor também 
acredita que o clube pode ser im-
pactado pelo movimento contrário. 
Ele admite ir atrás de veteranos com 
o desejo de voltar ao futebol nacio-
nal para buscar o espaço perdido 
na Europa e até mesmo jogadores 
estrangeiros.

“O contrato requer uma reação 
imediata em termos de capital, a 
gerência e o grupo esportivo pre-
cisam tomar uma decisão imediata 
de quem, do time do ano passado, 
está pronto para subir de nível”, 
disse. “Todo mundo tem chance. 
Vamos trazer novos jogadores e 
testar o nível deles comparado a 
esse time e vamos testar o nível 
desse time comparado a esses no-
vos jogadores. Estamos aqui para 
vencer. E espero que isso venha 
imediatamente.”

D4Sign 143e9b9c-ce52-4c67-aca1-6b76ba655f24 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



SELEÇÃO BRASILEIRA

Lodi perdeu chance de convocação por não estar vacinado, diz Tite
Da Folhapress - São Paulo

Renan Lodi não foi convo-
cado para as próximas parti-
das da seleção brasileira para 
as Eliminatórias da Copa 
do Mundo por não estar 
com a imunização completa 
contra a Covid-19. O lateral 
esquerdo de 23 anos tomou 
apenas a primeira dose da 
vacina de combate ao novo 
coronavírus e ficou fora da 
lista divulgada nesta quinta-

-feira (13).
“O que posso antecipar 

é que o Renan Lodi esteve 
alijado da possibilidade de 
convocação em função da 
sua não vacinação. Essa in-
formação foi passada. Então, 
ele perdeu a possibilidade de 
concorrer em função de não 
ter se vacinado”, afirmou o 
técnico Tite, que em seguida 
fez um discurso em prol da 
imunização.

“Eu, particularmente, 

entendo que a vacinação 
seja uma responsabilidade 
social. Ela é minha e com 
pessoa que está do lado. Eu 
trago essa responsabilidade 
comigo. Eu e minha família. 
Eu e as pessoas com as quais 
tenho responsabilidade. Eu e 
meus netos. Queria ter com 
meus pais, não os tenho, mas 
queria ter a oportunidade de 
protegê-los”, disse.

Auxiliar de Tite na co-
missão técnica da seleção, 
César Sampaio esclareceu 
que a CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) não 
exige vacinação dos joga-
dores. A questão, disse ele, 
é logística, e, com apenas 
uma dose, Renan Lodi não 
poderia circular livremente 
pela América do Sul para os 
compromissos do time.

“Nós respeitamos. Te-
mos nossa opinião, mas não 
obrigamos nenhum atleta a 
se vacinar”, afirmou Sam-
paio. “O Renan Lodi não 
poderia entrar no Equador. 
Aqui no Brasil, também tem 
restrições. O Renan Lodi 
teve a primeira dose agora 
no dia 10. Então, não estaria 
apto, pelas regras sanitárias 
dos países, a adentrar com 
a delegação”, acrescentou 
o coordenador da seleção, 
Juninho Paulista.

O Brasil vai enfrentar 
o Equador, em Quito, no 
dia 27 de janeiro. A partida 
seguinte está marcada para 
1º de fevereiro, contra o Pa-
raguai, em Belo Horizonte. 
Líder das Eliminatórias da 
América do Sul com 100% 
de aproveitamento, a equipe 
de Tite faz os ajustes para 
chegar da melhor maneira à 

Copa do Mundo, no Qatar, 
em novembro.

Questionado se Lodi vol-
tará a fazer parte desses 
planos se completar sua 
imunização, Tite mostrou 
desconforto e preferiu não 
responder. Deu um jeito de 
chamar ao púlpito da entre-
vista coletiva Jorge Pagura, 
chefe médico da CBF, que foi 
além da logística e afirmou 
que há, sim, prioridade, aos 
vacinados.

“Existem dois tipos de 
condição. Primeiro, o in-
teresse coletivo supera o 
individual em relação ao 
problema da vacinação. Esse 
é um problema técnico, um 
problema institucional, onde 
[sic] a CBF prioriza aqueles 
que têm a vacinação com-
pleta, conforme é o conselho 
científico do mundo todo”, 
disse Pagura.

“Segundo, a situação atu-
al. O Equador não permite 
realmente a entrada de uma 
pessoa que não tenha o ciclo 
de vacinação completa. No 
país [Brasil], existe a porta-
ria, por decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que é mui-
to clara. Estrangeiros têm 
que ter as duas vacinas ou 
não entram, e os brasileiros, 
também”, acrescentou.

“Se não tiverem as duas 
vacinas, vão ter que estar 
com teste negativo e cinco 
dias de quarentena. Dessa 
forma, estaria prejudicado [o 
Renan Lodi, esportivamen-
te], nessa situação”, afirmou 
Pagura, antes de resumir a 
questão: “Então, temos dois 
tipos de problema: um ins-
titucional e outro de ordem 
legal”.
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influenciada diretamente 
pelo pai e fomentada por 
um amor incondicional, 
pouco comum em atletas 
profissionais. 

Enquanto jogador, Mo-
hamed marcou o gol que 
garantiu ao time a con-
quista da segunda divisão 
argentina, em 1990, sobre 
o Los Andes.

Anos depois, em 2007, já 
como técnico, conduziu a 
equipe mais uma vez à pri-
meira divisão. O contexto 
foi ainda mais dramático, 
já que meses antes havia 
perdido Farid, seu filho 
de nove anos, em um aci-
dente automobilístico na 
Alemanha.

Ainda é viva na lem-
brança de funcionários a 
cena de El Turco chegando 

KLAUS RICHMOND
Da Folhapress – Santos

Escolhido pelo Atlético-
-MG para substituir o téc-
nico Cuca, que optou por 
deixar o clube ao fim do 
Campeonato Brasileiro, o 
argentino Antonio “El Tur-
co” Mohamed, 51, tem na 
bagagem uma coletânea tão 
–ou mais– vasta de causos 
históricos quanto a de seu 
antecessor.

Ex-atacante com passa-
gem por 11 clubes da Ar-
gentina e do México, além 
da própria seleção de seu 
país, Mohamed é odiado 
por torcedores do Boca 
Juniors. Ele jamais foi per-
doado por ter perdido um 
gol contra o Huracán, seu 
time do coração, em 1991.

Na ocasião, depois de ter 
recebido passe dentro da 
área, ele hesitou de frente 
para o goleiro. Na tentativa 
de passar a bola para Diego 
Latorre, acabou sendo de-
sarmado pelos rivais.

El Turco nega em todas 
as entrevistas que o erro te-
nha sido proposital. Mas ele 
precisou deixar o estádio La 
Bombonera dentro do por-
ta-malas do vice-presidente 
do Boca, Carlos Heller.

“É como quando você 
não quer bater no seu filho. 
Você fica um pouco fora de 
controle”, afirma em um 
trecho de sua biografia ofi-
cial, escrita pelo jornalista 
Leonardo Sánchez.

A relação do novo trei-
nador atleticano com o 
Huracán é chamada de 
exemplo de lealdade por 
parte dos argentinos. Ela foi 

ATLÉTICO-MG Querido no Huracán e no Monterrey, Antonio 
Mohamed espera criar laços em Belo Horizonte

ao centro de treinamentos 
La Quemita com visível 
dificuldade de locomoção. 
Apoiado por muletas, ele 
apareceu para cumprir uma 
das promessas que fizera 
ao garoto, levar o Huracán 
à elite do futebol argentino.

“Eu me revoltei com 
Deus”, admitiu em várias 
entrevistas.

O cumprimento da se-
gunda promessa se daria 
em 2019, quando trabalhou 
como técnico do Monterrey, 
outro time de torcida decla-
rada de seu filho. Segurando 
um terço usado por Farid, o 
treinador chorou copiosa-
mente no banco de reservas 
após o título do Mexicano.

A relação com o Hu-
racán ainda pode ganhar 
mais capítulos. Em 2015, 

Odiado por torcida do Boca, técnico do Atlético-
-MG tem amores no México e na Argentina

pouco antes da decisão 
da Copa Sul-Americana, 
perdida para Santa Fe, ele 
deixou clara a intenção de 
retornar como dirigente.

“Quero ser presidente 
do Huracán. É um sonho 
daqui a dez anos. Estou me 
preparando”, afirmou ao 
diário El Gráfico.

Outra conhecida histó-
ria foi protagonizada ao 
lado de Diego Simeone, 
ex-volante e atual técni-
co do Atlético de Madrid. 
Eles perderam o horário 
do treinamento da seleção 
sub-23 e, sem dinheiro para 
o ônibus, correram cin-
co quilômetros até o local 
da atividade, que já havia 
acabado. Ao ver a cena, 
o histórico técnico Carlos 
Bilardo chamou a dupla 

para treinar com a seleção 
principal.

“Ele é um tipo extra-
vagante, mas uma gran-
de pessoa e um grande 
amigo. Como jogador, foi 
extraordinário. É também 
um grande técnico, que 
gosta de que suas equipes 
joguem um grande futebol. 
Cumpriu etapas vitoriosas 
no México, com títulos. 
O Atlético contratou um 
grande técnico, mas, acima 
de tudo, um grande ser 
humano”, disse à Folha o 
técnico Miguel Herrera, 
ex-comandante da seleção 
mexicana, atualmente no 
Tigres.

Outra história curiosa 
envolve o seu peso. Ele ad-
mitiu ter adulterado uma 
balança —retirando um de 

seus parafusos— para não 
ver acusados seus quilos a 
mais durante uma pré-tem-
porada. Encerrou a carreira 
de atacante em 2003.

Enquanto jogador, tam-
bém demonstrou irreve-
rência sendo um dos pre-
cursores a utilizar tiara nos 
cabelos, o coque samurai e 
colantes de ginástica colori-
dos por baixo do calção. No 
fim de carreira, era comum 
vê-lo de cabelos pintados.

“Ele é um treinador que 
tende a ter química com 
seus jogadores. Será fun-
damental gerar empatia 
com a equipe desde o início 
para atingir seus objetivos”, 
explica o biógrafo Leandro 
Sánchez.

Como técnico, tem longo 
currículo. Entre os princi-
pais feitos estão a conquista 
da Sul-Americana de 2010, 
com o Independiente, e 
múltiplos triunfos no Cam-
peonato Mexicano e na 
Copa Mexicana.

Mohamed já cruzou o 
caminho do Atlético-MG 
em 2013, em jogo marcan-
te da equipe alvinegra no 
caminho para a conquista 
da Copa Libertadores. Na 
ocasião, seu Tijuana foi 
eliminado, em jogo sempre 
lembrado pela defesa de pê-
nalti de Victor nos minutos 
finais do duelo.

Agora, assim como Cuca, 
ele espera mostrar que não 
é só bom de histórias. Para 
ele, “o jogador está acima 
do sistema”. Assim, o ar-
gentino se vê capaz de se 
ajustar ao estilo deixado 
pelo vitorioso antecessor 
brasileiro.z

Bestway Agro Logistica Ltda.
CNPJ/ME nº 24.629.860/0001-57 - NIRE 51.201.513.201
Ata de Reunião de Sócios realizada no dia 16/12/2021

Data, Hora e Local: Realizada em 16/12/2021, às 09h00, na sede social da Bestway Agro Logística Ltda. (“Sociedade”), 
localizada na Cidade de Varzea Grande/MT, na Rua Banha de Galinha, s/nº, Novo Mundo, CEP 78.149-384. Convocação: 
A convocação foi dispensada, em razão do comparecimento dos sócios que representam a totalidade do capital social da 
Sociedade, conforme disposição contida no art. 1.072, §2º, da Lei 10.406/02, conforme alterada. Presença: Presentes os 
sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber: (i) Fábio Badaró; e (ii) Stock Tech S.A. Armazéns 
Gerais, neste ato devidamente representada por seus representantes legais. Mesa: Presidente - Sidney Catania; Secretário 
- Luiz Carlos Heller de Pauli. Ordem do Dia: discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) autorização para que a 
Sociedade preste garantia fidejussória, na forma de fiança, relativamente a todas as obrigações assumidas pela Stock 
Tech S.A. Armazéns Gerais, sociedade por ações de capital fechado com sede social localizada em Pinhais/PR, na 
Avenida Maringá, Bairro Atuba, 4.000, CEP 83.326-010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 01.306.014/0001-09 (“Fiança” e “Stock Tech”, respectivamente), no âmbito da celebração 
do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, com Garantias Real e Fidejussória Adicionais, emitidas em Série Única, destinada para Colocação Privada, da 
Stock Tech S.A. Armazéns Gerais (“Escritura de Emissão”), por meio do qual a Stock Tech emitirá 42.500  debêntures simples, 
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantias adicionais real e fidejussória, em série única, destinada 
para colocação privada, no valor total de R$42.500.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), a serem subscritas 
e integralizadas unicamente pela VERT Companhia Securitizadora, sociedade por ações com registro de companhia 
aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com sede em São Paulo/SP, na Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 7º andar, 
CEP 05.407-003 (“Securitizadora”), considerando-se que a Emissão realizar-se-á no âmbito da operação de emissão de 
certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), a ser feita pela Securitizadora mediante securitização de créditos imobiliários 
originados pela Emissão das Debêntures, tal como estabelecido no Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª Série 
da 66ª  Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da VERT Companhia Securitizadora (“Termo de Securitização”), 
CRI esses que serão objeto de distribuição pública com esforços restritos colocação, tal como disciplinado pela Instrução 
CVM nº 414/04, conforme alterada de tempos em tempos, e pela Instrução da CVM nº 476/09, conforme alterada de tempos 
em tempos, e demais disposições legais regulamentares aplicáveis (“Oferta Restrita”); (ii) autorização para que a Sociedade 
preste garantia real, na forma de cessão fiduciária de direitos creditórios oriundos de relações mercantis decorrentes dos 
contratos mercantis (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), nos termos do Instrumento Particular de Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”) 
relativamente às obrigações assumidas pela Comfrio, no âmbito da celebração da Escritura de Emissão, considerando-se 
que a Emissão realizar-se-á no âmbito da operação de emissão dos CRI, nos termos da Oferta Restrita; (iii) autorização para 
que os representantes legais da Sociedade possam celebrar todos e quaisquer documentos necessários e/ou convenientes 
à perfeita constituição, formalização, registro e manutenção da validade da Fiança, Emissão das Debêntures, da Escritura de 
Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, do Termo de Securitização e da própria Oferta Restrita, 
incluindo eventuais aditivos e/ou alterações que se façam oportunas; e (iv) ratificação de todos os atos já praticados pelos 
representantes legais da Sociedade necessários e/ou convenientes à perfeita constituição, formalização, registro e manutenção 
da validade da Fiança, Emissão das Debêntures, da Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios, do Termo de Securitização e da própria Oferta Restrita. Deliberações: Após análise da documentação pertinente 
e discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os sócios da Sociedade presentes à reunião, por unanimidade 
de votos e sem qualquer ressalva, decidiram: (i) autorizar a Sociedade a prestar a Fiança, em favor da Securitizadora, de modo 
a garantir, em caráter solidário, a totalidade das obrigações assumidas pela Stock Tech, conforme detalhado na Escritura de 
Emissão das Debêntures e no Termo de Securitização, considerando-se que sua Emissão realizar-se-á no âmbito da operação 
de emissão CRI e da Oferta Restrita; (ii) autorizar a Sociedade a constituir a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em favor 
da Securitizadora, de modo a garantiras obrigações assumidas pela Stock Tech, conforme detalhado na Escritura de Emissão 
das Debêntures, no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e no Termo de Securitização, considerando-se que 
sua Emissão realizar-se-á no âmbito da operação de emissão CRI e da Oferta Restrita; (iii) autorizar os representantes legais 
da Sociedade a celebrar todos e quaisquer documentos necessários e/ou convenientes à perfeita constituição, formalização, 
registro e manutenção da validade da Fiança, Emissão das Debêntures, da Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios, do Termo de Securitização e da própria Oferta Restrita, incluindo eventuais aditivos e/ou 
alterações que se façam oportunas; e (iv) ratificar todos os atos já praticados pelos representantes legais da Sociedade 
necessários e/ou convenientes à perfeita constituição, formalização, registro e manutenção da validade da Fiança, Emissão 
das Debêntures, da Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, do Termo de Securitização 
e da própria Oferta Restrita. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém tendo pedido a palavra, determinou o Sr. 
Presidente suspender os trabalhos até que fosse lavrada esta ata, a qual, após lida, foi achada conforme e assinada por todos 
os presentes. Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a presente certidão é cópia fiel da ata original lavrada no livro 
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São José dos Pinhais/PR, 16/12/2021. Mesa: Sidney 
Catania - Presidente, Luiz Carlos Heller de Pauli - Secretário. Sócios: Fábio Badaró, Stock Tech S.A. Armazéns Gerais. Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2450761 em 27/12/2021. Protocolo 211680087 - 27/12/2021. 
Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. 

DESA RIO DAS GARÇAS DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO S.A.
CNPJ/ME nº 10.420.682/0001-45 - NIRE 51300009706

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 6.404/76 e sua regulamentação pelo 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, ficam os senhores 
acionistas da Desa Rio das Garças Desenvolvimento Energético S.A. (“Companhia”) 
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a realizar-se no 
dia 24 de janeiro de 2022, às 9:30 (horário de Brasília), de forma exclusivamente digital, por 
meio da Plataforma Zoom, a fim de examinarem, discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: apreciar a renúncia e destituição de membros do Conselho de Administração 
da Companhia e eleição de seus substitutos. Informações Gerais: Tendo em vista a 
necessidade de adoção de medidas de segurança para participação remota, os acionistas 
que pretenderem participar da AGE por meio da Plataforma Zoom deverão enviar e-mail à 
Companhia (para eduardo.lobianco@hydriaenergia.com.br), com antecedência mínima de 
48 horas em relação ao horário marcado para o início da AGE, ou seja, até as 9:30 horas 
(horário de Brasília) do dia 22 de janeiro de 2022, solicitando suas credenciais de acesso ao 
sistema eletrônico de participação e votação à distância, e enviando toda a documentação 
necessária para a representação dos acionistas na AGE, incluindo a apresentação de cópia 
do respectivo estatuto social, contrato social ou regulamento, conforme aplicável, e do 
instrumento de eleição ou indicação do seu representante legal ou procurador devidamente 
constituído que participará da AGE. Excepcionalmente, devido à Covid-19, os acionistas que 
se fizerem representar por procuradores deverão enviar cópias digitalizadas dos instrumentos 
de mandatos, acompanhados dos documentos de identificação dos mandatários com fotos 
e demais documentos comprobatórios dos poderes necessários às outorgas dos mandatos, 
ao e-mail acima indicado, com a mesma antecedência acima mencionada. Uma vez recebida 
a solicitação e verificados os documentos de identificação e representação apresentados, 
a Companhia enviará aos acionistas todas as orientações e instruções para cadastro no 
sistema eletrônico de participação da AGE, para que então possam comparecer, participar e 
votar a distância, mediante tal sistema eletrônico. A participação por meio de tal sistema digital 
conjugará áudio e imagem, sendo que os acionistas que desejarem participar desta forma 
deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da AGE com o fim de assegurar a 
autenticidade das comunicações, bem como a segurança, a confiabilidade e a transparência 
do conclave, exercendo seus direitos de manifestação e voto por meio da plataforma 
disponibilizada. Conforme exigido pela regulamentação aplicável, a AGE será integralmente 
gravada. As imagens e áudios assim obtidos poderão ser utilizados pela Companhia com 
a finalidade de identificar os acionistas presentes à AGE e computar os votos proferidos 
em relação a cada uma das deliberações. Cuiabá, 13 de janeiro de 2022. ENERGIA PCH - 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

DESA TÉRMICAS DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO S.A.
CNPJ/ME nº 10.559.978/0001-41 - NIRE 51300009854

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 6.404/76 e sua regulamentação 
pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, ficam os 
senhores acionistas da Desa Térmicas Desenvolvimento Energético S.A. (“Companhia”) 
convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a realizar-se no 
dia 24 de janeiro de 2022, às 9:15 (horário de Brasília), de forma exclusivamente digital, por 
meio da Plataforma Zoom, a fim de examinarem, discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: apreciar a renúncia e destituição de membros do Conselho de Administração 
da Companhia e eleição de seus substitutos. Informações Gerais: Tendo em vista a 
necessidade de adoção de medidas de segurança para participação remota, os acionistas 
que pretenderem participar da AGE por meio da Plataforma Zoom deverão enviar e-mail à 
Companhia (para eduardo.lobianco@hydriaenergia.com.br), com antecedência mínima de 
48 horas em relação ao horário marcado para o início da AGE, ou seja, até as 9:15 horas 
(horário de Brasília) do dia 22 de janeiro de 2022, solicitando suas credenciais de acesso ao 
sistema eletrônico de participação e votação à distância, e enviando toda a documentação 
necessária para a representação dos acionistas na AGE, incluindo a apresentação de cópia 
do respectivo estatuto social, contrato social ou regulamento, conforme aplicável, e do 
instrumento de eleição ou indicação do seu representante legal ou procurador devidamente 
constituído que participará da AGE. Excepcionalmente, devido à Covid-19, os acionistas que 
se fizerem representar por procuradores deverão enviar cópias digitalizadas dos instrumentos 
de mandatos, acompanhados dos documentos de identificação dos mandatários com fotos 
e demais documentos comprobatórios dos poderes necessários às outorgas dos mandatos, 
ao e-mail acima indicado, com a mesma antecedência acima mencionada. Uma vez recebida 
a solicitação e verificados os documentos de identificação e representação apresentados, 
a Companhia enviará aos acionistas todas as orientações e instruções para cadastro no 
sistema eletrônico de participação da AGE, para que então possam comparecer, participar e 
votar a distância, mediante tal sistema eletrônico. A participação por meio de tal sistema digital 
conjugará áudio e imagem, sendo que os acionistas que desejarem participar desta forma 
deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da AGE com o fim de assegurar a 
autenticidade das comunicações, bem como a segurança, a confiabilidade e a transparência 
do conclave, exercendo seus direitos de manifestação e voto por meio da plataforma 
disponibilizada. Conforme exigido pela regulamentação aplicável, a AGE será integralmente 
gravada. As imagens e áudios assim obtidos poderão ser utilizados pela Companhia com 
a finalidade de identificar os acionistas presentes à AGE e computar os votos proferidos 
em relação a cada uma das deliberações. Cuiabá, 13 de janeiro de 2022. ENERGIA PCH - 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Antonio Mohamed é o novo técnico do Atlético-MG
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VINICIUS TEODORO MICHELS / ARMAZÉM DE GRÃOS 
– CPF nº 950.059.271-15, torna público que requereu junto 
a Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA, Licença 
por Adesão e Compromisso - LAC, localizada na Fazenda 
Paraiso, Rodovia MT 100 à direita sentido Barra do Garças, 
s/n, Bairro Zona Rural no município de Ribeirãozinho – MT. 

VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS, CPF 910.634.000-
82, torna público que requereu junto a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, a Licença 
Prévia e Licença de Instalação para a atividade Fabricação 
de estruturas metálicas, sito a Rua Olacir de Morais, Q. 
06 e L. 131, Ind. Eldorado, Sorriso - MT, não determinado 
(EIA/RIMA).

AVV SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 
18.970.010/0002-04, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, a Licença Pré-
via, Licença de Instalação e Licença de Operação para as atividade 
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agri-
cultura e pecuária, sito a Rua Francesco Matarazzo, nº 5801, Q. 08 
L.171, Bairro Industrial e Comercial Eldorado - 1ª Etapa, município 
de Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA).

TOP GAS CONVERTEDORA DE GNV, CNPJ sob 
n°32.673.562/0001-92, torna público que requereu à Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande/MT a Licença Ambiental Modalidade: 
Licença de Localização, Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação para atividade deserviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores, localizado Av. da Feb 
(lote manga), n° 1757, ponte nova em Várzea Grande – MT.
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FUTEBOL Seis clubes da Série A têm treinadores não 
brasileiros, recorde absoluto neste século

Busca por técnico estrangeiro aumenta e 2022 
começa com mais forasteiros do que 2021
BRUNO RODRIGUES
Da Folhapress - São Paulo

O português Paulo Sousa, 51, 
e o uruguaio Alexander Medina, 
43, já se apresentaram aos seus 
novos comandados e deram 
início à pré-temporada no Fla-
mengo e no Internacional, res-
pectivamente. Antonio “Turco” 
Mohamed, argentino de 51 anos, 
foi anunciado na última quinta-
-feira (13) pelo Atlético-MG e em 
breve começará a trabalhar com 
a equipe mineira.

O trio se junta a outros três 
estrangeiros que comandam clu-
bes da Série A do Campeonato 
Brasileiro: o também lusitano 
Abel Ferreira, 43, do Palmeiras, o 
paraguaio Gustavo Morínigo, 44, 
do Coritiba, recém-promovido 
à primeira divisão, e o argenti-
no Juan Pablo Vojvoda, 46, do 
Fortaleza.

Nunca neste século uma 
temporada do futebol nacional 
havia se iniciado com seis co-
mandantes de fora do país na 
elite. Tanto em 2021 como em 
2020, que detinham o recorde 
até então, quatro clubes tinham 
começado o ano com nomes não 
brasileiros.

Jorge Jesus, um dos respon-
sáveis por essa busca de treina-
dores de outros países, em razão 
de seu sucesso à frente do Fla-
mengo em 2019, foi considerado 
pelo próprio clube carioca como 
uma opção para assumir o time 
após a saída de Renato Gaúcho. 
Seu compatriota Paulo Sousa 
acabou ficando com o cargo.

Demitido do Benfica, Je-
sus também foi desejado pelo 
Atlético-MG, outro negócio que 
não se concretizou.

Os títulos do português pelo 
Flamengo há dois anos inten-
sificaram a procura dos rivais 
por suas versões particulares 
(e raras) de estrangeiro que 
chega, logo se adapta e vence. 
Na temporada 2020, no ano se-
guinte às conquistas de Jesus na 
Libertadores e no Brasileiro, dez 
técnicos de fora desembarcaram 
em clubes da primeira divisão.

No ano passado, o número 
foi menor, mas a busca conti-

nuou grande: nove treinadores 
comandaram equipes da Série A.

Entretanto, apesar da aposta 
constante em forasteiros, vale 
para esses profissionais a mesma 
lei da curta duração que aflige 
muitos técnicos brasileiros.

Dos nove que passaram por 
clubes da elite em 2021, apenas 
Abel Ferreira, Juan Pablo Vojvo-
da e Gustavo Florentín viraram 
o ano empregados.

Os argentinos Ariel Holan e 
Diego Dabove se despediram com 
dois meses de trabalho. O espa-
nhol Miguel Ángel Ramírez, que 
começou o ano no Internacional, 
foi embora depois de três meses.

Nem mesmo um título con-
seguiu manter Hernán Crespo 
por uma temporada inteira no 
São Paulo. Campeão paulista, 
erguendo troféu que tirou o 
clube do Morumbi de uma fila 
de nove anos, o argentino não 
resistiu à instabilidade da equipe 
no Brasileiro e foi demitido.

Há mais de um ano no co-
mando de suas equipes, Abel 
Ferreira e Gustavo Morínigo são 
exceções. Ambos amparados, 
é claro, pelos resultados, mas 
também pela manutenção do tra-
balho em meio às turbulências.

O palmeirense chegou ao 
país em outubro de 2020 e em 
pouco mais de três meses já havia 
conquistado os títulos da Copa 
Libertadores e da Copa do Brasil.

Embora tenha tido um co-
meço exitoso no Palmeiras, 
Abel conviveu com as críticas de 
partes da torcida e da imprensa 
ao longo da última temporada, 
que começou com queda na se-
mifinal do Mundial de Clubes e 
derrotas na Supercopa do Brasil 
e na Recopa Sul-Americana. 
Mais adiante, ficou com o vice-
-campeonato paulista, perdendo 
a decisão para o São Paulo.

Contudo, o português man-
teve a equipe sempre nas primei-
ras colocações do Campeonato 
Brasileiro e, mais uma vez, levan-
tou a taça de campeão da Améri-
ca. O torcedor palmeirense, que 
comemorou o Natal de 2020 com 
apenas um título continental, 
celebrou a ceia natalina em 2021 
como tricampeão.

Mineração Santa Elina 
Indústria e Comércio S.A.

CNPJ/ME nº 47.419.874/0001-41 – NIRE 51.300.005.727
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2020

Data, Hora e Local: 31/08/2020, às 10 hs., na “Companhia”, na Rua Comandante Costa, nº 1.144, 
conjunto 01, sala 01-A, Centro-Sul, Cuiabá-MT. Convocação: Dispensada a publicação dos avisos aos 
acionistas e dos editais de convocação, tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando 
a totalidade do capital social. Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. Mesa:
Presidente, Sr. Paulo Carlos de Brito Filho; Secretário, Sr. Antonio Kazuo Koga. Ordem do Dia: (i)
Examinar e discutir a proposta de incorporação, pela Companhia, da empresa M.S.P. Participações S.A., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.695.391/0001-31, com seus atos constitutivos arquivados perante a 
JUCESP, sob o nº 35300156706; (ii) Ratificar a proposta de contratação da empresa especializada MCL 
Assessoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.323.148/0001-79, registrada originaria-
mente no CRC-SP sob o nº 2SP024317/O-0, representada pelo seu sócio Sr. Mario Celso Luchini, 
portador do RG nº 5.428.998-1, inscrito no CPF/ME sob o nº 759.373.798-53 e CRC nº 1SP125167/O-1, 
a qual ficou encarregada de proceder a avaliação do patrimônio da M.S.P. Participações S.A. para fins 
de incorporação; (iii) Examinar, discutir e deliberar acerca do teor do Protocolo de Incorporação e 
Justificação, o qual contém todos os requisitos necessários relativos à Incorporação, levando ao conhe-
cimento da Companhia e de seus Acionistas todas as informações necessárias, conforme Anexo III da 
presente ata e; (iv) Se aprovada a incorporação da M.S.P. Participações S.A. e, consequentemente, a 
redução do capital social desta Companhia, discutir a proposta de alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia. (v) Examinar e discutir acerca da proposta de consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, em virtude da deliberação discriminada no item (iv) acima. Deliberações: Por unanimi-
dade dos votos dos presentes, deliberou-se: (i) Aprovar a proposta de Incorporação pela Companhia da 
empresa M.S.P. Participações S.A., qualificada na Ordem do Dia; (ii) Ratificar a contratação da empresa 
especializada MCL Assessoria Empresarial Ltda., anteriormente qualificada, para elaboração do Laudo 
de Avaliação do Acervo Patrimonial da M.S.P. Participações S.A. Dando seguimento aos trabalhos, os 
peritos anteriormente mencionados prestaram aos Acionistas da Companhia, bem como à Diretoria os 
esclarecimentos solicitados, restando, portanto, aprovado o Laudo de Avaliação do Acervo Patrimonial 
da empresa incorporada a ser vertido ao patrimônio desta Companhia (Anexo II), na qualidade de 
Incorporadora; (iii) Aprovar o teor do Protocolo de Incorporação e Justificação, conforme Anexo III da 
presente. Assim, sendo levado ao conhecimento da Companhia e de seus Acionistas todas as informa-
ções necessárias ao processo de incorporação, os mesmos, neste ato, aprovam, sem ressalvas, o 
processo de Incorporação da M.S.P. Participações S.A., pela Companhia, ficando, portanto, os Srs. 
Diretores expressamente autorizados a praticarem todos os atos necessários à concretização do processo 
de Incorporação ora aprovado; (iv) Em virtude das deliberações anteriormente mencionadas e, atendendo 
ao disposto no respectivo Protocolo de Incorporação e Justificação, os acionistas aprovam a redução 
do capital social da Companhia, passando o mesmo de R$ 98.255.332,00, dividido em 416.362.166 
ações, todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R$ 84.277.972,00, dividido em 347.702.240
ações, ordinárias nominativas, sem valor nominal, mediante o cancelamento de 68.659.926 ações, após 
a finalização do processo de incorporação e após decorrido o prazo de 60 dias contados das publicações 
anexas (Anexo IV). Consequentemente, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar 
com a seguinte e nova redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e inte-
gralizado, em moeda corrente nacional é de R$ 84.277.972,00, dividido em 347.702.240 ações ordiná-
rias nominativas, todas sem valor nominal. § 1º. Caso venham a ser emitidas, o número de ações pre-
ferenciais não poderá, em qualquer hipótese, ultrapassar a 50% do total de ações emitidas pela Com-
panhia. § 2º. As ações serão indivisíveis e a cada ação ordinária caberá o direito de voto nas deliberações 
das Assembleias Gerais. § 3º. As cautelas, certificados e títulos simples ou múltiplos deverão conter a 
assinatura de 02 Diretores, em conjunto. § 4º. Fica vedada a emissão de partes beneficiárias”. (v) 
Aprovar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação dis-
criminada no item (iv) da Ordem do Dia, o qual passará a vigorar conforme redação constante no Anexo 
I da presente. Lavratura e Leitura da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém 
se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a presente ata lida e achada conforme, e por todos os pre-
sentes assinada. Acionistas presentes: M.S.P. Participações S.A. (Diretora Presidente – Marina 
Guaspari de Brito Gonçalves) e MSP Fundo de Investimento em Participações – Multriestratégia 
(Por Oliveira Trust Servicer S.A.). Cuiabá, 31/08/2020. (ass.) Paulo Carlos de Brito Filho – Presidente 
da Mesa; Antonio Kazuo Koga – Secretário da Mesa. Anexo I – Estatuto Social. Capítulo I – Deno-
minação, Sede, Objeto, Prazo. Artigo 1º. A Companhia denominada Mineração Santa Elina Indústria 
e Comércio S.A. reger-se-á pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável. Artigo 2º. A Companhia 
é inscrita no CNPJ/ME sob nº 47.419.874/0001-41, registrada no NIRE sob nº 51.300.005.727, tem sede 
e foro na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Comandante Costa, nº 1.144, Conjunto 
01, Sala 01-A, Centro-Sul, CEP 78.020-400, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, manter, mudar 
ou encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do país ou do exterior, dentre as quais encontram-
-se regularmente estabelecidas as seguintes: Filial 01: No Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Funchal, nº 411, 9º andar, conjunto 91, Vila Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/ME sob 
nº 47.419.874/0004-94 e NIRE 35.900.673.795. Filial 02: No Município de Nova Brasilândia D’Oeste, 
Estado de Rondônia, no Sítio Linha 134, s/nº, Km 2, Zona Rural, CEP 76.958-000, inscrita no CNPJ/ME 
sob nº 47.419.874/0005-75 e NIRE 11.900.172.168. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a explora-
ção, prospecção, industrialização e comercialização de minérios de qualquer natureza, a exploração e 
aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, comercialização de energia elétrica com 
autorização do poder público competente, a participação em outras sociedades na qualidade de sócia, 
acionista ou quotista, bem como a importação e exportação de bens e produtos ligados à atividade 
principal. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Capital e Ações. 
Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente 
nacional é de R$ 84.277.972,00, dividido em 347.702.240 ações ordinárias nominativas, todas sem valor 
nominal. § 1º. Caso venham a ser emitidas, o número de ações preferenciais não poderá, em qualquer 
hipótese, ultrapassar a 50% do total de ações emitidas pela Companhia. § 2º. As ações serão indivisíveis 
e a cada ação ordinária caberá o direito de voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 3º. As 
cautelas, certificados e títulos simples ou múltiplos deverão conter a assinatura de 02 Diretores, em 
conjunto. § 4º. Fica vedada a emissão de partes beneficiárias. Artigo 6º. As ações são livremente 
transferíveis entre os acionistas, sendo certo que sua transferência total ou parcial a terceiros somente 
se fará com o consentimento expresso dos demais acionistas que, em igualdade de condições, terão 
sempre preferência para sua aquisição. § Único. As transferências de ações representativas do capital 
social ou as subscrições de aumento do mesmo não poderão, em nenhuma hipótese, alterar o controle 
efetivo da Companhia, que estará em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas 
físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidades de direito público interno. Capítulo III – Assem-

bleia Geral. Artigo 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro de 04 meses após o 
encerramento do exercício social com as finalidades fixadas em Lei e extraordinariamente sempre que 
os interesses sociais o exigirem. § 1º. A Assembleia Geral será convocada e dirigida por qualquer dos 
membros da Diretoria da Companhia. § 2º. Somente os acionistas cujas ações estejam registradas em 
seu nome até 05 dias antes da data fixada para a realização da Assembleia poderão nela votar. § 3º. O 
acionista poderá se fazer representar através de mandato escrito, cujo instrumento deverá ser depositado 
na Companhia em até 48 horas antes da data fixada para a realização da Assembleia. § 4º. A prática 
dos seguintes atos dependerá de aprovação prévia da Assembleia Geral Extraordinária: (i) aquisição, 
alienação ou oneração de bens imóveis; (ii) aquisição, alienação, renúncia, desistência ou oneração de 
direitos minerais de valor superior a R$ 5.000.000,00; (iii) a emissão de ações, debêntures, bônus de 
subscrição ou quaisquer títulos públicos ou privados destinados à obtenção de recursos; e (iv) contra-
tação de empréstimos ou financiamentos, junto a instituições financeiras, de valor superior a 
R$ 5.000.000,00. Capítulo IV – Administração. Artigo 8º. A Companhia será administrada por uma 
Diretoria composta de no mínimo 02 e no máximo 10 Diretores, acionistas ou não, mas todos residentes 
no país, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 01 Diretor Presidente e, os demais, Diretores sem deno-
minação específica, com mandato de 03 anos, permitida a reeleição. § 1º. A investidura dos Diretores 
far-se-á mediante a assinatura de posse no “Livro de Atas de Reunião da Diretoria”. § 2º. Em caso de 
vacância do cargo de qualquer Diretor, será convocada, dentro de 30 dias, Assembleia Geral dos acio-
nistas para eleição do substituto, cuja gestão terminará no prazo de gestão do Diretor substituído. Artigo 
9º. A Diretoria terá os poderes que a lei e este Estatuto lhe conferem para ampla e geral administração 
dos negócios sociais, podendo seus integrantes praticar quaisquer atos e realizar todas as operações 
que se relacionem com o objeto da Companhia e que não forem de competência da Assembleia Geral, 
cabendo a cada Diretor, individualmente e independente da ordem de nomeação, representar a sociedade, 
ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, perante órgãos e repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, empresas de economia mista e paraestatais, 
praticando todos os atos relativos à gestão dos negócios sociais, observado o disposto nos artigos 10, 
11 e 13. Artigo 10º. A Companhia obrigar-se-á: (i) pela assinatura isolada do Diretor Presidente; (ii) pela 
assinatura em conjunto de 02 Diretores, sem designação específica; (iii) pela assinatura de um Diretor 
em conjunto com a assinatura de um procurador constituído para representar a Companhia, desde que 
assim previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes nele 
contidos; (iv) pela assinatura conjunta de 02 procuradores constituídos para representar a Companhia, 
desde que assim previsto no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos 
poderes nele contidos; ou (v) pela assinatura isolada de 01 Diretor ou de 01 procurador constituído para 
representar a sociedade, desde que assim previsto neste estatuto ou no respectivo instrumento de 
mandato e de acordo com a extensão dos poderes nele contidos, ficando porém ressalvado que tal 
representação individual da sociedade por procurador será limitada à prática de atos de rotina perante 
repartições públicas ou de atos como representante ou preposto em juízo. Artigo 11º. São expressamente 
vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de qualquer dos sócios, Diretores, 
procuradores ou funcionários que a envolvam a qualquer título em negócios estranhos aos fins sociais, 
tais como fianças, avais ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo se expressamente 
autorizado em Assembleia Geral. Artigo 12º. As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto da 
maioria de seus membros. Artigo 13º. As procurações serão sempre outorgadas em nome da Compa-
nhia pelo Diretor Presidente ou em conjunto de 02 Diretores sem designação específica, sempre com 
poderes expressamente declarados e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período de 
validade limitado ao máximo de 01 ano. Artigo 14º. A remuneração dos Diretores será fixada pela 
Assembleia Geral que os eleger. Capítulo V – Conselho Fiscal. Artigo 15º. O Conselho Fiscal, composto 
de 03 membros efetivos e igual número de suplentes, funcionará em caráter não permanente e será 
eleito e instalado pela Assembleia Geral a pedido dos acionistas, nos casos previstos em lei. Capítulo 
VI – Exercício Social. Artigo 16º. O exercício social terá início em 1º de janeiro de cada ano e terminará 
em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 17º. Ao fim de cada exercício, serão elaboradas as demons-
trações financeiras, observadas as disposições legais vigentes. As demonstrações financeiras de cada 
exercício deverão ser auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM. Artigo 18º. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destina-
ção, na constituição de reserva legal, que não excederá a 20% do capital social e o saldo remanescente, 
após deduzido o percentual de 25% para distribuição aos acionistas a título de dividendo mínimo obri-
gatório, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral. Capítulo VII – Liquidação. Artigo 
19º. A Companhia entrará em liquidação nos casos e na forma prevista em lei, competindo à Assembleia 
Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação, fixando-
-lhes a remuneração. Capítulo VIII – Disposições Gerais. Artigo 20º. Em conformidade com os termos 
da legislação em vigente, as partes, desde já, consignam que: § 1º. Pelo menos 51% do capital social 
pertencerá sempre a brasileiros. § 2º. O quadro de funcionários será sempre composto por, no mínimo, 
2/3 de brasileiros; e § 3º. A administração e gerência da sociedade incumbirão à maioria de brasileiros, 
assegurados a estes poderes predominantes. § 4º. As ações representativas do capital social revestirão 
sempre a forma nominativa. Artigo 21º. Nos casos omissos ou duvidosos aplicar-se-ão as disposições 
legais vigentes. Artigo 22º. Todas as disputas, controvérsias ou reclamações que surgirem com relação 
à este Estatuto deverão ser submetidas à Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”), que usará 
regras de equidade e a decisão sobre a sentença arbitral a ser proferida pela arbitragem será usada por 
qualquer Juízo que tenha competência. Se não houver regras para tanto, estas serão complementadas 
pelos Regulamentos Arbitrais da CCBC e pelo Direito Processual Brasileiro, incluindo as disposições 
relevantes da Lei Federal Nº 9.307 de 23/09/1996, e pelas leis do Código de Processo Civil brasileiro. 
O painel de arbitragem consistirá de 3 árbitros, cabendo a cada acionista o direito de indicar 1 membro 
e o terceiro servirá como presidente e será escolhido pelos dois árbitros nomeados pelos acionistas, 
ou, no caso em que estes últimos não consigam designar um terceiro árbitro dentro do prazo de 10 dias 
úteis após a data do árbitro nomeado pelo último acionista ter sido designado, será nomeado pela CCBC. 
Tão logo o Tribunal Arbitral tenha sido constituído, todas e quaisquer medidas liminares que as partes 
do processo arbitral possam requerer durante o processo arbitral deverão necessária e exclusivamente 
ser apresentadas ao Tribunal Arbitral, ao qual os acionistas neste ato delegam ampla e ilimitada jurisdi-
ção e autoridade (i) para outorgar, manter e revogar as medidas liminares, e (ii) para rever e outorgar 
decisões de tutela antecipada, inclusive qualquer solicitação de cautela específica com fundamento nos 
Artigos 461, 461-A, 466-A, 466-B, 466-C e 632 do Código de Processo Civil brasileiro. Os processos 
arbitrais deverão ser realizados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qual a sentença 
arbitral deverá ser proferida. A decisão arbitral proferida pelos juízes será final e vinculante. O Tribunal 
Arbitral poderá requerer assistência coercitiva dos tribunais, se necessário para a execução do cumpri-
mento de suas decisões pelos acionistas. Sem restrição à validade desta cláusula arbitral, os acionistas 
neste ato elegem, com a exclusão de qualquer outro, o foro central da Cidade de São Paulo se e quando 
necessário com o objetivo exclusivo de: (i) assegurar as medidas coercitivas ou cominativas; liminares 
ou permanentes, para garantir que o processo arbitral seja iniciado ou já em curso entre os Acionistas 
e/ou para assegurar a existência e eficácia do processo arbitral; e (ii) para executar a respectiva sentença 
arbitral. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2449502 em 21/12/2021. 
Protocolo 211600768 de 06/12/2021. Julio Frederico Muller Neto – Secretário Geral.

O  Serviço Social  do  Comércio  –  SESC/AR/MT,  torna  público  que  entre  os  dias 31/01/22 c/  abertura  às  13h  (horário  Local),  e
21/02/22, com encerramento às 13h (horário Local), será realizado LEILÃO através do site www.balbinoleiloes.com.br, p/ venda do
bem, de acordo com o PROC. ADM. LL03/2020, p/ Leiloeiro JOABE BALBINO DA SILVA. BENS: Lote, área de terras c/ 6ha, compreendida p/
parte do lt. 26 da Gleba Areia, Cart. do 1º Ofício de Juscimeira/MT nº 4658 do, Sete de Setembro, s/nº - Zona Rural - Juscimeira/MT, c/ edific. com
AT 1.975,35m² sendo 1.466,76m² áreas cobertas e o remanescente relativo as piscinas descobertas, área esta que compõe Complexo de Lazer e
Pousada, não averb. na matrícula, sendo: Restaurante c/ 426,55m², Piscina Coberta c/ 437,61m², c) Cobertura c/ 140,60m²; d) Pousada c/ 462m²;
e) Piscina Adulto c/ 239,45m²; f) Piscina Infantil c/ 190,19m²; f) Fundações c/ vigas c/ 110m² ou prédio admin. c/  550m²; g) Poço Artesiano p/
captação de água termal; h) lago; i) área verde. Constam informações de que sob o imóvel passa um lençol freático de águas termais, cuja
exploração depende de autoriz. de órgãos competentes. Ônus: Não constam gravames na matrícula nº 4658 do CRI de Juscimeira/MT, junção das
mat. 1015 e 033 do CRI de Juscimeira/MT, de jul/19. Avaliação: R$ 3.810.000,00. Valor Inicial Apregoamento: R$ 3.810.000,00. O bem será
entregue nas condições e estado em que se encontra. O bem ficara disponível p/ visitação in loco em dias úteis, em data previamente agendada,
que pode ser agendada, c/ no mín. 3 dias úteis antes da data de encerramento, p/ Tel.: 0800-707-9339. O Leiloeiro Público Oficial e o Serviço Social
do Comércio – SESC/AR/MT, não se responsabilizam p/ eventuais erros tipográficos que venham ocorrer no edital, sendo de inteira responsabilidade
do arrematante a verificação dos bens e suas especificações. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel cujos fatos geradores venham a ocorrer a
partir da data da imissão do Arrematante na posse do imóvel serão de responsabilidade do Arrematante.  Poderão participar, pessoas físicas ou
jurídicas, individualmente ou em consórcio, desde que atendidas as exigências do art. 12 da Resolução nº 1252/2012 do Conselho Nacional do
SESC. Serão de responsabilidade do Arrematante todas as providências e despesas necessárias à transferência do imóvel, tais como ITBI, escrituras,
registros,  averbações,  certidões,  alvarás,  taxas,  etc. Quem pretender  arrematar  deverá  efetuar  cadastro  prévio,  até  3  dias  úteis  antes  do
encerramento do leilão, através do site supra, devendo, aceitar os termos e condições informados no site. Pgto: No ato do leilão, sinal de 50% da
arrematação e o complemento no prazo de até 03 dias úteis após o encerramento do leilão. Sendo do interesse do arrematante, poderá ser
efetuado o pgto do saldo equivalente a 50% até 30 dias contados a partir da arrematação/encerramento do leilão, ou seja, até a data limite de
07/03/22. Comissão do Leiloeiro:  5% da arrematação. Informações: 0800-707-9339, e-mail contato@balbinoleiloes.com.br.  Casos omissos e
demais informações adicionais, relativas ao evento, serão resolvidos e prestados p/ Comissão Permanente de Licitação do SESC/AR/MT em horário
comercial no telefone (65) 3616-7930/7917. Edital disponível na íntegra no site www.balbinoleiloes.com.br. P/ conhecimento de todos e ninguém
alegue ignorância, expediu o presente, publicado e afixado na forma da Lei. Cuiabá/MT, 13/01/22.
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EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2022
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 
INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI 
INTEGRAÇÃO MT/AP/PA. Contrato: B60230459-6. DEVEDOR: JOSÉ JANUÁRIO 
DA SILVA. COOBRIGADO/AVALISTA: NÃO HÁ. BEM: Um imóvel urbano 
residencial situado na Rua Agenor Januário s/nº - quadra 01 - lote nº 14-B, Vila Goiás, 
com AT de 188,32m² e AC de 153,04m², localizado no município de Pedra Preta/MT, 
com limites e confrontações descritos na matrícula 3123 do CRI de Pedra Preta/MT. 
Abertura: 01/02/2022. 1º Leilão na data de 08/02/2022, pelo valor de R$ 
140.896,41 (cento e quarenta mil e oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e 
hum centavos) – valor de avaliação corrigido conforme contrato na data de 
13/01/2022, a ser encerrado a partir das 10h00 horário local de Cuiabá/MT, 11h00 
horário de Brasília/DF, e 2º Leilão pelo valor atualizado da dívida na data do 
encerramento em 10/02/2022 às 10h00 horário local/MT, 11h00 horário de 
Brasília/DF. Local do Leilão: Portal www.superbid.net e/ou www.polileiloes.com.br. 
Em virtude da pandemia de Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: 
Poliana Mikejevs Calça Lorga. Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações 
(65) 4052-9434 – Ramais 8237/8239, pelo portal www.superbid.net e/ou 
www.polileiloes.com.br, ou ainda na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202 – Bairro 
Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

(14,15 E 18/01/2022)

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E 

NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO. Contrato assinado em 20 de setembro de 
2019. DEVEDOR: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI. 
AVALISTAS: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS e TAISA MOSCHINI MOARES 
COTRIM DIAS. GARANTIDOR FIDUCIANTE: KASUAL INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA EIRELI. Bens: Apartamento 07 do Ed. Domus Máxima, com 04 
vagas de garagem, localizado na Av. marechal Deodoro, nº 1978, Bairro Araés, 
Cuiabá/MT, imóvel ocupado, descrito nas matrículas 3818, 3882, 3883, 3884 e 3885, 
todas do Livro 2-T do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, AT 316,053m² e Área Útil 
261,74 m² e fração ideal do terreno de 78,6024m² e cada uma das vagas de garagem 
com AT de 20,714m². Avaliado em R$ 639.907,18 (seiscentos e trinta e nove mil e 
novecentos e sete reais e dezoito centavos) e Área de terras com 51.835,91m², 
situada no lugar denominado Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea 
Redonda, Várzea Grande/MT, limites e confrontações descritos na matrícula 103.402 
do Livro 02 do Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea 
Grande/MT, Avaliado em R$ 1.072.796,01 (hum milhão e setenta e dois mil e 
setecentos e noventa e seis reais e hum centavos). Valor total das Avaliações: R$ 
1.712.703,19 (hum milhão e setecentos e doze mil reais e setecentos e três reais e 
dezenove centavo). Abertura: 21/01/2021. 1º Leilão: 31/01/2022 às 11h00 horário 
local de Cuiabá/MT, 12h00 horário de Brasília/DF, pelo valor de avaliação. 2º Leilão:
02/02/2022 às 11h00 horário local/MT, 12h00 horário de Brasília/DF, pelo valor 
atualizado da dívida. LOCAL: Portal . Em virtude da pandemia de www.superbid.net
Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: Poliana Mikejevs Calça Lorga. 
Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações (65) 4052-9434 – Ramais 
8237/8239, pelo portal ou ainda na Rua Presidente Wenceslau www.superbid.net
Braz, nº 202 – Bairro Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

(15,18 E 19/01/2022)

FAZENDA SANTA RITA S/A
CNPJ/MF 73.418.758/0001-18  NIRE 5130000563-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2022, às 7:00 (sete) horas, 
em sua sede social, situada a Rodovia Municipal do Sangrador, KM 16, 
município de Santo Antônio de Leverger /MT, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: A) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir, votar e aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras e Parecer do Auditor Independente, referentes aos exercícios 
encerrados em. 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020; B) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que encontram- se à 
disposição dos Senhores Acionistas, em sua sede social, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei n 6404/76, relativos aos exercícios 31/12/2017, 
31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020.
Santo Antônio de Leverger – MT, 13 de janeiro de 2022 

Sumaya Coelho Garcia Esgaib - Presidente
CPF/MF: 811.639.161-53

Carlos Henrique Coelho Garcia  - Secretário da Assembleia
CPF/MF: 121.153.167-89

(14,15 E 18/01/2022)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios Comerciais, 
Residenciais e Comerciais, Horizontais, Verticais e Misto de Várzea Grande-MT, 
dentro de suas atribuições, Convoca todos trabalhadores da Categoria na base 
Territorial citada, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na Av. Couto 
Magalhães, nº 1610, Sala 01, em Várzea grande, no dia 21 de janeiro de 2022, em 
primeira convocação às 16h, e em segunda convocação às 16h30min, com qualquer 
número de participantes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Autorizar o 
sindicato a celebrar e assinar a Convenção Coletiva de Trabalho 2022-2023, referente 
ao índice de reajuste salarial a ser aplicado em 1º de Janeiro de 2022; 2. Autorizar o 
sindicato, no caso de recusa ou impasse das negociações e/ou revisões, suscitar o 
ajuizamento de Dissídio Coletivo de Trabalho e adotar todas as medidas jurídicas e 
políticas pertinentes; 3.Assuntos Gerais de interesse da categoria.
Várzea Grande, 18 de janeiro de 2022. 

RONEY ALMEIDA PEREIRA - Presidente do SECONVAG/MT

EDITAL
O Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino 
do Estado de Mato Grosso, SINEPE-MT, com base 
territorial no Estado de Mato Grosso, no exercício de suas 
atribuições, convoca os (as) senhores (as) proprietário (as) 
e/ou representante legal dos Estabelecimentos Particulares 
de Ensino do Estado de Mato Grosso em dia com as 
obrigações sindicais para participar da Assembleia Geral 
Ordinária da categoria a ser REALIZADA NO DIA 07 DE 
FEVEREIRO DE 2022, ÀS 08 HORAS, EM PRIMEIRA  
C O N V O C A Ç Ã O , E M S E G U N D A E Ú LT I M A
CONVOCAÇÃO 30 MINUTOS APÓS, NA SEDE DO 
SINEPE-MT - À AV. MARECHAL DEODORO DA
FONSECA, N°. 455, SALA 03, 1° ANDAR — BAIRRO 
ARAÉS - CUIABÁ-MT, PARA ANALISAR, DISCUTIR E 
DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE PAUTA: (1) - Eleição 
para Administração e Conselho Fiscal — 2022/2026; (2) - as 
chapas dos candidatos deverão ser registradas até o dia 
29/01/2022 no horário de 14 às 17 horas na sede do 
SINEPE-MT na Rua Marechal Deodoro, 455, 1° andar, 
Bairro Araés, Cuiabá-MT, somente associados em dia, com 
as obrigações sindicais poderão votar e ser votado na forma 
prevista nos Estatutos do SINEPE-MT; (3) - outros assuntos 
de relevância e que forem previamente incluídos nesta 
pauta por deliberação da maioria presente. 
Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2022., janeiro 

SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS 
DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(Gestão 2020/2022)
O SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS 
DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDPECO/MT, 
pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ, nº 
00.190.475/0001-98, com endereço sito a Rua Vinte, 
Quadra 13, Lote 28, Dom Bosco, em Cuiabá - MT, 
neste ato representado por seu Presidente Antonio 
Henrique Machado Magalhães e no uso de suas 
atribuições legais, convoca todos os membros da 
categoria de Perito Oficial Criminal do Estado de Mato 
Grosso, para comparecerem em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 27 de janeiro de 
2022 (quinta-feira), com primeira convocação às 14h 
e segunda convocação às 14h30, nas dependências 
do auditório da POLITEC situada a Avenida Gonçalo 
Antunes de Barros, nº 3.245, Bairro Carumbé, nesta 
Capital, para discutir e deliberar as seguintes pautas: 
1) Alteração estatutária; 2) Prorrogação do mandado e 
3) outros assuntos da categoria. 
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES
PRESIDENTE DO SINDPECO/MT     

Indústria de Laticínios Marajoara do Norte LTDA. CNPJ 
03.374.223/0001-07 torna público que requereu a a SEMA/MT
Renovação da Licença de Operação - L.O para atividade Fabricação de 
Laticínios, na Rodovia MT 320 – Km 82, s/nº, Trevo de Canaã – Nova 
Canaã do Norte/MT. Não EIAe RIMA.  

Joaquim Aderaldo de Souza Neto, CPF 807.891.101-72, torna público 
que requereu a , a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO para SEMA/MT
extração e beneficiamento de minério de Ouro associadas ao processo 
ANM 866.516/2020, localizado na Fazenda Tenente e Fazenda 3 Netos 
às margens da Rodovia MT - 351, S/N, Zona Rural, Nossa Senhora do 
Livramento - MT.

Mineração Coxipo Ltda, CNPJ: 10.913.053/0001-57, torna público que 
requereu a , a LICENÇADE OPERAÇÃO - LO para extração e SEMA/MT
beneficiamento de areia e cascalho associadas ao processo ANM 
867.063/2005, localizado no leito do rio coxipó, área urbana de Cuiabá - 
MT.

Rodoil Distribuidora de Combustiveis S.A.,  CNPJ 07.520.438/0014-
64, torna público que requereu á Secretaria Estadual do Meio Ambiente-
SEMA/MT, a APROVAÇÃO da Licença de Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação(LO) para atividade: -46.81-8-01
Com. atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais 
derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por 
transportador retalhista (T.R.R.), -Com. atacadista de 46.81-8-02
combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) e 49.30-2-03
- Transporte rodoviário de produtos perigosos”, na Rua K, Quadra 11, 
Lote 34, 38 Sala 02, Distrito Industrial, CEP 780.983-70, Cuiabá/MT
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A BG2 Empreendimentos Imobiliários LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 13.583.875/0001-05, torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso – SEMA/MT, o pedido da Licença de Operação
para atividade de Loteamento Residencial Urbano, locali-
zado na Avenida Cristal, s/n, Jardim Nova Barra Sul, Barra 
do Garças/MT, CEP: 78.600-000.

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

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

(19/09/2018)

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

(19,20 E 21/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2018

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

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

Diretora do Departamento Administrativo

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

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

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

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO

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

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

Presidente

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017

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

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RATIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE 

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO Nº57/2018
PROCESSO Nº 540080/2018

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

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

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2018 REGISTRO 
DE PREÇOS

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

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

Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 

Nº003/2018
PROCESSO N° 083/2018

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

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

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

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

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

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

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
AVISO DE RESULTADO

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

Renata Fermino de Oliveira
Pregoeira

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

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

Wanusa Soares Alves
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 - SRP

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

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 

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

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

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

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

diversas secretarias do município de Marcelândia/MT. O Edital 

completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala 

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

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

(Ícone: Licitação). Publique-se.

Marcelândia/MT, em 17 de setembro de 2018.

Geisi Glaucia da Silveira Tirapelle

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Quezia da Rosa Ferreira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO DO TOMADA DE PREÇO

PARA OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 00000016/2018

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento 

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

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

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

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

aeroporto municipal, conforme planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro, memorial descritivo das quais foram vencedoras as 

empresas: Itens 829848, VITURINO PAVIMENTACAO E

TERRAPLANAGEM EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 

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

assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Nova Mutum - MT, 19 de Setembro de 2018.

Erick Cristian da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
ADENDO MODIFICADOR

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

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

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

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

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

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

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

(20,22 E 25/09/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFICIAL

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

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

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

OFICIAL

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

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

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

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

“Calcário Aliança de Paranatinga e Mineração LTDA 
(CNPJ: 38.120.962/0001-57), torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA, o 
Licenciamento Florestal para Exploração Florestal em área 
de 27,634 hectaresna Fazenda São José,no município de 
Paranatinga - MT.”

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP-MT 1ª VARA FEDERAL CÍ-
VEL E CRIMINAL DA SSJ  DE SINOP-MT AVENIDA ALEXANDRE 
FERRONATO, Nº 2082, R-38, CEP: 78.557-267, SINOP/MT EDITAL 
PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 08/2021 (PRAZO: 10 
DIAS) PROCESSO: 0000402-83.2014.4.01.3603 CLASSE: DESA-
PROPRIAÇÃO (90) POLO ATIVO: COMPANHIA HIDRELETRICA 
TELES PIRES REPRESENTANTES POLO ATIVO: ALEXANDRE 
DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC12049 e LUIZ FELIPE LE-
LIS COSTA - MG106752 POLO PASSIVO: INSTITUTO ECOLOGICO 
CRISTALINO e outros REPRESENTANTES POLO PASSIVO: DAU-
TO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT6199/O, LUANA LIPORA-
CE PIRES DA SILVA - MT12223/O, JOHN LINCOLN SANTOS TEI-
XEIRA - MT16853, EDSON DE CARVALHO - SP12068, FABIO DE 
OLIVEIRA LUCHESI FILHO - SP129281, LIBERO LUCHESI NETO 
- SP174760, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - SP138669, 
JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - SP156400, ARMANDO 
GUEN CHITI GALVAN ABE - SP116905 e FELIPE D AMORE SAN-
TORO - SP160879 FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTE-
RESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT e 
respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO SU-
PRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública do se-
guinte imóvel área de 435,3778 ha, parte de um todo maior conhecido 
como “FAZENDA CINDERELA”, localizado no Município de Paranaíta 
(MT), objeto da matrícula n. 784, Livro 2, fl. 01, do Cartório de Registro 
de Imóveis de Paranaíta/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) 
pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização 
(oferta inicial) no valor de R$ 1.598.342,88 (um milhão e quinhentos 
e noventa e oito mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito 
centavos). Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO 
DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem 
o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do 
presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HA-
BILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO 
DECRETOLEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Avenida Alexandre Ferronato, nº 2082, R-38, CEP 78.557-267, Si-
nop/MT – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo 
de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00. FUNDAMENTO LE-
GAL: art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Avenida 
Alexandre Ferronato, nº 2082, R-38, CEP 78.557-267, Sinop/MT. O 
presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no ende-
reço supra, e publicado na forma na lei. Sinop/MT, datado e assinado 
eletronicamente. MURILO MENDES Juiz Federal

CIC Incorporações 01 SPE Ltda, torna público que 
requereu a SEMA/MT, as Licenças Prévia e de Instalação 
para implantação de Loteamento Fechado Condomínio 
Splendore Resort Residence, localizado em frente ao 
prolongamento da Avenida Dom Sebastião (Via Park), 
próximo da Fazenda Nova Esperança, em Primavera do 
Leste/MT.

SORRIDIESEL MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA-ME, CNPJ 
01.791.667/0001-12, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, a renovação da 
Licença de Operação para a atividade de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores, sito a Av Perimetral 
Sudeste, n° 12021, Sala 03, Benjamim Raiser, Sorriso - MT, não 
determinado (EIA/RIMA).

EDITAL DE COMUNICAÇÃO - SBA TORRES BRASIL, portado-
ra do CNPJ nº 16.587.135/0001-35, torna público que requereu 
junto a SEMMA -Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ron-
donópolis, as Licenças Prévia e de Instalação, para atividade da 
Estação de Rádio Base – localizada no endereço Rua João Paulo 
Lopes, Quadra 01, Lote 04, nº 444, Jardim Brasília,Rondonópolis/
MT (BR87832)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ., Torna público que reque-
reu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Urbano (SMADES), Licenciamento Ambiental - Licença Pré-
via e de Instalação, das Obras de Pavimentação e Drenagem de 
águas Pluviais, Bairro Jardim Florianópolis, Bairro Centro Político 
Administrativo, Bairro Paiaguás - em que estão inseridos os Lote-
amentos (Três Poderes I, II e III, Itapuã, Chico Mendes), Região 
Norte, no Município de Cuiabá / MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ., Torna público 
que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano (SMADES), Licencia-
mento Ambiental - Licença Prévia e de Instalação, das 
Obras de Pavimentação e Drenagem de águas Plu-
viais, Bairro Jardim Ubirajara, Região Norte, no Município 
de Cuiabá / MT.

A empresa Loteamento Jardim Itália II CBN LTDA, ins-
crito no CNPJ nº 41.670.781/0001-09, torna público que 
requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, a Licença Previa e Licença de Instalação (LP e 
LI), para implantação doLoteamento Jardim Itália no muni-
cípio de Canabrava do Norte/MT.

Cuiabá, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

O  Serviço Social  do  Comércio  –  SESC/AR/MT,  torna  público  que  entre  os  dias 31/01/22 c/  abertura  às  13h  (horário  Local),  e
21/02/22, com encerramento às 13h (horário Local), será realizado LEILÃO através do site www.balbinoleiloes.com.br, p/ venda do
bem, de acordo com o PROC. ADM. LL03/2020, p/ Leiloeiro JOABE BALBINO DA SILVA. BENS: Lote, área de terras c/ 6ha, compreendida p/
parte do lt. 26 da Gleba Areia, Cart. do 1º Ofício de Juscimeira/MT nº 4658 do, Sete de Setembro, s/nº - Zona Rural - Juscimeira/MT, c/ edific. com
AT 1.975,35m² sendo 1.466,76m² áreas cobertas e o remanescente relativo as piscinas descobertas, área esta que compõe Complexo de Lazer e
Pousada, não averb. na matrícula, sendo: Restaurante c/ 426,55m², Piscina Coberta c/ 437,61m², c) Cobertura c/ 140,60m²; d) Pousada c/ 462m²;
e) Piscina Adulto c/ 239,45m²; f) Piscina Infantil c/ 190,19m²; f) Fundações c/ vigas c/ 110m² ou prédio admin. c/  550m²; g) Poço Artesiano p/
captação de água termal; h) lago; i) área verde. Constam informações de que sob o imóvel passa um lençol freático de águas termais, cuja
exploração depende de autoriz. de órgãos competentes. Ônus: Não constam gravames na matrícula nº 4658 do CRI de Juscimeira/MT, junção das
mat. 1015 e 033 do CRI de Juscimeira/MT, de jul/19. Avaliação: R$ 3.810.000,00. Valor Inicial Apregoamento: R$ 3.810.000,00. O bem será
entregue nas condições e estado em que se encontra. O bem ficara disponível p/ visitação in loco em dias úteis, em data previamente agendada,
que pode ser agendada, c/ no mín. 3 dias úteis antes da data de encerramento, p/ Tel.: 0800-707-9339. O Leiloeiro Público Oficial e o Serviço Social
do Comércio – SESC/AR/MT, não se responsabilizam p/ eventuais erros tipográficos que venham ocorrer no edital, sendo de inteira responsabilidade
do arrematante a verificação dos bens e suas especificações. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel cujos fatos geradores venham a ocorrer a
partir da data da imissão do Arrematante na posse do imóvel serão de responsabilidade do Arrematante.  Poderão participar, pessoas físicas ou
jurídicas, individualmente ou em consórcio, desde que atendidas as exigências do art. 12 da Resolução nº 1252/2012 do Conselho Nacional do
SESC. Serão de responsabilidade do Arrematante todas as providências e despesas necessárias à transferência do imóvel, tais como ITBI, escrituras,
registros,  averbações,  certidões,  alvarás,  taxas,  etc. Quem pretender  arrematar  deverá  efetuar  cadastro  prévio,  até  3  dias  úteis  antes  do
encerramento do leilão, através do site supra, devendo, aceitar os termos e condições informados no site. Pgto: No ato do leilão, sinal de 50% da
arrematação e o complemento no prazo de até 03 dias úteis após o encerramento do leilão. Sendo do interesse do arrematante, poderá ser
efetuado o pgto do saldo equivalente a 50% até 30 dias contados a partir da arrematação/encerramento do leilão, ou seja, até a data limite de
07/03/22. Comissão do Leiloeiro:  5% da arrematação. Informações: 0800-707-9339, e-mail contato@balbinoleiloes.com.br.  Casos omissos e
demais informações adicionais, relativas ao evento, serão resolvidos e prestados p/ Comissão Permanente de Licitação do SESC/AR/MT em horário
comercial no telefone (65) 3616-7930/7917. Edital disponível na íntegra no site www.balbinoleiloes.com.br. P/ conhecimento de todos e ninguém
alegue ignorância, expediu o presente, publicado e afixado na forma da Lei. Cuiabá/MT, 13/01/22.

Leiloeiro Público Oficial | Comissão Permanente de Licitação | Serviço Social do Comércio – SESC/AR/MT

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2022
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR/MT

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 002/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 01 de FEVEREIRO 
de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da 
Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE 
PASSEIO, VEÍCULOS UTILITÁRIOS, FURGÃO, CAMINHÃO E 
MOTOCICLETAS, PERTENCENTES À FROTA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E TAMBÉM VEÍCULOS 
LOCADOS E ACAUTELADOS À DISPOSIÇÃO DA INSTITUIÇÃO, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 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, 18 de janeiro de 2022. Milton do Prado 
Gunthen Junior - Gerente de Licitações

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 004/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 02 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE PERSIANAS INCLUINDO INSTALAÇÃO, A 
FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESSA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E DEMAIS UNIDADES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
CONFORME QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
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, 18 de janeiro de 2022. 
Milton do Prado Gunthen Junior - Gerente de Licitações

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 003/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 
01 de FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO/EXPEDIENTE DE USO CONTÍNUO DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E SUAS UNIDADES DA 
CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE 
ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – 
ANEXO I DO EDITAL. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE 
DISPUTAS: A presente licitação será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.mpmt.mp.br (link Licitações), podendo também ser obtido 
pelo e-mail licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo 
telefone (65) 3613-1635. Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022. 
Milton do Prado Gunthen Junior - Gerente de Licitações

WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E 
DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ( 03.908.643/0005-CNPJ:
50) , LOTE 1 QUADRA11, BAIRRO ENDEREÇO; R PA103, S/N
DISTRITO INDUSTRIAL, GUARANTA DO NORTE -MT CEP: 
78.520-000, REQUEREU A SECRETARIA ESTADUAL DE 
MEIO AMBIENTE SEMA-MT, O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA
LICENÇA PREVIA (LP) E LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 
PARA ATIVIDADE: Comércio atacadista de álcool carburante, 
biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto 
lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.)

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede 
social da Sociedade, na Rod. MT 246 Km 3,5 Distrito Industrial 
em Barra do Bugres – MT, os documentos que se refere o Art. 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2021. Barra do Bugres – MT, 18 de janeiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

J L C O M É R C I O D E C O M B U S T Í V E I S L T D A
(CNPJ:27.275.531/0001-43), ENDEREÇO: AV MATO 
GROSSO, N° 246, BAIRRO CENTRO, TAPURAH -MT, CEP: 
78.573-000, REQUEREU A SECRETARIA ESTADUAL DE 
MEIO AMBIENTE SEMA-MT, O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE Comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO Nº 004/2022. PR SRP Nº 003/2022
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 003/2022, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIAL IZADA EM FABRICAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES, 
ESPORTIVOS E PROFISSIONAIS, MOCHILAS, ESTOJOS E 
C A M I S E TA S PA R A C A M PA N H A S E D U C AT I VA S , 
CAMPANHAS DE SAÚDE, CAMPANHAS SOCIAIS ENTRE 
OUTRAS DE ORDEM PUBLICA, PARA ATENDER A
DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO 
DA SERRA – MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO I parte integrante do edital, com 
realização prevista para o dia 31/01/2022 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

AGROPECUÁRIA AMAGGI LTDA – Inscrita no CNPJ N° 
00.315.457/0008-80, denominada Fazenda Tucunaré, 
localizada na Rodovia MT 235, Km 133, S/N°, Zona Rural, 
Município de Sapezal/MT, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a Licença 
Ambiental Simplificada - LAS para atividade de “Posto de 
Abastecimento de Combustíveis”.

AGROPECUÁRIA AMAGGI LTDA – Inscrita no CNPJ N° 
00.315.457/0008-80, denominada Fazenda Tucunaré, 
localizada na Rodovia MT 235, Km 133, S/N°, Zona Rural, 
Município de Sapezal/MT, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a 
Renovação da Licença de Operação - LO para atividade de 
“Depósito de Defensivos Agrícolas e Armazém de Fertilizantes”.

AGROPECUÁRIA AMAGGI LTDA – Inscrita no CNPJ N° 
00.315.457/0008-80, denominada Fazenda Tucunaré – CGH 
Tucunaré, localizada na Rodovia MT 235, Km 133, S/N°, Zona 
Rural, Município de Sapezal/MT, torna público que requereu 
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a 
Renovação da Licença de Operação - LO para atividade de 
“Geração de Energia Elétrica”.

M A G G I E N E R G I A S . A – I n s c r i t a n o C N P J N ° 
03.908.754/0004-85, denominada CGH Sapezal, localizada no 
Rio Sapezal, margem da Rodovia MT-235, S/N°, Zona Rural, 
Município de Sapezal/MT, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a 
Renovação da Licença de Operação - LO para atividade de 
“Geração de Energia Elétrica”.

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – Inscrita no 
CNPJ N° 77.294.254/0023-08, denominado Armazém Barreiro, 
localizado na Rodovia BR 163, Km 805, S/N°, Zona Rural de 
Barreiro, Município de Sorriso/MT, torna público que requereu 
junto à  Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – 
SAMA/MT a Renovação da Licença de Operação - LO para 
atividade de “Armazéns Gerais de Produtos Não Perigosos 
(Grãos)”.

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – Inscrita no 
CNPJ N° 77.294.254/0014-09, denominado Armazém 
Primavera do Leste, localizado na Rua B, N° 215, Distrito 
Industrial, Município de Primavera do Leste/MT, torna público 
que requereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente – SAMA/MT a Renovação da Licença de Operação - 
LO para atividade de “Armazéns Gerais de Produtos Não 
Perigosos (Grãos)”.

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – Inscrita no 
CNPJ N° 77.294.254/0010-85, denominado Campos de Júlio, 
localizado na Rodovia BR 235, Km 195, Setor Industrial, Zona 
Urbana, Município de Campos de Júlio/MT, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação - LO para 
atividade de “Armazéns Gerais de Produtos Não Perigosos 
(Grãos)”.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CREDOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E 

NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO. Contrato assinado em 20 de setembro de 
2019. DEVEDOR: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI. 
AVALISTAS: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS e TAISA MOSCHINI MOARES 
COTRIM DIAS. GARANTIDOR FIDUCIANTE: KASUAL INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA EIRELI. Bens: Apartamento 07 do Ed. Domus Máxima, com 04 
vagas de garagem, localizado na Av. marechal Deodoro, nº 1978, Bairro Araés, 
Cuiabá/MT, imóvel ocupado, descrito nas matrículas 3818, 3882, 3883, 3884 e 3885, 
todas do Livro 2-T do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, AT 316,053m² e Área Útil 
261,74 m² e fração ideal do terreno de 78,6024m² e cada uma das vagas de garagem 
com AT de 20,714m². Avaliado em R$ 639.907,18 (seiscentos e trinta e nove mil e 
novecentos e sete reais e dezoito centavos) e Área de terras com 51.835,91m², 
situada no lugar denominado Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea 
Redonda, Várzea Grande/MT, limites e confrontações descritos na matrícula 103.402 
do Livro 02 do Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea 
Grande/MT, Avaliado em R$ 1.072.796,01 (hum milhão e setenta e dois mil e 
setecentos e noventa e seis reais e hum centavos). Valor total das Avaliações: R$ 
1.712.703,19 (hum milhão e setecentos e doze mil reais e setecentos e três reais e 
dezenove centavo). Abertura: 21/01/2021. 1º Leilão: 31/01/2022 às 11h00 horário 
local de Cuiabá/MT, 12h00 horário de Brasília/DF, pelo valor de avaliação. 2º Leilão:
02/02/2022 às 11h00 horário local/MT, 12h00 horário de Brasília/DF, pelo valor 
atualizado da dívida. LOCAL: Portal . Em virtude da pandemia de www.superbid.net
Covid-19, leilão apenas eletrônico. LEILOEIRA: Poliana Mikejevs Calça Lorga. 
Matrícula Jucemat 018. Edital completo e informações (65) 4052-9434 – Ramais 
8237/8239, pelo portal ou ainda na Rua Presidente Wenceslau www.superbid.net
Braz, nº 202 – Bairro Morada do Sol, Cuiabá/MT. 

(15,18 E 19/01/2022)

RETIFICAÇÃO DO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DA ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA DO
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS 
CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO
(Gestão 2020/2022)

O Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do 
Estado de Mato Grosso – Sindpeco/MT, vem 
RETIFICAR o Edital de Convocação da 
Assembléia Geral Extraordinária, publicado 
no dia 18 de Janeiro de 2022. Onde se Lê: 
nas dependências do auditório da POLITEC. 
Leia-se: será exclusivamente virtual pelo link: 
https://us02web.zoom.us/j/88527666140?p
wd=TG9LNEJxMmRteDR1Vmt0c3pGSVlR
Zz09.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

ANTONIO HENRIQUE MACHADO 
MAGALHÃES

PRESIDENTE DO SINDPECO/MT   

POSTO BEGE LTDA inscr i ta no CNPJ ,
04.551.477/0001-16, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente - 
SEMA/MT, RLO Renovação de Licença de 
Operação, no município de Vila Rica (MT).

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

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

LG Agrícola LTDA. -  CNPJ: 27.713.376/0001-08 - NIRE: 51201549451 -  Ata de
Reunião - Em 11/01/2022, às 16h30, na empresa LG Agrícola LTDA., com sede e
foro jurídico na Fazenda Realeza I, Zona Rural, S/N, Setor Gleba Valo, Sorriso/MT,
CEP  78.898-899,  CNPJ  nº.  27.713.376/0001-08,  com  seus  atos  constitutivos
arquivados  na  JUCEMAT  NIRE  51201549451,  em  12/04/2017,  foi  realizada
Assembleia de Reunião entre Sócios desta Sociedade Limitada, comparecendo os
seguintes  sócios  Osvaldino  Gazola,  Leandro  Gazola  e  Lenice  Gazola,  que
integralizam conjuntamente  100%  do  capital  social  da  Sociedade  LG Agrícola
LTDA., tendo sido, portanto, alcançado o quórum necessário para se efetivar esta
Assembleia. Da Composição da Mesa: Presidiu esta assembleia o Presidente e
também Secretário,  o sócio administrador  Osvaldino Gazola.  Das Publicações:
Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos
sócios, nos termos do §2º do artigo 1.072 da Lei 10.406/02.  Da Ordem do Dia:
Redução do valor do capital social de R$ 2.023.320,00 para R$ 1.283.320,00, por
ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, conforme previsão legal disposta
no  artigo  1.082,  II,  da  Lei  10.406/02.  Das  Deliberações:  Iniciada  a  reunião,
deliberam os sócios por unanimidade, aprovar a lavratura desta Ata em forma de
sumário.  Item 1.  Disponibilizado  Contrato Social  para apreciação individual  dos
sócios. Item 2. Explicado os motivos para redução do Capital Social, estando todos
os sócios cientes de que o Capital  Social  da empresa  LG Agrícola Ltda.  será
reduzido por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, conforme disposto
no  Artigo  1.082,  II  da  Lei  10.406/02.  Item  3.  Os  sócios,  em  sua  totalidade,
reconhecem que o Capital Social da empresa LG Agrícola Ltda. será reduzido em
R$ 740.000,00. Item 4. Aprovada sem restrições pelos sócios, a redução do Capital
Social da empresa LG Agrícola Ltda. de R$ 2.023.320,00 para R$ 1.283.320,00.
Do Encerramento e Aprovação da Ata:  Por fim, a palavra foi concedida àquele
que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse Social.
Não existindo manifestações, o  Presidente - Secretário  encerrou a Assembleia,
lavrou a presente ata e executou a sua leitura, que em seguida foi assinada por ela e
pelos sócios presentes. Sorriso/MT, 11/01/2022.  Osvaldino Gazola -  Presidente -
Secretário;  Sócios: Osvaldino Gazola -  Sócio Administrador;  Leandro Gazola -
Sócio; Lenice Gazola - Sócia. 19/01/22

Neovg Derivados de Petroleo S/A. 
CNPJ/ME nº 05.289.374/0001-92 – NIRE 51.300.014.742

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de janeiro de 2022
Data, Hora e Local: No dia 06/01/2022, às 10:00 horas, na sede da Neovg Derivados de Petroleo S/A, 
localizada na Cidade de Várzea Grande-MT, na Rodovia BR 163-364 MT, km 444, s/n, Bairro Novo 
Mundo, (“Companhia”). Mesa: Presidente: Alexandre Wonhrath da Gama e Silva; e Secretário: Mauro 
Alexandre Maleiro Pires. Convocação: Convocação realizada no D.O.E. de Mato Grosso nos dias 
23, 27 e 28/12/2021, e no jornal Diário de Cuiabá nos dias 23, 24 e 28/12/2021, nos termos do artigo 
124, da Lei nº 6.404/76. Instalação e Presença: A presente assembleia foi instalada em 1ª convo-
cação, contando com a presença dos Acionistas conforme assinaturas apostas no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: 
(i) exclusão de sócios; (i) ajuste de capital social da companhia; (iii) outros assuntos de interesse da 
companhia. Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram e aprovaram por unanimidade, sem 
quaisquer restrições ou ressalvas, por: (i) Aprovar a Exclusão da acionista Estefânia Alves de Freitas, 
em face da ausência de integralização do capital social, sendo considerada socia remissa, nos termos 
do artigo 1.058 do Código Civil. (ii) Aprovar a redução do capital social da companhia, reduzindo-se 
R$ 13.290.000,00. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer 
uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada 
conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. Assinaturas: Mesa – Presi-
dente: Alexandre Wonhrath da Gama e Silva; e Secretário: Mauro Alexandre Moleiro Pires. Acionistas 
presentes: JNC Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente, representado por seu 
procurador Alexandre Wonhrath da Gama e Silva, Alexandre Wonhrath da Gama e Silva (acionista) e 
Mauro Alexandre Moleiro Pines. Várzea Grande, 06/01/2022. 

PEQUIM 2022 País tem dez convocados em cinco esportes 
e aposta principalmente no skeleton

Conheça os brasileiros 
que disputarão os Jogos 
de Inverno de Pequim
Da Folhapress - São Paulo

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) 
anunciou nesta segunda-feira (17) a 
delegação de dez atletas que represen-
tará o Brasil nos Jogos de Inverno de 
Pequim-2022.

O total de nomes anunciados chega 
a 11, mas um dos cinco integrantes da 
equipe de bosbled é inscrito como reser-
va. Por isso a conta oficial é de dez brasi-
leiros nas Olimpíadas chinesas, número 
inferior ao recorde de 13 representantes 
na edição de Sochi-2014.

O país terá atletas em cinco esportes: 
esqui cross-country, esqui estilo livre, 
esqui alpino, bobsled e skeleton.

A principal aposta da delegação é 
em um esporte estreante para o Brasil, 
o skeleton. Nos últimos meses, Nicole 
Silveira conquistou resultados relevan-
tes, como o título da Copa América, o 
oitavo lugar no evento-teste dos Jogos e 
a nona colocação em uma etapa de Copa 
do Mundo.

Atualmente, a meta da gaúcha para 
Pequim-2022 é figurar no top 10, re-
sultado que seria histórico. O melhor 
desempenho do país nos Jogos de In-
verno foi o nono lugar de Isabel Clark 
no snowboard, em 2006.

Nicole e os esquiadores Bruna Mou-
ra, Manex Silva e Sabrina Cass são estre-
antes nos Jogos. Caso haja realocação de 
vagas, mais dois brasileiros poderão ser 
beneficiados: Marina Tuono no monobob 
(modalidade individual do bobsled) e 
Augustinho Teixeira no snowboard.

As Olimpíadas de Pequim têm a 
cerimônia de abertura marcada para 4 
de fevereiro e vão até o dia 20.

CONHEÇA A DELEGAÇÃO 
BRASILEIRA

Skeleton
Nicole Silveira, 27, teve rápida as-

censão no skeleton desde 2018, quando 
começou a praticar a modalidade. Antes 
disso, ela, que também é enfermeira, 
tinha uma trajetória de apenas uma 
temporada no bobsled. Moradora do 
Canadá desde os sete anos, a gaúcha de 
Rio Grande já praticou dança, ginástica 
artística, vôlei, futebol, fisiculturismo e 
levantamento de peso antes de se encon-
trar nas pistas de gelo.

No skeleton, o objetivo é percorrer 
uma pista de gelo com curvas fechadas 
e velozes no menor tempo possível. O 
trenó, que pode chegar a 140 km/h, lem-
bra um carrinho de rolimã com lâminas, 
sobre o qual o atleta se lança de bruços.

Será a primeira participação do Brasil 
nesse esporte em uma edição dos Jogos.

Quando compete: o skeleton femi-
nino será disputado nos dias 11 e 12 de 
fevereiro

Bobsled
O Brasil participará pela quinta vez 

(também esteve em 2002, 2006, 2014 e 
2018) do esporte que, assim como o ske-
leton, consiste em descer pistas de gelo 
num trenó em alta velocidade. Nesse 
caso, um treno de porte maior. O país 
disputará duas modalidades, 2-man e 
4-man.

Edson Bindilatti participou das qua-
tro edições anteriores. Ele é o piloto do 
trenó e estará presente tanto na dupla, 

com Edson Martins, 32, como no quar-
teto, ao lado também de Rafael Souza, 
25, e Erick Vianna, 28. Jefferson Sabino, 
39, que disputou os Jogos de Pequim em 
2008 no salto triplo, viaja como reserva.

A equipe brasileira precisou superar 
recentemente a perda de Odirlei Pessoni, 
que disputou o bobsled em Sochi-2014 e 
PyeongChang-2018. Pessoni morreu em 
um acidente de moto em março de 2021. 
Durante as etapas de classificação para 
os Jogos, uma foto dele foi levada pelos 
colegas no capacete e no trenó.

“Quando a gente começou, não 
sabia muito o que fazer, tivemos muito 
suporte de outros times, de treinadoras 
estrangeiros. Hoje, chegamos muito 
mais maduros. A expectativa é chegar 
à final. São 28 times no 4-man e 30 no 
2-man. e nós queremos estar entre os 
20 melhores”, disse Bindilatti.

O baiano de 42 anos, que da mesma 
forma que os companheiros começou no 
atletismo, afirmou que esta será a sua 
última participação olímpica como atleta.

Quando competem: o bobsled será 
disputado de 14 a 20 de fevereiro, primei-
ro com as duplas e depois com o quarteto

Esqui cross-country
Jaqueline Mourão, 46, participará de 

nada menos do que a sua oitava edição 
de Jogos Olímpicos, a quinta de inverno 
(após 2006, 2010, 2014 e 2018), que se 
soma a três no ciclismo mountain bike 
(2004, 2008 e 2020). Ela ficará isolada com 
o recorde brasileiro de participações no 
megaevento, superando as sete de Robert 
Scheidt, Formiga e Rodrigo Pessoa.

A veterana competirá no esqui cross-
-country, modalidade de longas distân-
cias, assim como a novata Bruna Moura, 
27, que teve Jaqueline como sua mentora 
tanto no ciclismo como no esqui.

A trajetória de Bruna na bicicleta foi 
abreviada após ela descobrir um proble-
ma cardíaco. Quando conseguiu realizar 
uma cirurgia e retornou ao esporte, vol-
tou no esqui com rodas, antes de migrar 
para a neve.

Ainda não estão as definidas as 
provas de que elas participarão, mas há 
chances de competirem de forma inédita 
na disputa de duplas.

Outro estreante nos Jogos será o 
hispano-brasileiro Manex Silva, 19, que 
entrará em todas as provas individuais. 
Nascido no Acre, ele tem pai espanhol 
e mãe brasileira e vive na Europa desde 
a infância. Conheceu o esqui por morar 
perto dos Pirineus e obteve apoio para 
competir pelo Brasil. Manex participou 
dos Jogos Olímpicos de Inverno da 

Juventude em 2020 e foi o melhor sul-
-americano.

Quando competem: o programa do 
esqui cross-country vai dos dias 5 a 20 
de fevereiro

Esqui estilo livre
Outra jovem estreante nas Olimpí-

adas será Sabrina Cass, 19. Ela também 
esteve nos últimos Jogos da Juventude, 
mas na época como representante dos 
Estados Unidos. Cass é filha de mãe 
brasileira e nasceu nos Estados Unidos. 
Foi campeã mundial juvenil em 2019 e 
passou a representar o Brasil há cerca 
de seis meses.

“Quando estava no time americano, 
sentia que estava esquiando mais por 
outras pessoas do que por mim”, afirmou 
Sabrina ao Olympics.com. “Foi uma 
decisão difícil, mas que eu estou muito 
feliz de ter tomado”.

Sua prova é o moguls (descida da 
montanha com ondulações, na qual a 
atleta faz acrobacias), considerada uma 
das mais nobres do esqui e na qual o 
Brasil fará sua estreia nos Jogos.

Quando compete: Sabrina estreia 
antes mesmo da cerimônia de abertura, 
no dia 3 fevereiro; as finais do moguls 
serão no dia 6

Esqui alpino
O cearense Michel Macedo se mu-

dou aos três anos com a família para 
os Estados Unidos e começou a treinar 
e competir cedo no esqui. Aos 18 anos 
anos, ele precisava escolher um país para 
representar e optou pelo Brasil.

Sua estreia nas Olimpíadas foi em 
2018, mas não conseguiu terminar a 
prova por causa de uma lesão. Ele voltará 
aos Jogos mais experiente, aos 23, em 
busca de um bom resultado.

No esqui alpino, os atletas descem 
uma montanha deslizando por um 
percurso com curvas sinuosas e saltos. 
Michel compete nas provas de slalom 
e slalom gigante, em que o competidor 
precisa passar por portas durante o 
percurso.

Quando compete: as provas de Mi-
chel serão nos dias 13 e 16 de fevereiro

D4Sign 6ae9251c-b66d-48ee-936c-2773002a1b8a - 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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DANIEL E. DE CASTRO
Da Folhapress - São Paulo

Etiene Medeiros, primeira 
nadadora do país a ser cam-
peã pan-americana e mundial, 
quebrou várias barreiras no 
esporte brasileiro durante a 
última década.

Aos 30 anos, após tempo-
radas marcadas por sobrecar-
ga física e emocional, além de 
uma cirurgia no joelho direito 
em setembro de 2021, a atleta 
mantém o desejo de voltar a 
nadar no nível da elite mun-
dial. “Não me sinto preparada 
para parar a natação, gosto 
muito de competir e ainda 
tenho algumas vontades e 
realizações a fazer dentro do 
meio esportivo”, ela afirma à 
Folha.

Quando fala do que ainda 
pretende conquistar, porém, 
Etiene não se atém aos resul-
tados nas piscinas. “Eu tenho 
a meta de fazer uma nova 

NATAÇÃO

Etiene mira além da piscina após cirurgia e reflexões sobre saúde mental
campanha de conscientização 
do câncer de mama, de ajudar 
pessoas dentro do esporte, de 
fazer um trabalho voluntário, 
de estar em ação em alguns 
movimentos esportivos, de 
estar falando sobre pautas im-
portantes como igualdade de 
gênero e combate ao racismo. 
É muito mais amplo do que 
falar só de medalhas”, explica.

Os últimos anos não fo-
ram simples para a nadadora 
pernambucana, mas a fizeram 
refletir sobre seu papel no 
esporte e as discussões que 
muitas vezes acabam negli-
genciadas nesse meio.

Em 2019, após emendar 
participações no Campeonato 
Mundial de Gwangju (Coreia 
do Sul) e nos Jogos Pan-Ame-
ricanos de Lima, ela comentou 
com jornalistas no Peru que 
não via a hora de tirar férias. 
Uma declaração que poderia 
ser encarada como normal, 
mas que também revelava 

um esgotamento sobre o qual 
ainda não se sentia à vontade 
para comentar.

“Eu passei por um momen-
to em 2019 em que tive um 
burnout muito alto. Foi muito 
marcante e hoje é uma das 
pautas que estou me sentindo 
mais segura para falar. Muitos 
atletas vêm verbalizando isso 
no dia a dia”, constata.

Na sua avaliação, quem a 
conhece certamente já perce-
bia num simples “oi”, “tchau” 
ou “preciso de férias” que algo 
não caminhava bem. “Eu não 
estava me reconhecendo em 
alguns aspectos. Levantei a 
mão e fui atrás de um profis-
sional com quem conseguisse 
falar do que estava sentindo. 
A primeira coisa que senti 
foi aquela autocobrança. Eu 
nunca fui uma mulher de estar 
sempre buscando metas, sem-
pre fui muito natural com tudo 
na minha vida”, conta.

A ajuda psicológica e mé-
dica, além do suporte do seu 
entorno, foram importantes 
para encarar o que ainda esta-
va por vir: a interrupção do es-
porte causada pela pandemia 
de Covid-19 e as incertezas 
sobre vários fatores, entre elas 
a realização dos Jogos Olímpi-

cos de Tóquio-2020.
Etiene achava que a pausa 

forçada poderia ser um “sus-
piro” para quem ansiava por 
isso, mas também se deparou 
com novos dilemas nesse 
período.

Campeã mundial dos 50 
m costas em piscina longa em 
2017 e bicampeã pan-ameri-
cana em 2015 (100 m costas) e 
2019 (50 m livre), a nadadora 
não conseguiu repetir suas 
melhores performances após o 
retorno das competições.

Na seletiva olímpica, em 
abril do ano passado, ela não 
atingiu os índices para nadar 
provas individuais no Japão. 
Acabou classificada pela vaga 
no revezamento 4 x 100 m 
livre e pôde disputar também 
os 50 m livre, com um índice 
obtido anteriormente.

“Tem acontecido algo mui-
to difícil para mim, mas ainda 
quero ficar um pouco reser-
vada. No momento certo vou 
dividir com todo o mundo”, 
disse em Tóquio, após termi-
nar os 50 m em 29º lugar.

Apesar de hoje se ver aber-
ta a tratar de temas mais deli-
cados, Etiene também entende 
ser necessário ter autocuidado 
e só abordá-los quando se 

sentir preparada. “Não é tudo 
o que vivo que vou transpare-
cer. No momento em que eu 
estiver confortável, vou querer 
falar sobre a pauta. Que seja 
um debate leve, porque o que 
eu vivi e vivo pode ajudar as 
outras pessoas”, diz.

Não era de conhecimento 
do público na época, mas a 
atleta competiu lesionada no 
Japão. Ela afirma ter cumprido 
o planejamento traçado pelo 
COB (Comitê Olímpico do Bra-
sil) e pela CBDA (Confederação 
Brasileira de Desportos Aquá-
ticos), em conjunto com seu 
treinador, para participar do 
evento mesmo com limitações.

“No momento em que 
eu fosse ter dificuldade de 
colocar meu trabalho e gastar 
uma energia ruim para mim 
e para as minhas amigas, eu 
seria a primeira a falar que não 
queria participar. De nenhu-
ma forma a gente colocaria a 
nossa seleção, nossa profissão 
e nossa qualidade técnica em 
risco”, argumenta.

A cirurgia no joelho, em 
setembro, fez com que a per-
nambucana encarasse uma 
nova pausa forçada na carrei-
ra. A interrupção dos treinos 
dessa vez veio acompanhada 
de um desejo de se desligar 
completamente do que re-
metesse à rotina do esporte 
profissional.

“Sou uma atleta de alto 
rendimento e também uma 
mulher de 30 anos. Antes da 
atleta, existe um ser humano 
que treina desde os cinco. No 
momento da carreira em que 
essa atleta teve que fazer uma 
cirurgia e parar de treinar, ela 
também quis parar de fazer 
dieta, de falar sobre questões 
de esporte… Ela precisou 
desse tempo para ela”, relata.

A nadadora conta que 

chegou a ganhar 15 kg —a 
maior parte já perdidos— e 
que refletiu bastante sobre 
autoimagem. “Quando eu me 
olho no espelho e me vejo com 
um biquíni que normalmente 
não usaria, ou não me sinto 
confortável com uma blusa 
que não entra em mim, existe 
uma autoestima ali. A conver-
sa das redes sociais é ‘nossa, 
como ela está bochechuda’. 
Eu tive momentos de não 
estar me reconhecendo. Essa 
também é uma pauta sobre 
saúde mental.”

Ela sabia que precisaria 
voltar à rotina se deseja com-
petir novamente no nível da 
elite. “Eu tenho a responsabi-
lidade de que sou uma atleta, 
funcionária de uma institui-
ção, e trabalho com o meu 
corpo. Meu corpo tem que 
performar. Curti um pouqui-
nho, agora vamos voltar à vida 
real, ir atrás, perder peso.”

Etiene já voltou a nadar 
no clube que defende há nove 
anos, o Sesi-SP, mas ainda 
não tem um planejamento 
concreto para retornar às com-
petições. Ela aproveita para 
também curtir com a família 
no Recife e viveu uma experi-
ência nova, como comentaris-
ta do SporTV no Mundial de 
piscina curta, em dezembro.

A pernambucana lembra 
que no início da carreira enca-
rava o esporte “de uma forma 
muito superficial”. Depois 
veio a fase das maiores con-
quistas, que a colocaram em 
contato com outras referências 
brasileiras e a prepararam 
para o o que vive hoje. “O 
amadurecimento ajuda a di-
vidir as tarefas. Você se torna 
uma pessoa múltipla. Hoje 
não me vejo só como atleta na 
sociedade, eu me vejo como 
agente transformador.”
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época”, lembra. Quando via 
Joelinton se destacando, ele 
sabia que tinha um craque 
dentro de casa.

Foi com um esforço muito 
grande que o município de 
Aliança conseguiu receber 
uma peneira do Sport. O 
clube mandou um de seus 
melhores olheiros, conhecido 
como João “Maradona”, para 
avaliar os meninos. Com olho 
atento, ele só precisou de 20 
minutos para tirar Joelinton, 
de 14 anos, e lhe oferecer a 
vaga no Sport.

“Foi ligeiro. Ele já cabece-
ava bem, tinha força, protegia 
bem a bola. Foi o único que 
eu levei para o Sport naquela 
peneira. Só tinham dois times 
e, se não fosse o Joelinton, 
não iria ninguém para Recife. 
E veja só: eu vi o Joelinton 
jogando de meia, não foi de 
centroavante”, lembrou João.

O observador técnico pas-
sou 12 anos no Sport e tem 
para si a revelação de nomes 
interessantes no cenário bra-
sileiro, como o goleiro Mail-
son, o lateral-esquerdo Renê 
e o atacante Mikael, além 
do próprio Joelinton. Foi 
pelo jogador do Newcastle, 
entretanto, que ele precisou 
arrumar uma pequena briga.

“Quando ele chegou no 
alojamento, disseram a ele 
que não tinha vaga lá e que 
tinha que voltar para casa. 
Fui buscar ele de novo, tive 
que ir atrás dele. Briguei mes-
mo. Falei: ‘Esse menino vai 
dar muitos frutos ao Sport’. 
Foi dito e feito, né? Ele tem 
muito talento e ainda deve ir 
mais longe. Acho que pega 
seleção brasileira”, analisa o 
observador, que hoje está no 
Nacional-SP.

A evolução dentro do 
Sport foi rápida. Por conta 

Estadão Conteúdo

Anos atrás, ao chegar em 
casa às sextas-feiras, Jorge 
precisava se apresentar ao 
filho mais novo. É que Joe-
linton, ainda criança, estava 
pouco adaptado à rotina de 
trabalho do pai, que envolvia 
passar dias e até semanas 
longe de casa. A percepção do 
garoto mudaria com os anos 
ao conhecer o futebol. Dali em 
diante, ele chegava em casa e 
não encontrava o menino, que 
só voltava mais tarde, com 
os pés machucados depois 
das peladas disputadas no 
asfalto. Era o começo de uma 
trajetória do atual destaque 
do Newcastle, da Inglaterra.

A família vivia na área 
rural de Aliança, no interior 
de Pernambuco, a 90 qui-
lômetros do Recife. Jorge 
trabalhava como almoxarife 
de uma usina, que garantia a 
moradia da família, mas dei-
xava faltar condições básicas: 
energia e água, por exemplo, 
eram encontrados em escas-
sez. Nunca faltou comida na 
mesa.

“O Joelinton sempre ba-
talhou muito. É um homem 
muito forte. Quando era mais 
novo, lembro que ajudava 
uma tia dele no trabalho. 
Ela tinha uma loja de roupas 
e vendia lanches. Lá ia ele 
para garantir o dinheiro das 
passagens para ir jogar bola. 
Acordava cedo, fazia a comi-
da dele, passava um café e 
tome futebol”, lembra Jorge.

O pai, hoje aos 54 anos, 
via no filho a possibilidade 
de concretizar seu próprio 
sonho. Quando tinha 12 anos, 
Jorge era um jogador arisco, 
de habilidade, mas a mãe não 
deixou que ele fosse jogar 
no Santa Cruz. “Era outra 

FUTEBOL Em 2019, Joelinton foi para o Newcastle, por cerca de 40 milhões 
de euros, a contratação mais cara da história do clube

do porte físico, Joelinton era 
uma das apostas na categoria 
de base do time pernambu-
cano. Ele foi promovido ao 
elenco principal em 2013 pelo 
técnico Marcelo Martelotte, 
mas só começou a jogar em 
2014, após a chegada do téc-
nico Eduardo Baptista. Ele 
até disse que Joelinton tinha 
nível para atuar na Europa - e 
desdenharam da declaração.

“Quando desdenharam 
da frase e colocaram com a 
camisa do Real Madrid, do 
Barcelona, são os comedian-
tes da bola. Não era para 
ir para esses times naque-
le momento, mas ele está 
amadurecendo e até pode 
merecer jogar nesse nível. 
Eu visualizava ele num time 
do leste europeu, no futebol 
alemão, no futebol inglês”, 
lembra o técnico.

Baptista diz que as carac-
terísticas de Joelinton já se 
mostravam afiadas para o 
ataque no sub-20. Ele, como 
técnico, não buscava podar a 
construção do jogador. Via a 
sua influência mais como res-
ponsável por lhe dar todo o 
entendimento do jogo, espe-
cialmente no setor defensivo.

“Conversava bastante 
com ele. Era um menino que 
vinha pedindo passagem, 
que vinha trabalhando sério, 
e que sempre se destacava 
quando subia. Se destacava 
quando treinava com os pro-
fissionais. Eu acredito que 
o ajudei bastante na parte 
tática, principalmente de-
fensiva, porque ele ainda 
não tinha essa leitura, e isso 
é base na Europa. Primeiro, 
eles ensinam a organizar na 
defesa e depois o ataque, o 
que é diferente do Brasil. A 
gente ajudava na defesa e 
na questão ofensiva eram as 

Pouco famoso no Brasil, Joelinton se destaca 
e tenta ajudar “novo rico” Newcastle

características dele”, analisa 
o técnico.

O discurso é repetido por 
Neto Baiano, que era o ata-
cante principal do Sport na-
quela época. Joelinton era seu 
substituto, mas entre os dois 
não havia competição. Neto, 
mais experiente, conhecia os 
caminhos para os jogadores 
nordestinos e sabia as dificul-
dades impostas a eles.

“Era difícil que ele tivesse 
uma sequência porque eu 
estava em uma boa fase, mas 
o Joelinton sempre teve muito 
talento. Ele foi fruto da vonta-
de dele de vencer, de apren-
der, de conquistar o próprio 
espaço. Tudo para o jogador 
nordestino é mais difícil, para 
falar a verdade. As condições, 
às vezes, não ajudam. O nor-
destino trabalha pelo menos 
três vezes mais para chegar 
longe na carreira”, diz Neto.

As previsões de Baptista 
deram certo em 2015, quando 
Joelinton foi vendido ao Ho-
ffenheim, da Alemanha, aos 
18 anos de idade. O começo 
no exterior não foi fácil: ele 
ficou cerca de um ano sem 
jogar, até que veio um em-
préstimo para o Rapid Viena, 
da Áustria. Seu empresário, 
Brunno Ramos, da empresa 
Rogon, sabia que a confiança 
só viria ao entrar em campo.

“Eu lembro que tirei ele 
nas férias quando chegou 
o empréstimo para o Rapid 
Viena. Joe tinha passado uma 
semana com a família, mas 
topou ir logo para entrar no 
clima e conquistar o espaço 
dele. Jogou 24 meses lá, foi 
bem utilizado. Quando vol-
tou ao Hoffenheim, tiramos 
ele nas férias de novo e colo-
camos para fazer um prepa-
ratório de 10 a 12 dias antes 
da pré-temporada. Quando 

voltou ao clube, estava voan-
do”, conta Ramos.

De acordo com o empre-
sário, todos os jogadores pre-
cisam ter três pilares para ter 
sucesso: excelência técnica/
tática, físico e mentalidade. 
Joelinton conseguiu maestria 
nas áreas e, por isso, conse-
guiu dar certo no futebol. 
“Quando voltou à Alemanha, 
nós sabíamos que ele só tinha 
essa chance de conquistar a 
vaga”, reconhece.

Em 2019, Joelinton fez a 
sua transferência mais re-
cente, para o Newcastle, por 
cerca de 40 milhões de euros. 
Ele foi a contratação mais cara 
da história do clube, que se 
tornou um dos mais ricos da 
Europa ao ser comprado por 
um fundo de investimentos 
saudita em 2021. A história 
mais inusitada do atacante 
aconteceu antes da transfe-
rência.

“Quando chegamos na 
Inglaterra, ficamos em Man-
chester. Tivemos de passar 
uma semana escondidos num 
hotel, quase numa quaren-
tena, para que não reconhe-
cessem o Joe. Ele saía todo 
encapuzado, discreto, para 
ninguém falar da transfe-
rência dele para o Newcastle 
antes do anúncio. Até busca-
ram a gente num carro preto, 
todo na discrição, para você 
ter ideia”, conta Brunno, aos 
risos.

O começo de Joelinton na 
Inglaterra não foi fácil. O seu 
estilo de jogo não encaixava 
com o proposto pelo técnico 
Steve Bruce, os gols não vi-
nham e a torcida pegava no 
pé do brasileiro. As coisas 
mudaram com a chegada de 
Eddie Howe, no fim de 2021, 
que enxergou em Joelinton 
o potencial para atuar um 

pouco mais afastado da gran-
de área.

“Ele será um grande joga-
dor para nós. Nós gostamos 
muito dele. Ele tem uma 
boa mistura de capacidade 
física, habilidade técnica e 
inteligência tática. Você viu o 
jogo de pés dele em espaços 
curtos na terça-feira, quando 
ele começou como camisa 10 e 
depois recuou ao meio-campo 
onde, após poucas instruções, 
ele mostrou sua consciência 
tática. Joelinton pode ser o 
que ele quiser ser. Acho que 
temos um indivíduo incrível 
que pode apenas melhorar. 
Eu não o trocaria. Eu realmen-
te gosto dele como pessoa e 
acho que podemos levá-lo a 
alçar voos mais altos”, elo-
giou Howe, após uma partida 
contra o Norwich.

Para o mundo e para os 
torcedores do Newcastle, 
porém, o grande jogo de Joe-
linton aconteceu no dia 27 de 
dezembro. Quase como um 
volante, o brasileiro tomou 
conta do meio de campo 
contra a equipe de Cristiano 
Ronaldo, atuando tanto nos 
desarmes quanto na cons-
trução de jogadas. A partida 
terminou empatada em 1 a 1.

“Acho que as críticas fa-
zem parte do nosso trabalho, 
e temos que saber administrar 
isso. Claro que nunca é bom 
você ver o torcedor falando 
negativamente de você, mas 
sabemos que o futebol é emo-
ção. Mas sempre soube que a 
única forma de reverter isso 
era trabalhando duro e entre-
gando o máximo nos treinos 
e jogos. Fico feliz, hoje, com 
o carinho que estou receben-
do do torcedor. Espero que 
possamos comemorar muita 
coisa juntos ainda”, disse o 
jogador.

Neovg Derivados de Petroleo S/A. 
CNPJ/ME nº 05.289.374/0001-92 – NIRE 51.300.014.742

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de janeiro de 2022
Data, Hora e Local: No dia 06/01/2022, às 10:00 horas, na sede da Neovg Derivados de Petroleo S/A, 
localizada na Cidade de Várzea Grande-MT, na Rodovia BR 163-364 MT, km 444, s/n, Bairro Novo 
Mundo, (“Companhia”). Mesa: Presidente: Alexandre Wonhrath da Gama e Silva; e Secretário: Mauro 
Alexandre Maleiro Pires. Convocação: Convocação realizada no D.O.E. de Mato Grosso nos dias 
23, 27 e 28/12/2021, e no jornal Diário de Cuiabá nos dias 23, 24 e 28/12/2021, nos termos do artigo 
124, da Lei nº 6.404/76. Instalação e Presença: A presente assembleia foi instalada em 1ª convo-
cação, contando com a presença dos Acionistas conforme assinaturas apostas no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: 
(i) exclusão de sócios; (i) ajuste de capital social da companhia; (iii) outros assuntos de interesse da 
companhia. Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram e aprovaram por unanimidade, sem 
quaisquer restrições ou ressalvas, por: (i) Aprovar a Exclusão da acionista Estefânia Alves de Freitas, 
em face da ausência de integralização do capital social, sendo considerada socia remissa, nos termos 
do artigo 1.058 do Código Civil. (ii) Aprovar a redução do capital social da companhia, reduzindo-se 
R$ 13.290.000,00. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer 
uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada 
conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. Assinaturas: Mesa – Presi-
dente: Alexandre Wonhrath da Gama e Silva; e Secretário: Mauro Alexandre Moleiro Pires. Acionistas 
presentes: JNC Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente, representado por seu 
procurador Alexandre Wonhrath da Gama e Silva, Alexandre Wonhrath da Gama e Silva (acionista) e 
Mauro Alexandre Moleiro Pines. Várzea Grande, 06/01/2022. 

Pregão Eletrônico Tradicional nº 12/2021
PREGÃO ELETRÔNICO – OBJETO: Pregão Eletrônico Tradicional, do tipo 
menor preço por LOTE, para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de alimentação coletiva, por meio da operacionalização e 
do desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na produção e distribuição 
local de refeições, visando atender as demandas do Restaurante Universitário 
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, no campus de 
Cuiabá, incluindo a concessão onerosa de uso de espaço público, sob a forma 
de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, conforme as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
Edital disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial: 18/01/2022.
Entrega das Propostas: a partir de 18/01/2022, às 08h30min no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das Propostas: 28/01/2022, às 09:30hrs (horário de Brasília) no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.

BRUNA LACERDA ROCHA
Pregoeira/FUFMT
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Cuiabá, quinta-feira, 20 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DA
COMISSÃO DE REPRESENTANTES – GINCO FLORAIS SEVILHA

Sr. Adquirente, 
20 de janeiro de 2022. 
A GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA convida os senhores adquirentes de 
unidade do empreendimento GINCO FLORAIS SEVILHA 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 janeiro 
de 2022, às 16h00 em primeira chamada, havendo quórum, ou às 16h30 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 GINCO FLORAIS 
SEVILHA 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 1° Serviço de 
Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos Comarca de Várzea Grande/MT. Contando 
com a presença de todos, pois a omissão implica na concordância com as decisões dos 
presentes.  Atenciosamente

GINCO FLORAIS SEVILHA
CNPJ: 22.535.638/0004-02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO 
DE REPRESENTANTES – GINCO FLORAIS MADRI

Sr. Adquirente, 
20 de janeiro de 2022. 
A GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA convida os senhores adquirentes de 
unidade do empreendimento GINCO FLORAIS MADRI 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 31do mês de janeiro 
de 2022, às 15h00 em primeira chamada, havendo quórum, ou às 15h30 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 GINCO FLORAIS 
MADRI 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 1° Serviço de 
Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos Comarca de Várzea Grande/MT. Contando 
com a presença de todos, pois a omissão implica na concordância com as decisões dos 
presentes.  Atenciosamente

GINCO FLORAIS MADRI 
CNPJ: 22.535.638/0002-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO 
DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES – GINCO FLORAIS BARCELONA

Sr. Adquirente, 
20 de janeiro de 2022. 
A GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA convida os senhores adquirentes de 
unidade do empreendimento GINCO FLORAIS BARCELONA 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 janeiro 
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 GINCO FLORAIS 
BARCELONA 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 1° Serviço de 
Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos Comarca de Várzea Grande/MT. Contando 
com a presença de todos, pois a omissão implica na concordância com as decisões dos 
presentes. Atenciosamente.

GINCO FLORAIS BARCELONA
CNPJ: 22.535.638/0003-21

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, ISAIAS 
DO NASCIMENTO MELO, portador da CTPS nº 99371, Série 00033, UF MA, residente e 
domiciliado a Rua Marcelo Ribeiro, nº 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.720, 
para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 22/11/2021. O não 
comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação caracterizará Abandono de 
Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o contrato de trabalho ser 
rescindido por justa causa.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, 
GREVERSON MARCIO DE MORAES, portador da CTPS nº 38818, Série 00012, UF MT, 
residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, nº 10, Quadra 151 C Etapa 2, Coxipó da Ponte, 
Cuiabá/MT, CEP 78.052.300, para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 
19/11/2021. O não comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação 
caracterizará Abandono de Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o 
contrato de trabalho ser rescindido por justa causa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E CONDÔMINOS DA CHÁCARA VIVENDAS SHALOM

 CNPJ 16.549.367/0001-07
Estrada Arraial dos Freitas, KM 09 – 78.099-000 – Coxipó do Ouro/MT;TIPO:
EXTRAORDINÁRIA; LOCAL: Avenida Ulisses Guimarães número 4960 Quadra 22 setor 2 
CPA III CEP 78058-398 Cuiabá MT (Em em frente à sub prefeitura do cpa, Logoa encantada) 
DATA: 01/02/2022 (terça-feira) HORA: 18h30min em 1ª convocação com 2/3 dos 
associados ou 19h 2ª convocação com qualquer nº de presentes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital são convocados os associados e/ou procuradores a participarem da 
assembleia geral que se fará realizar no dia, hora e local acima especificado, em 
conformidade com nosso Estatuto, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 1) 
Prestação de contas; 2) Discussão e aprovação de orçamentos apresentados para melhorias 
e serviços da associação; Os interessados em sugerir melhorias deverão encaminhar os 
orçamentos até o dia 25/01/2022 no e-mail juridico@grupovivenza.com.br para que sejam 
analisados e apresentados em assembleia. Não serão considerados orçamentos após esta 
data. 3) Forma de pagamento para as taxas mensal da associação; 4) Procedimentos para 
transferência de titularidade de terreno; 5) Aprovação de Regimento Interno; 6) Aprovação de 
campanha de conciliação para os inadimplentes; 7) Aprovação de Previsão orçamentária 
2022 para definição da contribuição mensal; OBSERVAÇÃO: 1) A ausência dos senhores 
Associados não os desobriga de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem 
tratados e deliberados. Sempre é bom lembrar que, com a Vossa ajuda participando e dando 
sugestões, não fará com que a minoria decida por você. A assembleia terá a duração 
estimada em 60min e assuntos não tratados ficarão para a próxima reunião. PARTICIPE! 
COMPAREÇAAASSEMBLEIA! Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

SEBASTIÃO FILHO OLIVEIRA
PRESIDENTE

Os Sres. Cesar Augusto Tisottinscrito no CPF: 605.919.860-00 e RG: 
5036946514 SSP/RS, Aldo Roberto Tisottinscrito no CPF: 899.009.870-04 
e RG: 8037033266 SSP/RS, Diogo Crespãoinscrito no CPF: 000.998.140-
30 e RG: 1078873385 SSP/RS, Cristina Leandra Brum Tisottinscrito no 
CPF: 981.027.960-49 e RG: 1083309813 SJSIGP/RS,tornampúblico que 
requereram junto àSecretária Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso 
–SEMA/MT, aLicença Ambiental Simplificada - LASparaConfinamento Bovino 
com capacidade para 1000animais, da Fazenda Planalto, localizadana zona 
ruralno município de Serra Nova Dourada/MT. 

BRAVALAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS 
LTDA. (Laticínios Bravalat), CNPJ nº 07.404.532/0001-
33 torna-se público que requereu à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA, a “Renovação da Licença de 
Operação”, para a atividade do “Beneficiamento de Leite 
e Derivados”, localizado na Av. Áurea Tavares de Amorim, 
s/nº, bairro Centro, município de Canabrava do Norte/MT.

DANIELA TIMÓTEO DA SILVA, CPF nº 034.922.211-81,
Fazenda Paulista III, Zona Rural, município de Nova Mari-
lândia/MT, CAR MT139271/2018 torna público que reque-
reu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, o 
“Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS”, para 
“Regularização da atividade dos tanques de piscicultura 
em atendimento à Lei de Segurança de Barragens”.

A BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – ALGODOEIRA SANTA 
LUZIA, CNPJ: 10.425.282/0025-08, torna público que requereu a 
secretaria de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) Pedido de 
Outorga de direito de uso de Recursos Hídricos subterrâneos, para 
um poço tubular (Lat. 13º42’01,38”/ Long. 58º52’15,30”), localizado 
na rodovia MT 235 km 121 +25 KM, município de SAPEZAL-MT. 
Não foi determinado EIA-RIMA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA, CNPJ nº 
03.239.043/0001-12, torna público que na presente data protocolou 
junto ao Departamento Municipal de Meio Ambiente a solicitação 
de abertura de processo de licenciamento ambiental com vistas a 
obtenção Licença Prévia, de Instalação e Operação para o empre-
endimento Abatedouro de Grande porte (1011-2/01), Misto (Bovi-
no e Ovino),a ser instalado sob coordenadas geográficas Latitude 
09°38’37,40” Sul e Longitude 56°27’13,44” Oeste, Paranaíta/MT.

BRAUNA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 
torna público que requereu a SEMA/MT, a Reno-
vação da Licença de Operação, para atividade de 
Posto Revendedor de Combustíveis, localizado a 
Rua das Braunasnº987, bairro Jardim das Palmei-
ras, Sinop/MT.

A Pessoa Jurídica de Direito Privado HARMONIA ECO VILLE 
RESORT LTDA, CNPJ: 05.862.452/0001-04, torna público que re-
quereu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato 
Grosso  SEMA - MT por meio da Superintendência de Infraestrutura, 
Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS a Licença Ambiental – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP) , para a seguinte atividade : Hotéis e 
Pousadas em área de interesse ambiental, localizada na estrada 
Jurumirim, 3,6km após a ponte de ferro, município de Cuiabá –MT.

C.M CASTALDO - ME, CNPJ nº. 
20.740.939/0001-08, tornapublico que requereu 
junto aSEMA/MT, a Licença de Operação provi-
sória - LOP para extração decascalho bruto em 
área situadano município de Várzea Grande/MT.

A Pessoa Física ELIZABETH BAROZZI, CPF nº 109.863.591-49, 
torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano Sustentável- SMADESS o Licen-
ciamento Ambiental nas modalidades de Licença de Localização, 
Prévia e Instalação correspondente a atividade de Obra Comercial, 
a ser localizado na Rua 06, Setor Oeste- Bairro: Morada do Ouro 
Zona  Urbana do Município de Cuiabá.

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 Instalação Para Construção e Pavimentação 
da Rodovia MT 388 LOTE 02 SUB – TRECHO ENT. KM 436,22 – KM 413,35 com 
extensão de 22.86 km -Município de Cáceres MT. 

A SINFRA - SECRETÁRIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 
MT, inscrita sob o CNPJ nº 03.507.415/0022-79, torna-se público que 
requereu junto a SEMA – MT a Licença Prévia e de Instalação Para 
Construção e Pavimentação da Rodovia MT 473 Entr. BR-174– Entr. MT-358 
com extensão de 12.04 km -Município de Nova Lacerda - MT. 

A SINFRA - SECRETÁRIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA MT, 
inscrita sob o CNPJ nº 03.507.415/0022-79, torna-se público que requereu junto 
a SEMA – MT a Licença Prévia e de Instalação Para Construção e Pavimentação 
da Rodovia MT 445 Entr. BR-174 (Conquista D’Oeste/MT) – Entr.MT-358 com 
extensão de 12.17 km -Município de Nova Lacerda - MT. 

A SINFRA - SECRETÁRIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 
LOGISTICA MT, inscrita sob o CNPJ nº 03.507.415/0022-79, torna-se público 
que requereu junto a SEMA – MT a Licença Prévia e de Instalação Para 
Construção e Pavimentação da Estrada Vicinal Av. Via Aeroporto; Rua Pirajá da 
Silva e Estrada Vicinal com extensão de 4.05 km -Município de Cáceres - MT.

Edital nº: 006/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 03 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROJETOR DE 
IMAGEM, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 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, 19 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 005/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 02 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO E SONDAGEM EM TERRENOS DESTINADOS À 
CONSTRUÇÃO DAS NOVAS SEDES DAS PROJUS DE RIO 
BRANCO/MT, NOVA XAVANTINA/MT E BARRA DO BUGRES/MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mpmt.mp.br
(link Licitações), podendo também ser obtido pelo e-mail 
licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone (65) 
3613-1635.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 008/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 04 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INCLUINDO MONTAGEM, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA E DEMAIS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO 
INTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação 
será realizada no portal: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mpmt.mp.br
(link Licitações), podendo também ser obtido pelo e-mail 
licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone (65) 
3613-1635.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 007/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 03 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE 
INFORMÁTICA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO 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, 19 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022
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 
“FUTURAE EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARAAÇÕES 
DE TRATAMENTO E CONTROLE DE ÁGUA DISTRIBUIDA
PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA
VISTA/MT”. Abertura será no dia 25 de Janeiro de 2022, às 
09:00 hrs, teve sua abertura prorrogada para o dia 02 de 
Fevereiro de 2022, às 09:00 horas, devido a mudanças na 
descrição dositens, limitando o tempo para confecção da 
proposta de preços, o Edital Retificado continua disponível na 
Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT e no site 
www.altoboavista.mt.gov.br, qualquer informação pelo fone: 66 
3539 1113. Alto Boa Vista/MT, 19 de Fevereiro de 2022.

Cristiano Rubin Parizotto - Pregoeiro/Port: 004/2022

DESPLAN BIOENERGIA LTDA, cadastrado no CNPJ N° 
42.479.520/0001-79, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentalvel de Sinop/MT, Licença Previa – LP, Licença de 
Operação – LO e Licença de Instalação - LI, para desenvolver a 
atividades de Serraria sem desdobramento de madeira em 
bruto - Resserragem no Município de Sinop/MT.

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede 
social da Sociedade, na Rod. MT 246 Km 3,5 Distrito Industrial 
em Barra do Bugres – MT, os documentos que se refere o Art. 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2021. Barra do Bugres – MT, 18 de janeiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA – CNPJ 
08.512.459/0004-29, localizado Av.: Gabriel Muller, 
nº491N, bairro Módulo 2, Juína/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. 

ESPOLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO – 
INVENTARIANTE LUZIA HELENA SOMBRA RUDY, 
Portador do CPF n° 116.718.909-49, 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 Lote 39, localizada no 
município de Colniza - MT.

DANIELE POZZOBON, Portadora do CPF n° 829.998.561-
72, torna público que requereu junto à SEMA-Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente-MT, a Licença de Plano de 
Exploração Florestal e Diagnostico Ambiental referente a 
Fazenda Mata Verde, localizada no município de Nova Santa 
Helena - MT.

Concrefab  Indústria  de  Pré-Moldado  S/A. CNPJ/MF:  03.081.965/0001-44 -
NIRE: 51300007274 Capital  Autorizado: R$ 50.000,00 - Capital Subscrito:  R$
27.100,00 - Capital Integralizado: R$ 27.100,00. Ata de Reunião do Conselho
de Administração. Hora e Data: Às 10h do dia 19/11/2021; Local: reuniram-se
na sede social, sito à Avenida São Sebastião nº  2.215, sala 01, bairro Popular na
cidade  de  Cuiabá/MT;  Mesa  dos  Trabalhos: Sr.  Ézaro  Medina  Fabian -
Presidente e Sr. Alexandre Dores Fabian - Secretário; Deliberações: Reuniram-
se os membros do Conselho de Administração da Concrefab Indústria de Pré-
Moldado S/A, pela totalidade de seus membros para deliberarem na forma do
artigo  19º  alínea  “b”  dos  Estatuto  Social  sobre  a  eleição  dos  membros  da
diretoria,  tendo  sido  eleitos  para  o  período  de  gestão  de  19/11/2021  até
31/12/2022, podendo ser prorrogado até 30/04/2023, para o cargo de Diretor
Presidente,  o Sr.  Alexandre  Dores Fabian,  brasileiro,  casado pelo regime de
comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da RG nº  1.584.131-1,
inscrito  no  CPF/MF  nº 542.300.479-91,  com  endereço  comercial  à  Avenida
Tiradentes, nº 1.000, Jardim Shangri-lá A, em Londrina/PR, CEP 86.070-545; e
para o cargo de Diretor Vice-Presidente o Sr. Fernando Dores Fabian, brasileiro,
casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da RG
nº 1.584.132-0 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 509.149.109-
06, com endereço comercial à Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza,
nº 2.001, Bairro Mossunguê, em Curitiba/PR, CEP 81.200-100. Foi deliberado e
aprovado  por  unanimidade  pelos  Conselheiros  presentes  a  fixação  da
remuneração mensal de cada Diretor em 1 Salário Mínimo Nacional, estabelecido
pelo Governo Federal. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foram
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada,
passou a ser assinada pelos presentes, a qual é cópia fiel da ata lavrada no livro
nº 01, página nº 16, registrado sob o nº 35.296 na JUCEMT.  Presentes: Ézaro
Medina  Fabian -  Presidente.  Alexandre  Fernando  Dores  Fabian -  Secretário.
Ézaro  Medina  Fabian -  Presidente  do  Conselho  de  Administração -  Carlos
Roberto da Silva Melquiades - Membro Conselho de Administração. Alexandre
Dores Fabian - Membro do Conselho de Administração. Fernando Dores Fabian -
Diretor  Vice-Presidente.  Cuiabá-MT,  19/11/2021.  Ézaro  Medina  Fabian -
Presidente,  Alexandre  Dores  Fabian -  Secretário.  JUCEMT  nº 2472466  em
14/01/2022.  Protocolo 211566004 -  14/12/2021.  Julio Frederico Muller  Neto -
Secretário Geral. 20/01/22

Welton Ricaldes da Sila, torna público que está requerendo a Secretaria Municipal
de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Urbano -  SMADES -  Coordenadoria  de
Licenciamento Ambiental, Licença de Localização e Prévia para Instalação de uma
Edificação Comercial com área a construir de 232,55m². Localizado à Avenida Pau
Brasil, S/Nº, bairro Jardim das Palmeiras, Cuiabá/MT. Não foi determinado estudo
de impacto ambiental. 20/01/22

VLM Comercio de Medicamentos LTDA, CNPJ 32.864.855/0005-80,
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural e Sustentável- , a Licença SEMMADRS/MT
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para atividade , 
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas, na Rua Antonia Pereira, lote nº 02, Loteamento São Jorge CEP: 
78.130-882 Ikaray-Várzea Grande/MT

Serviço de Tratamento de Água e Esgoto-SETAE, CNPJ 
04.234.130/0003-01 SEMA/MT Renovação da requereu á pedido de 
Licença de Operação do Sistema de Tratamento de Esgoto-na 
Coordenada Geográfica E.T.E: 14°54'14,4” S de Latitude Sul e 
53°00'54.2” ; vazão de projeto 1192,64 m³/dia-perímetro urbano, 
localizado no município de Nova São Joaquim /MT.

Aline Anselmo de Souza, CPF 02.430.4231-03 SEMA/MTrequereu á 
pedido de Licenciamento Ambiental-Licença Prévia e Licença de 
Instalação para atividade de Complexos Turismo e de lazer, inclusive 
parques temáticos na seguinte Coordenada Geográfica 14º 33' 01.2150” 
latitude e 55º 52' 32.2885” longitude-perímetro urbano, Rua localizado 
DAs Aroeiras e ARua da Mata, nº 69 - Bom Jardim. Município de Nobres-
Distrito de Bom Jardim /MT                                                          (20/01/2022)
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PANDEMIA Atacante recuou depois de uma publicação 

viralizar nas redes sociais: ‘Vacina salva vidas’

Alexandre Pato volta atrás após criticar 
vacina da Covid em apoio a Djokovic

Da Folhapress - São Paulo

O atacante Alexandre Pato, 
atualmente no Orlando City 
(EUA), divulgou uma retratação 
após viralizar nas redes sociais 
uma postagem sua em que ma-
nifesta apoio ao tenista Novak 
Djokovic, proibido de disputar 
o Australian Open por se recusar 
a tomar a vacina contra a Co-
vid-19 —o sérvio foi deportado 
da Austrália no domingo (16).

Na publicação, o jogador 
de 32 anos, com passagem por 
Corinthians e São Paulo, cha-
mou o imunizante de “picada 
experimental” e fez um comen-
tário xenófobo ao se referir ao 
novo coronavírus como “peste 
chinesa”.

Pato se referiu a Djokovic 
como “lenda do esporte” e um 
herói a ser seguido no “movi-
mento de resistência contra o 
totalitarismo”, além de citar 
ações sociais do sérvio.

Após a repercussão negativa 
da postagem feita no Instagram, 
o atleta brasileiro usou a mesma 
rede social para divulgar sua 
retratação. 

“Quero deixar claro a impor-
tância de todos os seres huma-
nos se vacinarem! Eu tomei as 
minhas doses no exato momen-
to em que fui liberado para tal! 
E acho importante que todos 
tenham essa consciência”, dizia 
trecho do comunicado. “Na pos-
tagem, eu quis valorizar os feitos 
humanitários do Djokovic [...] 
Quando me dei conta de coloca-
ções no texto que não condizem 
com minha maneira de pensar, 
aí, sim apaguei.”

De acordo com o estafe do 
atleta, o texto de apoio ao sérvio 
não era dele. Apesar de divulgar 
a postagem com um discurso 
antivacina, Pato foi imunizado 
contra a Covid-19 nos EUA no 
dia 5 de abril, quatro meses an-
tes de brasileiros na mesma fai-
xa etária que o atleta puderam 
se vacinar no Brasil.

Segundo o consórcio de ve-
ículos de imprensa, do qual 
a Folha faz parte, 147.308.222 
pessoas (68,57% da população 
brasileira) tomaram duas doses 
ou a dose única das vacinas 
aprovadas pela Anvisa (Agên-
cia de Vigilância Sanitária) até 
segunda-feira (17). 

O total de pessoas que estão 
parcialmente imunizadas (ou 
seja, que receberam ao menos 
um dose) é 162.210.686 (75,51% 
da população).

VEJA A ÍNTEGRA DA 
RETRATAÇÃO DE 

ALEXANDRE PATO
Fala galera. Quero deixar 

claro a importância de todos os 
seres humanos se vacinarem! Eu 
tomei as minhas doses no exato 
momento em que fui liberado 
para tal, e acho importante que 
todos tenham essa consciência 
de se proteger e proteger quem 
está ao seu lado.

Na postagem, eu quis va-
lorizar os feitos humanitários 
do Djokovic e também todas 
as suas conquistas esportivas. 
Quando me dei conta de que co-
locações do texto não condizem 
com minha maneira de pensar, 
aí sim apaguei.

Peço desculpas, pois não são 
palavras que regem minha vida 
e maneira de pensar. E reitero: 
todos temos de nos vacinar! 
Vacina salva vidas. Eu estou 
completamente vacinado e torço 
para que possamos sair dessa o 
quanto antes.
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DISTRIBUIDORA DE OVOS GEMA DE OURO, inscrito sob Cnpj: 
17.971.089/0001-36 torna público que requereu a Prefeitura 
Municipal de Cuiabá - MT por meio da secretaria municipal de meio 
ambiente e desenvolvimento urbano -SMADES a licença ambiental 
- modalidade: licença prévia, licença de instalação e licença de 
operação, para a atividade (obra comercial), localizado na Rua Irmã 
Elvira Paris, 444 distritos de Cuiabá, Bairro Dom Aquino inscrito sob 
inscrição cadastral: 01.5.23.021.0059.001

LUIZ CASSORLA, pessoa física inscrita no CPF Nº 097.579.458-20-38, 
torna público que está requerendo junto a Secretaria de Meio Ambiente 
do Estado de Mato Grosso- SEMA/MT, as seguintes licenças: Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
implantação e operação de uma Rampa para Embarcação de Pequeno 
Porte, localizada na Fazenda Paraguatuba, com acesso pela BR-174 - 
km 82 + 10 km por estrada municipal, na margem direita do rio Paraguai, 
coordenadas de localização Lat:  15°56’47.68”S e Long.:  57°40’41.49”O.

REFCAR REFORMAS DE CARRINHOS PARA SUPERMERCADO 
LTDA – ME, CNPJ 21.811.036/0001-25 torna público querequereu 
junto a SEMA/MT a Licença Ambiental Simplificada - LAS para ati-
vidade: Processo de têmpera, cementação etratamento térmico do 
aço; serviço de usinagem, galvanização e solda - REFORMA DE 
CARRINHOS PARASUPERMERCADOS, localizadaRod. Emanuel 
Pinheiro, n° 4.975, Jd. Vitória - Cuiabá/MT. NÃO EIA/RIMA.

DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, estabelecida 
na Rua Colonizador Ênio Pepino, 2535, Setor Industrial Norte, Si-
nop/MT, inscrita no CNPJ nº 02.428.496/0001-24, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso/MT, a Licença Prévia - LP e Licença de Instalação -LI, do 
CONDOMÍNIO SANTORINI RESIDENCE, localizado na Avenida 
Bruno Martini, Lote nº 132/B, Bairro Eunice, Sinop/MT.–Não foi de-
terminado EIA/RIMA.

VADIELU ALEXANDRO GHENO 92391940025, CNPJ 
34.692.462/0001-39, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, a Renovação da 
Licença de Operação para as atividades de Serviço de instalação, 
manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 
e Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores, sito a Avenida Tancredo Neves, n° 1969, Sala 03, Bela 
Vista, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA).

LUCIANO ALLEN EMERY DE SOUZA FILHO, CNPJ: 
44.529.850/0001-57, torna público que requereu junto a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
a Atividade de Extração de Areia de leito de rio, localizada na 
Estrada Vicinal, S/N, as margens do rio Araguaia, Zona Rural, Santa 
Terezinha-MT, CEP 78.650-000. 

RIBEIRO E ROSA LTDA cujo o CNPJ nº 08.398.255/0001-66 torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável SMADESS a Renovação 
da Licença Ambiental, Licença de Operação (LO), para a atividade 
econômica, comercio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores e serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores. Localizada na Rua São 
Benedito nº 425, no Bairro Lixeira no município de Cuiabá /MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA 
DE CUIABÁ4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 
DECUIABÁEDITAL DE CITAÇÃOPRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) 
DIAEXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 
PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIORPROCESSO Nº 1018977-
24.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$18.223,24ESPÉCIE: 
AÇÃO MONITÓRIAPOLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT,pessoa jurídicade 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.019.608/0001-19, situada 
na Rua Barão do Melgaço, 3367,Centro, Cuiabá – MT.POLO PASSIVO: 
JEFFERSON DIEGO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da 
Cédula de Identidade RG nº1673498-0, inscrito no CPF nº 731.569.651-20, 
residente e domiciliado na Rua G-14, nº 107, Quadra 06, Bela Vista,Cuiabá/MT, 
CEP 78050-573, com endereço eletrônico ignoradoFINALIDADE: Citação do 
polo passivo, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos daação 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$18.223,24 e dos 
honoráriosadvocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. 
No mesmo prazo, poderá o requerido interporembargos, que se processarão 
nos mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 
domandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 
de Serviços do Tribunal de Justiça doEstado de Mato Grosso, cujas instruções 
de acesso seguem descritas no corpo deste edital.RESUMO DA INICIAL: A 
requerente é credora do requerido da quantia provisória de R$18.223,24 
(dezoito mil,duzentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), representada 
pela Cédula de Crédito Bancário nº 5127-6,referente ao empréstimo no valor 
de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).DECISÃO: Vistos etc. 1. Citem-se os 
devedores para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de15 
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 dopagamento 
de custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 
mandado, nos termos dasugestão constante do item 2.9.1 do processo de 
Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional deJustiça. 3. 
Defiro somente o “caput” do artigo 212 do código de processo civil. 4. Intime-se 
o requerente para quedeposite o comprovante do pagamento da diligência do 
Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, paracumprimento do mandado. 
Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 29 
de junho de2017. 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, constantede 
Id 63854043. Cite-se o requerido: JEFFERSON DIEGO DE OLIVEIRA - CPF: 
731.569.651-20; por edital, nostermos do art. 256 do Código de Processo Civil, 
no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento nãoexistem os 
sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação 
do edital de citação em jornallocal de ampla circulação, com fundamento no 
parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicaçãodesta 
decisão como intimação. Cuiabá, 11 de novembro de 2021. Juiz Paulo 
de Toledo Ribeiro Junior Titular daQuarta Vara Especializada de Direito 
Bancário.E, 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, 9 de dezembro de 2021.(Assinado Digitalmente)Técnico(a) 
Judiciário(a)Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

PASIN CLINICA MEDICA E DE INFUSAO LTDA – CNPJ Nº 
44.502.439/0001-98, torna público que requereu à Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, as Licenças Prévia, 
de Instalação e de Operação para suas atividades de Serviços 
de vacinação e imunização humana; Atividade médica ambulatorial 
com recursos para realização de exames complementares e restri-
ta a consultas; Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, 
EEG e outros exames análogos e Atividades de enfermagem, loca-
lizado na Avenida Brasil, 2204, Sala 2, Centro Norte, Sorriso/MT. 
Não foi determinado EIA.

GIRASSOL SUPERMERCADO LTDA – CNPJ Nº 
07.327.319/0001-75, torna público que requereu à Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA, a 
Renovação da Licença de Operação para atividade de 
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predo-
minância de produtos alimentícios – supermercados, loca-
lizado na Av. Tancredo Neves, nº 2773, Bela Vista, Sorriso/
MT. Não foi determinado EIA.

Condomínio Residencial Oito de Abril

CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os condôminos residentes do Condo-
mínio Residencial Oito de Abril para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no 
dia 31 de Janeiro de 2022 (segunda-feira) a primeira 
chamada às 19h, e a segunda chamada às 19h30. 
Com a seguinte pauta:

Prestação e aprovação de contas referente ao terceiro 
e quarto trimestre de 2021

Cuiabá, 21 de Janeiro de 2022.

Maria José Gonçalves Santana
Sindica

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 

 2139-8929

Acesse ao SITE:Acesse ao SITE: www.diariodecuiaba.com.br

Cuiabá, sexta-feira, 21 de janeiro 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 09/02/22 (1º leilão) e 16/02/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote: 
Lote 2 - Poconé/MT. Bairro Jurumírim. Rua 21 de Janeiro, s/n. Lote 2-A. Casa. Áreas: const. 70,21m² e ter. 
227,74m². Mat. 20.377 do 1º RI local. Obs.: Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 151.888,27. 2º Leilão 
R$ 143.501,96 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Lote 6 - Cuiabá/MT. Bairro Carumbé. Av. Governador 
Dante Martins de Oliveira, 3.551. Res. Torres Ville D’Itália. Ap. 602 (6º pav. – Bl. F) c/ 2 vagas, 293/293A. Áreas: 
priv. 71,83m² (ap.), 21,60m² (vagas) e fração ideal 0,384471%. Mat. 127.274 do 6º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). 
Lance mínimo: 1º Leilão R$ 338.268,52. 2º Leilão R$ 317.994,98 (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 POCONÉ/MT E 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES- PREGÃO PRESENCIALSRP

PROCESSO Nº 006/2022- PR 004/2022.
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 P/ REG. DE PREÇOS Nº 004/2022, tendo 
c o m o O B J E TO : R E G I S T R O D E P R E Ç O S PA R A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA, 
INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR 
C O N D I C I O N A D O , C O M F O R N E C I M E N T O E 
SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES 
E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS QUE 
SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS 
S E R V I Ç O S Q U E G A R A N T I R Ã O O P E R F E I T O 
FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DOS PRÉDIOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA-MT, 
conforme condições e especificações constantes no ANEXO - I 
TERMO DE REFERENCIA, parte integrante do edital, com 
realização prevista para o dia 02/02/2022 ás 08h00min (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

USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ 33.664.228/0001-35 – NIRE 51.300.004.780

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede 
social da Sociedade, na Rod. MT 246 Km 3,5 Distrito Industrial 
em Barra do Bugres – MT, os documentos que se refere o Art. 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2021. Barra do Bugres – MT, 18 de janeiro de 2022.

DANTE PETRONI NETO
Presidente do Conselho de Administração

AGRO As exportações mato-grossenses do agronegócio 
alcançaram valores recordes para sua história em 2021

MT encerra 2021 com a maior receita de 
exportação de produtos do agro do País
MARIANNA PERES
Da Reportagem

As exportações mato-
-grossenses do agrone-
gócio alcançaram valores 
recordes para sua história 
em 2021. Conforme dados 
da Secretaria de Comér-
cio e Relações Internacio-
nais (SCRI) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), 
o Estado fechou o ano 
com faturamento de US$ 

21,28 bilhões, quase 19% 
superior ao saldo do ano 
anterior, em US$ 17,94 
bilhões.

Com a receita, o Estado 
participou com 17,65% do 
total contabilizado pelas 
exportações nacionais do 
agro, em 120,59 bilhões, 
outro volume recorde.

Mais de 62% das ex-
portações do agro de 
Mato Grosso se susten-
taram nos embarques da 
soja em grão, 14,34% nos 

envios de milho, 11,43% 
nas vendas de algodão e 
9,58% em carnes.

Os cinco maiores ex-
portadores do País foram: 
Mato Grosso, São Paulo 
com US$ 18,97 bilhões, 
Rio Grande do Sul com 
US$ 15,21 bilhões, Paraná 
com US$ 15,15 bilhões e 
Minas Gerais com US$ 
10,48 bilhões.

Somente em dezem-
bro, Mato Grosso contabi-
lizou vendas de US$ 1,57 

– recorde para o período 
– ante US$ 1,29 bilhão em 
dezembro de 2020.

No País, o total expor-
tado com o agronegó-
cio, que resultou em US$ 
120,59 bilhões, representa 
uma alta de 19,7%, em re-
lação ao ano anterior.

Somente os meses de 
janeiro e fevereiro de 2021 
não registraram recor-
des, explicados pela forte 
queda da quantidade ex-
portada de soja em grão 

nesses meses, em virtude 
do baixo estoque de passa-
gem em 2020, e do atraso 
no plantio da safra 2020/21 
(seca), com posterior atra-
so nas áreas de colheita em 
decorrência das chuvas.

A partir de março, a 
soja em grãos é expor-
tada influenciando no 
resultado total observa-
do. O crescimento das 
exportações brasileiras 
do agronegócio ocorreu 
em função do aumento do 

índice de preços dos pro-
dutos (+21,2%), enquanto 
o volume embarcado se 
reduziu (-1,2%), confor-
me nota publicada pela 
secretaria.

Apesar do recorde nas 
exportações, as vendas 
externas de produtos do 
agronegócio represen-
taram 43% das exporta-
ções brasileiras em 2021, 
participação 5,1 pontos 
percentuais inferior à ve-
rificada em 2020. 
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Leiloeiro Oficial

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.

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

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

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, ISAIAS 
DO NASCIMENTO MELO, portador da CTPS nº 99371, Série 00033, UF MA, residente e 
domiciliado a Rua Marcelo Ribeiro, nº 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.720, 
para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 22/11/2021. O não 
comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação caracterizará Abandono de 
Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o contrato de trabalho ser 
rescindido por justa causa.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, 
GREVERSON MARCIO DE MORAES, portador da CTPS nº 38818, Série 00012, UF MT, 
residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, nº 10, Quadra 151 C Etapa 2, Coxipó da Ponte, 
Cuiabá/MT, CEP 78.052.300, para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 
19/11/2021. O não comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação 
caracterizará Abandono de Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o 
contrato de trabalho ser rescindido por justa causa.

Edital de Citação -  Prazo de 20 dias -  Expedido por Determinação do Mm. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior -
Processo nº 1059204-85.2019.8.11.0041.  Valor  da Causa: R$11.582,53.  Espécie: Busca e Apreensão.  Polo Ativo:  Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., inscrita no CNPJ sob nº 07.707.650/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno,
nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, CEP 04.752-901 - São Paulo - SP. POLO PASSIVO: Reginaldo Ribeiro Boaventura,
brasileiro, solteiro, motorista carga caminhoneiro, filiação: Dalva Ribeiro Boaventura, RG nº 09090800, CPF nº 545.448.821-68,
residente e domiciliado à Av. Allan Kardek, 424, Jardim Santa IS, CEP 78035155, Cuiabá-MT, endereço eletrônico não informado.
Finalidade: Citação do polo passivo Reginaldo Ribeiro Boaventura, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido,
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir  resumida, para, querendo, apresentar
resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, conforme
documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 20027657473, celebrado
entre as partes no dia 28/11/2017, a requerente concedeu um crédito ao requerido, no valor líquido de R$12.174,40 que deveria
ser pago em 48 prestações no valor de R$540,28, cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 04/01/2018 e
da última para o dia 04/11/2021, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Fiat modelo Palio 1.0, ano
fabricação 2007, chassi 9BD17164G72912899, placa ADL9229, cor branca e renavam nº 000909354472. Ocorre, entretanto, que
o  requerido não cumpriu  as obrigações  voluntariamente pactuadas,  deixando de pagar  as prestações vencidas  a partir  de
04/09/2019.  Decisão:  Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in
mora   e   o   fumus   boni   iuris,   consubstanciados,   respectivamente,   nos   documentos   acostados   à   inicial   e   no   desinteresse
demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo Marca Fiat, Modelo Palio
1.0,  Chassi  9BD17164G72912899,  RENAVAM 000909354472, Placa ADL9229,  Cor Branca,  Ano 07/07, Movido à Gasolina,
depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o
prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não,
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco)
dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do DL
911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de
Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça
junto ao Id 27357952 - pág. 4, para o devido cumprimento de mandado. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar
força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1
do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Determino que o Sr. Oficial de
Justiça que Não Permita que Qualquer Pessoa Alheia, ou que Não Pertença ao Poder Judiciário, o Acompanhe no Cumprimento
Deste Mandado, Principalmente a Figura do Localizador, com Exceção do Reforço Policial, se Requerida e Deferida. Cuiabá,
08/01/2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. Decisão: Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 63079573, defiro o pedido de Id 64988441. Cite-se o requerido Reginaldo Ribeiro Boaventura
por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento
não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local
de ampla circulação, com fundamento no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como
intimação.  Cuiabá,  23/11/2021.  Juiz  Paulo de Toledo Ribeiro  Junior  Titular da  Quarta Vara  Especializada de Direito
Bancário.  Advertência: O prazo para responder a ação é de 15 dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital,
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado
na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá-MT, 13/12/2021. (Assinado Digitalmente)  Técnico(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 21/01 e 22/01/22

Leilão 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de MT - SESP/MT. Encerramento: 09/02/2022 à parti r das 11:00 hs (horário de Brasília/DF). 
Bens: 01 motocicleta e 01 Toyota Hilux. 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
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO 002/2022

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, designada pela Portaria Sesc 338/2020, torna público 
para conhecimento de todos interessados que realizará licitação na 
modalidade LEILÃO. Dia 07/02/2022 às 14h00min (Horário Local)
abertura da sessão pública para lances, por meio de internet no site 
“www.chbarbosaleiloes.com.br” até o dia 18/02/2022 às 14h00min 
(Horário Local) encerramento da sessão pública, o leilão do bem 
móvel diverso, conforme especificações constantes do Edital, 
disponível no endereço www.chbarbosaleiloes.com.br e pelo site do 
SESC/MT: www.sescmt.com.br. Mais informações e edital completo 
com o Leiloeiro Oficial Carlos Henrique Barbosa, matrícula na Junta 
Comercial nº 32, pelo telefone (65) 3027-1457 ou (65) 9.9912-
6540, e pelo e-mail: contato@chbarbosaleiloes.com.br. Comissão 
Permanente de Licitação. Carlos Henrique Barbosa - leiloeiro 
público oficial. (21/01/2022)

Copemaquinas Comercio de Peças e Representações LTDA,CNPJ 
13.160.566/0001-22, torna público que requereu á Secretaria Municipal de 
Meio Ambiental e Desenvolvimento Rural Sustentável de Várzea Grande 
SEMMADRS- VG Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) 
(Licenças ambientais) para atividade de Manutenção e Reparação de 
veículos automotores (oficina mecânica) situado na Rodovia Mario 
Andreazza s/nº, Bairro denominado Distrito Guarita no município de 
Várzea Grande-MT.                                                                      (21/01/2022)

D4Sign c344205b-cb08-45e1-b5c4-242013a0fd5f - 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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RODRIGO CONCEICAO FRANCA AUAD CNPJ: 37.079.974/0001-12 
NOME FANTASIA: DEDEPLUS DEDETIZADORA, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano SMADES as Licenças Ambientais: Licença Prévia(LP), Licença 
de Instalação(L.I) e Licença de Operação (LO) Adequação Ambiental, 
para as atividades de IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS. Localizada na Rua Desembargador José de Mesquita, 
nº 515, Bairro Araes, Cep: 78.005-560 no município de Cuiabá /MT.

ECHER SÃO JOSÉ 40 SPE S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita sob CNPJ n° 38.419.855/0001-24, torna público que 
requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável – SMADESS, as Licenças de Localização (LL) e 
Especial (LE) para o Stand de Vendas de Imóveis localizado na Av. 
Fernando Corrêa da Costa, bairro São José, município de Cuiabá/
MT (Lat.: 15°38’23.49”S; Long.: 56° 1’58.58”O).

ECHER SÃO JOSÉ 40 SPE S.A., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita sob CNPJ n° 38.419.855/0001-24, torna público 
que requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – SMADESS, as Licenças de Localização (LL) 
e Especial (LE) para o Stand de Vendas de Imóveis localizado na 
Av. Arquimedes Pereira Lima, bairro São José, município de Cuiabá/
MT (Lat.: 15°37’38.66”S; Long.: 56° 1’59.96”O).

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

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

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 02.937.632/0042-80, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A COORDENADORIA DE LICENCIAMEN-
TO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESEN-
VOLVIMENTO E TURISMODO MUNICÍPIO DE TAPURAH/MT, A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 108/2020 PARA O ARMAZÉM DE GRÃOS, 
LOCALIZADO NA RODOVIA MT 338, KM 123,5, DISTRITO ANA TERRA, ZONA 
RURAL, CEP 78.573-000, MUNICIPIO DE TAPURAH/MT E COORDENADA LAT: 
12°32’32.59”S LONG: 56° 39’6.66”W.

Cuiabá, sábado, 22 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

22, 25 e 26-01/22

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

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

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

22, 25 e 26-01/22

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS Expedido Por Determinação Do Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Rachel 
Fernandes Alencastro Martins Processo N. 1002177-72.2016.8.11.0002 Valor Da Causa: R$ 30.843,26 
Espécie: [Alienação Fiduciária]->Busca E Apreensão (181) Polo Ativo: Nome: Bradesco Administradora De 
Consorcios Ltda. Endereço: Av Cidade De Deus, S/N, Predio Prata - 2 Andar, Vila Yara, Osasco - Sp - Cep: 
06029-900 Polo Passivo: Nome: Elza Medeiros Da Cruz Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 74, 
(Lot C Esportivo), Centro-Sul, Várzea Grande - Mt - Cep: 78125-720 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: 1. O(a) 
réu(re) integra o grupo/cota de consórcio nº 7832/034, administrado pela autora. Por força da contemplação da 
cota consorcial, adquiriu o(s) veículo(s) abaixo descrito(s): Marca Changan, Tipo Veículo, Modelo Chana 
Sc6360a, Chassi Ls4bdb3d5cf600300, Cor Prata, Ano 20211/2012, Placa Oah1420, Renavan 492607095 2. 
Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu(ré) assinou 
o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse 
indireta do bem descrito e individualizado no item 1, tornando-se, assim, enquanto devedor(a) em possuidor(a) 
e depositário(a) do(s) bem(s), nos termos dos artigos 1361, § 2º e artigo 1363, ambos no Código Civil. 3. 
Tratando-Se De Dívida Contraída Pelo Sistema Consorcial, Atrelado Ao Preço Do Bem Básico Do Plano 
(Veículo Zero Quilômetro), O Valor De Cada Contribuição É Calculado Sobre O Valor Da Categoria Desse Bem 
Básico Na Data Da Realização De Cada Assembléia De Contemplação. 3.1 O pagamento efetuado de forma 
diversa do previsto no regulamento do grupo e da própria legislação que rege o sistema estabelecida pelo 
Banco Central, geram diferenças, cujo acerto deverá ser efetuado nas próximas assembléias, conforme 
previsto em referidas normas. 4. Ocorre, porém, que a(o) ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de honrar com 
as contribuições ao grupo consorcial, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/12/2015, 
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da 
Lei 13.043/2014. 5. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora 
do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento. 6. Como 
conseqüência de tal mora impõe-se a realização da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação 
Fiduciária), em consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do Código Civil c/c artigo 3º 
do mencionado Decreto-lei nº 911/69, com as alterações da lei 10.931/04 e Lei 13.043 de 13/11/2014, estando o 
débito em aberto atualizado nesta data no montante de R$ 3.751,90 (três mil e setecentos e cinquenta e um 
reais e noventa centavos), correspondente ao percentual de 7,07%, sobre o valor da categoria do bem básico 
do plano (representativo da dívida vencida e da vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais 
sobre o vencido), conforme demonstrativo abaixo, sendo que o valor será reajustado de acordo com a 
legislação que rege o sistema consorcial (variação do preço do bem básico do plano), sendo que o valor total 
para fins de purgação da mora em R$ 3.751,90. Dá-se à presente o valor de R$ 30.843,26 (trinta mil e oitocentos 
e quarenta e três reais e vinte e seis centavos). DECISÃO: Vistos. 1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 
Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 
constando as advertências legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 
requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 
termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) 
dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.4. Em 
caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).5. Outrossim, O Poder 
Judiciário, Fundamentado Nos Princípios Da Celeridade E Economia processual, traz a oportunidade às partes 
e seus procuradores, por meio de Negócio Jurídico Processual, a Adesão ao procedimento especial do Juízo 
100% Digital. As regras do citado negócio jurídico estão dispostas na Resolução Tj-Mt/Oe N. 11 De 22 De Julho 
De 2021, bem como, Resolução nº 345/2020 e nº 378/2021, do CNJ.6. Assim, concedo ao exequente o prazo de 
05 (cinco) dias, e, à parte executada, até a primeira manifestação nos autos (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21) 
para que manifestem interesse na adesão ao citado negócio jurídico processual, importando a inércia em 
aceitação tácita, após duas intimações (art. 3º, § 5º Res/OE nº 11/21).7. DIANTE DOS Recursos Tecnológicos 
Existentes Esclareço Que Este Juízo Realizará As Comunicações Processuais Através De Email E Whatsapp. 
Caso haja concordância, as partes deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, no 
momento da manifestação de concordância, bem como manter o mesmo atualizado. (art. 193 e 246, V, do 
CPC).8. Às providências. Advertências À Parte: Será Nomeada Curador Especial Em Caso De Revelia (Art. 
257, IV, CPC). 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, 
Joseline Maria Martins Da Cruz, Digitei. Várzea Grande, 6 de dezembro de 2021.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, ISAIAS 
DO NASCIMENTO MELO, portador da CTPS nº 99371, Série 00033, UF MA, residente e 
domiciliado a Rua Marcelo Ribeiro, nº 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.720, 
para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 22/11/2021. O não 
comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação caracterizará Abandono de 
Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o contrato de trabalho ser 
rescindido por justa causa.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, 
GREVERSON MARCIO DE MORAES, portador da CTPS nº 38818, Série 00012, UF MT, 
residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, nº 10, Quadra 151 C Etapa 2, Coxipó da Ponte, 
Cuiabá/MT, CEP 78.052.300, para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 
19/11/2021. O não comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação 
caracterizará Abandono de Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o 
contrato de trabalho ser rescindido por justa causa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

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

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

Edital de Citação -  Prazo de 20 dias -  Expedido por Determinação do Mm. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior -
Processo nº 1059204-85.2019.8.11.0041.  Valor  da Causa: R$11.582,53.  Espécie: Busca e Apreensão.  Polo Ativo:  Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., inscrita no CNPJ sob nº 07.707.650/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno,
nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, CEP 04.752-901 - São Paulo - SP. POLO PASSIVO: Reginaldo Ribeiro Boaventura,
brasileiro, solteiro, motorista carga caminhoneiro, filiação: Dalva Ribeiro Boaventura, RG nº 09090800, CPF nº 545.448.821-68,
residente e domiciliado à Av. Allan Kardek, 424, Jardim Santa IS, CEP 78035155, Cuiabá-MT, endereço eletrônico não informado.
Finalidade: Citação do polo passivo Reginaldo Ribeiro Boaventura, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido,
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir  resumida, para, querendo, apresentar
resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, conforme
documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 20027657473, celebrado
entre as partes no dia 28/11/2017, a requerente concedeu um crédito ao requerido, no valor líquido de R$12.174,40 que deveria
ser pago em 48 prestações no valor de R$540,28, cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 04/01/2018 e
da última para o dia 04/11/2021, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Fiat modelo Palio 1.0, ano
fabricação 2007, chassi 9BD17164G72912899, placa ADL9229, cor branca e renavam nº 000909354472. Ocorre, entretanto, que
o  requerido não cumpriu  as obrigações  voluntariamente pactuadas,  deixando de pagar  as prestações vencidas  a partir  de
04/09/2019.  Decisão:  Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in
mora   e   o   fumus   boni   iuris,   consubstanciados,   respectivamente,   nos   documentos   acostados   à   inicial   e   no   desinteresse
demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo Marca Fiat, Modelo Palio
1.0,  Chassi  9BD17164G72912899,  RENAVAM 000909354472, Placa ADL9229,  Cor Branca,  Ano 07/07, Movido à Gasolina,
depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o
prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não,
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco)
dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do DL
911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de
Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça
junto ao Id 27357952 - pág. 4, para o devido cumprimento de mandado. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar
força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1
do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Determino que o Sr. Oficial de
Justiça que Não Permita que Qualquer Pessoa Alheia, ou que Não Pertença ao Poder Judiciário, o Acompanhe no Cumprimento
Deste Mandado, Principalmente a Figura do Localizador, com Exceção do Reforço Policial, se Requerida e Deferida. Cuiabá,
08/01/2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. Decisão: Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 63079573, defiro o pedido de Id 64988441. Cite-se o requerido Reginaldo Ribeiro Boaventura
por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento
não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local
de ampla circulação, com fundamento no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como
intimação.  Cuiabá,  23/11/2021.  Juiz  Paulo de Toledo Ribeiro  Junior  Titular da  Quarta Vara  Especializada de Direito
Bancário.  Advertência: O prazo para responder a ação é de 15 dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital,
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado
na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá-MT, 13/12/2021. (Assinado Digitalmente)  Técnico(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 21/01 e 22/01/22

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

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

09:00h26/01/2022 Erico Sobral
Leiloeiro Oficial

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.

TRANSPORTADORA BATISTA LTDA – CNPJ 02.679.656/0002-99, localizado 
Rodovia dos Imigrantes, s/nº, KM 7,5, bairro Jeanne, Várzea Grande/MT, torna-
se público que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
pedido de Licença Ambiental Simplificada – LAS, para atividade de transporte 
rodoviário de produtos perigosos (TRPP).

TIPO: ORDINÁRIA ; LOCAL: ONLINE (www.grupovivenza.com ou APP “VIVENZA
CONDOMÍNIOS”); DATA: 28/01/2022 (sexta-feira); HORA: 19h00min 1ª convocação – 
19h30min 2ª convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital são convocados os proprietários e/ou procuradores a participarem da 
assembleia geral que se fará realizar no dia, hora e local acima especificado, em 
conformidade com a Lei 4.591/64 e com a Convenção do Condomínio, para discussão e 
deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas de 11/2020 a 10/2021; 2) 
Discussão e deliberação sobre assuntos gerais de interesse comum: a) Projeto para 
climatização e fechamento com blindex dos espaços Gourmet e churrasqueira da piscina; b) 
Projeto de fechamento da eclusa de pedestre em blindex com divisória para moradores e 
visitantes/prestadores de serviço; c) Informações dos valores das novas taxas de acordo 
com IGPM de uso e melhorias no salão/espaço gourmet/churrasqueira da piscina; d) 
Crianças desacompanhadas de seus responsáveis circulando no condomínio até tarde da 
noite; e) Informações sobre lixo sendo jogado para o terreno do colégio com diversas 
reclamações; f) Informações sobre as portas dos blocos que estão ficando abertas 24 horas; 
g) Instalação de novos pontos de câmera na área social comum em pontos cegos 
atualmente; h) Proposta/sugestões para uso do espaço fitness; i) Informações sobre o uso 
adequado das vagas de garagem em período chuvoso para não prejudicar a grama; 
OBSERVAÇÕES: a) São direitos do condômino: Lei 10406/02 – Art. 1.335 – Inciso III: 
votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite. Não sendo permitido 
aos inadimplentes votar nas deliberações. b) Os condôminos/proprietários que não puderem 
participar da Assembleia Geral poderão estabelecer procuradores, com poderes especiais, 
que devem se habilitar junto à Administradora (Vivenza Condomínios) até as 12h00 do dia 
27/01/2022, por meio do envio do instrumento de procuração, juntamente com cópia de 
documento pessoal do outorgante e outorgado, para o e-mail da administradora 
juridico@grupovivenza.com.br c) A assembleia terá duração máxima de 60min e assuntos 
fora da pauta serão tratados ao final ou em outra oportunidade. A ausência dos Senhores 
Condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância os assuntos que 
forem tratados e deliberados. PARTICIPE, COMPAREÇAAASSEMBLÉIA, não permita que 
uma minoria decida por você! Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

RODRIGO MELO ROGRIGUES
Síndico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

CNPJ 29.664.100/000102

Rua Santo Antônio, Nº 388 – Bairro Chácara dos Pinheiros - 

Cuiabá/MT – CEP 78.080-040 

Edital  de  Convocação  de  Assembleia  Geral  Ordinária -  A  presidente  do
IRPAMDEQ - Instituto de Recuperação e Amparo a Mulher Dependente Química
Ana Neri do Estado de Mato Grosso, situado na Rua Formosa nº  88 Bairro Planalto,
Cuiabá/MT, CEP 78058-791, nos temos dos artigos 13 e 14 do seu Estatuto Social,
convoca seus associados, sua diretoria e demais membros para Assembleia Geral
Ordinária  de  Prestação  de  contas  a ser  realizada  no  dia  26/02/2022,  na  Rua
Formosa nº88, Bairro Planalto, Cuiabá/MT, CEP 78058-791, em 1ª convocação as
8h com 20% dos seus membros/associados, e em 2ª convocação as 8h30mim com
qualquer  número  de  membros/associados,  para  deliberarem  sobre  a  seguinte:
Ordem do Dia: 1. Apreciação do relatório anual da Diretoria; 2. Discutir e votar as
contas e o balaço geral da tesouraria com parecer do conselho fiscal; 3. Eleição da
diretoria. Maria de Fátima da Silva - Presidente. 22/01/22

Mont  Blanc  Mineração  Ltda,  Inscrita  no  CNPJ  nº 23.497.182/0001-53,  torna
público que requereu à SEMA-MT as Licenças Prévia, de Instalação e Operação
para extração e beneficiamento de calcário no município de Nova Xavantina-MT
para os processos ANM nos 866438/2015 e 866647/2008. Não foi determinado
Estudo de Impacto Ambiental. 22/01/22

Mont  Blanc  Mineração  Ltda,  Inscrita  no  CNPJ  nº 23.497.182/0001-53,  torna
público que requereu à SEMA-MT a Licença de Operação-Pesquisa com Guia de
Utilização para extração e beneficiamento de calcário no município de Nova
Xavantina-MT  para  o  processo  ANM  no 866381/2016.  Não  foi  determinado
Estudo de Impacto Ambiental. 22/01/22

Prefeitura Municipal de Acorizal, CNPJ 03.507.571/0001-05, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA),
a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Projeto de 
Construção de Passeio Público em diversas vias da sede municipal e 
distritos, município de Acorizal/MT

Prefeitura Municipal de Acorizal, CNPJ03.507.571/0001-05, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA),
a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Projeto de 
Recuperação de estradas vicinais nas coordenadas geográficas Trecho 
0 1 : 1 5 ° 1 1 ' 2 0 . 9 9 " S / 5 6 ° 2 2 ' 3 1 . 3 5 " O ; T r e c h o 0 2 : 
15°9'15.77"S/56°24'50.21"O, Trecho 03: 15°9'12.48"S/56°24'47.64"O, 
T r e c h o 0 4 : 1 5 ° 3 ' 5 4 . 0 1 " S / 5 6 ° 2 1 ' 4 . 7 5 " O ; T r e c h o 0 5 : 
15°2'44.08"S/56°18'25.22"O; Trecho 06: 15° 7'59.83"S/56°20'23.34"O; 
Trecho 07: 15°11'51.88"S/56°15'40.09"O; Trecho 08: 15° 
7'8.94"S/56°13'52.77"O; Trecho 09: 15°11'9.70"S/56°16'57.02"O; Trecho 
10: 15°12'1.70"S/56°21'23.85"O; Trecho 11: 15°10'12.51"S 
56°18'46.24"O, município de Acorizal/MT

Oeste Comercio de Madeiras LTDA-EPP Rua das , situada à
Margaridas, N° 379-N, Gleba Taquaral, Juara-MT, portadora CNPJ 
12.124.010/0002-07 SEMA-MT, torna a público que requereu a , a 
Licença Ambiental Simplificada-LAS , para a atividade de SERRARIAS 
SEM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO-RESSERAGEM 
(Beneficiamento) Não foi determinado estudo de impacto ambiental.. 

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 09/02/22 (1º leilão) e 16/02/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote: 
Lote 2 - Poconé/MT. Bairro Jurumírim. Rua 21 de Janeiro, s/n. Lote 2-A. Casa. Áreas: const. 70,21m² e ter. 
227,74m². Mat. 20.377 do 1º RI local. Obs.: Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 151.888,27. 2º Leilão 
R$ 143.501,96 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Lote 6 - Cuiabá/MT. Bairro Carumbé. Av. Governador 
Dante Martins de Oliveira, 3.551. Res. Torres Ville D’Itália. Ap. 602 (6º pav. – Bl. F) c/ 2 vagas, 293/293A. Áreas: 
priv. 71,83m² (ap.), 21,60m² (vagas) e fração ideal 0,384471%. Mat. 127.274 do 6º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). 
Lance mínimo: 1º Leilão R$ 338.268,52. 2º Leilão R$ 317.994,98 (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 POCONÉ/MT E 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

Edital nº: 010/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 07 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NOS SERVIÇOS DE REFORMA DE SOFÁ E FORNECIMENTO DE 
PEÇAS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 009/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 04 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER ÀS 
DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E 
DEMAIS PROMOTORIAS 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 012/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 08 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO 
ALIMENTÍCIO, DE USO CONTÍNUO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA E SUAS UNIDADES DA CAPITAL E VÁRZEA 
GRANDE/MT, 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 011/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 07 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE 
USO CONTÍNUO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E 
SUAS UNIDADES DA CAPITAL E VÁRZEA GRANDE/MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

ROBINHO Jogador tinha esperança de que seria absolvido 
em caso de estupro e retomaria carreira

Robinho vê futuro complicado no 
futebol e aposentadoria mais próxima
ALEX SABINO
Da Folhapress - São Paulo

Robinho tinha consci-
ência da complexidade 
da situação, mas acom-
panhou com esperança 
os desdobramentos de 
seu julgamento na úl-
tima quarta-feira (19). 
Um amigo e um parente 
do atacante disseram à 
Folha que ele fora avi-
sado da dificuldade de 
reversão da sentença, 
porém ouvira que não 
seria impossível evitar 
a pena.

Não evitou. A última 
instância da Justiça ita-
liana confirmou a con-
denação a nove anos de 
prisão por estupro, em 
caso ocorrido em 2013, 
em Milão. O atleta está 
no Brasil, que não ex-

tradita brasileiros natos, 
e é pouco provável que 
a pena seja transferida 
entre países, o que não 
altera uma realidade: dar 
sequência à carreira no 
futebol ficou difícil.

O jogador, a pesso-
as próximas, procurava 
demonstrar otimismo 
antes da audiência final 
no Supremo Tribunal 
de Cassação, em Roma. 
Mas ele sabia que sua 
posição não era simples 
e não chegou a receber 
com surpresa o resultado 
apresentado pelos juízes 
da Itália.

O atacante conside-
ra agora seu futuro no 
futebol. Aos 37 anos, 
carregava a expectativa 
de que poderia voltar a 
jogar no Santos em caso 
de absolvição. Ele não 

se interessou pelas son-
dagens que recebeu de 
equipes brasileiras, uma 
delas da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Sua 
avaliação era a de que 
não poderia fazer nada 
antes da decisão final.

Questionado, disse 
não saber se seria possí-
vel retomar a carreira no 
exterior, em um país sem 
acordo de extradição 
com a Itália e sem correr 
o risco de ser preso. Aos 
interlocutores, não pare-
ceu com muita vontade 
de sair do Brasil mais 
uma vez. Ele já atuou na 
Espanha, na Inglaterra, 
na Itália, na China e na 
Turquia.

O caso do estupro se 
deu quando ele defendia 
o Milan. Segundo a in-
vestigação do Ministério 

Público, Robinho e outros 
cinco homens praticaram 
violência sexual contra 
uma mulher albanesa, 
que estava embriagada, 
no camarim de uma casa 
noturna de Milão. Amigo 
do atleta, Ricardo Falco 
também foi condenado. 
Os outros quatro ainda 
são réus.

Robinho tem uma ver-
são dos eventos naquela 
noite em que ocorreu 
o crime na qual afirma 
que outras pessoas que 
estavam na boate fizeram 
sexo com a mulher, mas 
ele, não.

Ao assinar contrato 
com o Santos em outubro 
de 2020, ele e seus advo-
gados disseram ao clube 
que as decisões anteriores 
da Justiça italiana não 
levaram em conta provas 

que seriam consideradas 
no recurso e mudariam o 
rumo do julgamento. Essa 
foi uma das justificativas 
dadas a conselheiros pelo 
presidente da época, Or-
lando Rollo, para justifi-
car o acerto.

Com a repercussão 
negativa e a pressão de 
patrocinadores, a contra-
tação não foi concretiza-
da. O acordo foi rescin-
dido em fevereiro do ano 
passado, e Robinho não 
jogou nenhuma vez. Seria 
sua quarta passagem pelo 
time que o revelou e onde 
explodiu com o título bra-
sileiro de 2002.

De acordo com um 
familiar, ele passou boa 
parte de quarta-feira a 
receber e responder men-
sagens de apoio, prin-
cipalmente de pessoas 

do mundo do futebol. 
Respondeu estar triste, 
mas tranquilo, e falou de 
fé. O atacante se declara 
evangélico.

Para as pessoas que 
convivem com Robinho, 
a questão física não seria 
problema. Ele tem treina-
do quase todos os dias, 
praticado futevôlei nas 
praias de Santos e em sua 
casa no Guarujá e jogado 
futebol em partidas de 
confraternização.

Nos próximos meses, 
o clube de Vila Belmiro 
deve encerrar uma dívi-
da que tem com o atleta 
referente a 2014 e 2015. 
Para receber o débito de 
cerca de R$ 2,5 milhões, 
ele deu um desconto no 
valor total e aceitou par-
celamentos de R$ 150 mil 
mensais.
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RODRIGO CONCEICAO FRANCA AUAD CNPJ: 37.079.974/0001-12 
NOME FANTASIA: DEDEPLUS DEDETIZADORA, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano SMADES as Licenças Ambientais: Licença Prévia(LP), Licença 
de Instalação(L.I) e Licença de Operação (LO) Adequação Ambiental, 
para as atividades de IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS. Localizada na Rua Desembargador José de Mesquita, 
nº 515, Bairro Araes, Cep: 78.005-560 no município de Cuiabá /MT.

ECHER SÃO JOSÉ 40 SPE S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita sob CNPJ n° 38.419.855/0001-24, torna público que 
requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável – SMADESS, as Licenças de Localização (LL) e 
Especial (LE) para o Stand de Vendas de Imóveis localizado na Av. 
Fernando Corrêa da Costa, bairro São José, município de Cuiabá/
MT (Lat.: 15°38’23.49”S; Long.: 56° 1’58.58”O).

ECHER SÃO JOSÉ 40 SPE S.A., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita sob CNPJ n° 38.419.855/0001-24, torna público 
que requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – SMADESS, as Licenças de Localização (LL) 
e Especial (LE) para o Stand de Vendas de Imóveis localizado na 
Av. Arquimedes Pereira Lima, bairro São José, município de Cuiabá/
MT (Lat.: 15°37’38.66”S; Long.: 56° 1’59.96”O).

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

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

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 02.937.632/0042-80, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A COORDENADORIA DE LICENCIAMEN-
TO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESEN-
VOLVIMENTO E TURISMODO MUNICÍPIO DE TAPURAH/MT, A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 108/2020 PARA O ARMAZÉM DE GRÃOS, 
LOCALIZADO NA RODOVIA MT 338, KM 123,5, DISTRITO ANA TERRA, ZONA 
RURAL, CEP 78.573-000, MUNICIPIO DE TAPURAH/MT E COORDENADA LAT: 
12°32’32.59”S LONG: 56° 39’6.66”W.

Cuiabá, sábado, 22 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

22, 25 e 26-01/22

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

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

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

22, 25 e 26-01/22

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS Expedido Por Determinação Do Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Rachel 
Fernandes Alencastro Martins Processo N. 1002177-72.2016.8.11.0002 Valor Da Causa: R$ 30.843,26 
Espécie: [Alienação Fiduciária]->Busca E Apreensão (181) Polo Ativo: Nome: Bradesco Administradora De 
Consorcios Ltda. Endereço: Av Cidade De Deus, S/N, Predio Prata - 2 Andar, Vila Yara, Osasco - Sp - Cep: 
06029-900 Polo Passivo: Nome: Elza Medeiros Da Cruz Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 74, 
(Lot C Esportivo), Centro-Sul, Várzea Grande - Mt - Cep: 78125-720 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: 1. O(a) 
réu(re) integra o grupo/cota de consórcio nº 7832/034, administrado pela autora. Por força da contemplação da 
cota consorcial, adquiriu o(s) veículo(s) abaixo descrito(s): Marca Changan, Tipo Veículo, Modelo Chana 
Sc6360a, Chassi Ls4bdb3d5cf600300, Cor Prata, Ano 20211/2012, Placa Oah1420, Renavan 492607095 2. 
Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu(ré) assinou 
o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse 
indireta do bem descrito e individualizado no item 1, tornando-se, assim, enquanto devedor(a) em possuidor(a) 
e depositário(a) do(s) bem(s), nos termos dos artigos 1361, § 2º e artigo 1363, ambos no Código Civil. 3. 
Tratando-Se De Dívida Contraída Pelo Sistema Consorcial, Atrelado Ao Preço Do Bem Básico Do Plano 
(Veículo Zero Quilômetro), O Valor De Cada Contribuição É Calculado Sobre O Valor Da Categoria Desse Bem 
Básico Na Data Da Realização De Cada Assembléia De Contemplação. 3.1 O pagamento efetuado de forma 
diversa do previsto no regulamento do grupo e da própria legislação que rege o sistema estabelecida pelo 
Banco Central, geram diferenças, cujo acerto deverá ser efetuado nas próximas assembléias, conforme 
previsto em referidas normas. 4. Ocorre, porém, que a(o) ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de honrar com 
as contribuições ao grupo consorcial, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/12/2015, 
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da 
Lei 13.043/2014. 5. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora 
do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento. 6. Como 
conseqüência de tal mora impõe-se a realização da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação 
Fiduciária), em consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do Código Civil c/c artigo 3º 
do mencionado Decreto-lei nº 911/69, com as alterações da lei 10.931/04 e Lei 13.043 de 13/11/2014, estando o 
débito em aberto atualizado nesta data no montante de R$ 3.751,90 (três mil e setecentos e cinquenta e um 
reais e noventa centavos), correspondente ao percentual de 7,07%, sobre o valor da categoria do bem básico 
do plano (representativo da dívida vencida e da vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais 
sobre o vencido), conforme demonstrativo abaixo, sendo que o valor será reajustado de acordo com a 
legislação que rege o sistema consorcial (variação do preço do bem básico do plano), sendo que o valor total 
para fins de purgação da mora em R$ 3.751,90. Dá-se à presente o valor de R$ 30.843,26 (trinta mil e oitocentos 
e quarenta e três reais e vinte e seis centavos). DECISÃO: Vistos. 1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 
Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 
constando as advertências legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 
requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 
termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) 
dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.4. Em 
caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).5. Outrossim, O Poder 
Judiciário, Fundamentado Nos Princípios Da Celeridade E Economia processual, traz a oportunidade às partes 
e seus procuradores, por meio de Negócio Jurídico Processual, a Adesão ao procedimento especial do Juízo 
100% Digital. As regras do citado negócio jurídico estão dispostas na Resolução Tj-Mt/Oe N. 11 De 22 De Julho 
De 2021, bem como, Resolução nº 345/2020 e nº 378/2021, do CNJ.6. Assim, concedo ao exequente o prazo de 
05 (cinco) dias, e, à parte executada, até a primeira manifestação nos autos (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21) 
para que manifestem interesse na adesão ao citado negócio jurídico processual, importando a inércia em 
aceitação tácita, após duas intimações (art. 3º, § 5º Res/OE nº 11/21).7. DIANTE DOS Recursos Tecnológicos 
Existentes Esclareço Que Este Juízo Realizará As Comunicações Processuais Através De Email E Whatsapp. 
Caso haja concordância, as partes deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, no 
momento da manifestação de concordância, bem como manter o mesmo atualizado. (art. 193 e 246, V, do 
CPC).8. Às providências. Advertências À Parte: Será Nomeada Curador Especial Em Caso De Revelia (Art. 
257, IV, CPC). 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, 
Joseline Maria Martins Da Cruz, Digitei. Várzea Grande, 6 de dezembro de 2021.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, ISAIAS 
DO NASCIMENTO MELO, portador da CTPS nº 99371, Série 00033, UF MA, residente e 
domiciliado a Rua Marcelo Ribeiro, nº 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.720, 
para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 22/11/2021. O não 
comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação caracterizará Abandono de 
Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o contrato de trabalho ser 
rescindido por justa causa.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, 
GREVERSON MARCIO DE MORAES, portador da CTPS nº 38818, Série 00012, UF MT, 
residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, nº 10, Quadra 151 C Etapa 2, Coxipó da Ponte, 
Cuiabá/MT, CEP 78.052.300, para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 
19/11/2021. O não comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação 
caracterizará Abandono de Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o 
contrato de trabalho ser rescindido por justa causa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

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

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

Edital de Citação -  Prazo de 20 dias -  Expedido por Determinação do Mm. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior -
Processo nº 1059204-85.2019.8.11.0041.  Valor  da Causa: R$11.582,53.  Espécie: Busca e Apreensão.  Polo Ativo:  Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., inscrita no CNPJ sob nº 07.707.650/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno,
nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, CEP 04.752-901 - São Paulo - SP. POLO PASSIVO: Reginaldo Ribeiro Boaventura,
brasileiro, solteiro, motorista carga caminhoneiro, filiação: Dalva Ribeiro Boaventura, RG nº 09090800, CPF nº 545.448.821-68,
residente e domiciliado à Av. Allan Kardek, 424, Jardim Santa IS, CEP 78035155, Cuiabá-MT, endereço eletrônico não informado.
Finalidade: Citação do polo passivo Reginaldo Ribeiro Boaventura, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido,
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir  resumida, para, querendo, apresentar
resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, conforme
documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 20027657473, celebrado
entre as partes no dia 28/11/2017, a requerente concedeu um crédito ao requerido, no valor líquido de R$12.174,40 que deveria
ser pago em 48 prestações no valor de R$540,28, cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 04/01/2018 e
da última para o dia 04/11/2021, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Fiat modelo Palio 1.0, ano
fabricação 2007, chassi 9BD17164G72912899, placa ADL9229, cor branca e renavam nº 000909354472. Ocorre, entretanto, que
o  requerido não cumpriu  as obrigações  voluntariamente pactuadas,  deixando de pagar  as prestações vencidas  a partir  de
04/09/2019.  Decisão:  Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in
mora   e   o   fumus   boni   iuris,   consubstanciados,   respectivamente,   nos   documentos   acostados   à   inicial   e   no   desinteresse
demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo Marca Fiat, Modelo Palio
1.0,  Chassi  9BD17164G72912899,  RENAVAM 000909354472, Placa ADL9229,  Cor Branca,  Ano 07/07, Movido à Gasolina,
depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o
prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não,
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco)
dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do DL
911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de
Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça
junto ao Id 27357952 - pág. 4, para o devido cumprimento de mandado. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar
força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1
do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Determino que o Sr. Oficial de
Justiça que Não Permita que Qualquer Pessoa Alheia, ou que Não Pertença ao Poder Judiciário, o Acompanhe no Cumprimento
Deste Mandado, Principalmente a Figura do Localizador, com Exceção do Reforço Policial, se Requerida e Deferida. Cuiabá,
08/01/2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. Decisão: Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 63079573, defiro o pedido de Id 64988441. Cite-se o requerido Reginaldo Ribeiro Boaventura
por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento
não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local
de ampla circulação, com fundamento no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como
intimação.  Cuiabá,  23/11/2021.  Juiz  Paulo de Toledo Ribeiro  Junior  Titular da  Quarta Vara  Especializada de Direito
Bancário.  Advertência: O prazo para responder a ação é de 15 dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital,
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado
na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá-MT, 13/12/2021. (Assinado Digitalmente)  Técnico(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 21/01 e 22/01/22

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

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

09:00h26/01/2022 Erico Sobral
Leiloeiro Oficial

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.

TRANSPORTADORA BATISTA LTDA – CNPJ 02.679.656/0002-99, localizado 
Rodovia dos Imigrantes, s/nº, KM 7,5, bairro Jeanne, Várzea Grande/MT, torna-
se público que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
pedido de Licença Ambiental Simplificada – LAS, para atividade de transporte 
rodoviário de produtos perigosos (TRPP).

TIPO: ORDINÁRIA ; LOCAL: ONLINE (www.grupovivenza.com ou APP “VIVENZA
CONDOMÍNIOS”); DATA: 28/01/2022 (sexta-feira); HORA: 19h00min 1ª convocação – 
19h30min 2ª convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital são convocados os proprietários e/ou procuradores a participarem da 
assembleia geral que se fará realizar no dia, hora e local acima especificado, em 
conformidade com a Lei 4.591/64 e com a Convenção do Condomínio, para discussão e 
deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas de 11/2020 a 10/2021; 2) 
Discussão e deliberação sobre assuntos gerais de interesse comum: a) Projeto para 
climatização e fechamento com blindex dos espaços Gourmet e churrasqueira da piscina; b) 
Projeto de fechamento da eclusa de pedestre em blindex com divisória para moradores e 
visitantes/prestadores de serviço; c) Informações dos valores das novas taxas de acordo 
com IGPM de uso e melhorias no salão/espaço gourmet/churrasqueira da piscina; d) 
Crianças desacompanhadas de seus responsáveis circulando no condomínio até tarde da 
noite; e) Informações sobre lixo sendo jogado para o terreno do colégio com diversas 
reclamações; f) Informações sobre as portas dos blocos que estão ficando abertas 24 horas; 
g) Instalação de novos pontos de câmera na área social comum em pontos cegos 
atualmente; h) Proposta/sugestões para uso do espaço fitness; i) Informações sobre o uso 
adequado das vagas de garagem em período chuvoso para não prejudicar a grama; 
OBSERVAÇÕES: a) São direitos do condômino: Lei 10406/02 – Art. 1.335 – Inciso III: 
votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite. Não sendo permitido 
aos inadimplentes votar nas deliberações. b) Os condôminos/proprietários que não puderem 
participar da Assembleia Geral poderão estabelecer procuradores, com poderes especiais, 
que devem se habilitar junto à Administradora (Vivenza Condomínios) até as 12h00 do dia 
27/01/2022, por meio do envio do instrumento de procuração, juntamente com cópia de 
documento pessoal do outorgante e outorgado, para o e-mail da administradora 
juridico@grupovivenza.com.br c) A assembleia terá duração máxima de 60min e assuntos 
fora da pauta serão tratados ao final ou em outra oportunidade. A ausência dos Senhores 
Condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância os assuntos que 
forem tratados e deliberados. PARTICIPE, COMPAREÇAAASSEMBLÉIA, não permita que 
uma minoria decida por você! Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

RODRIGO MELO ROGRIGUES
Síndico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

CNPJ 29.664.100/000102

Rua Santo Antônio, Nº 388 – Bairro Chácara dos Pinheiros - 

Cuiabá/MT – CEP 78.080-040 

Edital  de  Convocação  de  Assembleia  Geral  Ordinária -  A  presidente  do
IRPAMDEQ - Instituto de Recuperação e Amparo a Mulher Dependente Química
Ana Neri do Estado de Mato Grosso, situado na Rua Formosa nº  88 Bairro Planalto,
Cuiabá/MT, CEP 78058-791, nos temos dos artigos 13 e 14 do seu Estatuto Social,
convoca seus associados, sua diretoria e demais membros para Assembleia Geral
Ordinária  de  Prestação  de  contas  a ser  realizada  no  dia  26/02/2022,  na  Rua
Formosa nº88, Bairro Planalto, Cuiabá/MT, CEP 78058-791, em 1ª convocação as
8h com 20% dos seus membros/associados, e em 2ª convocação as 8h30mim com
qualquer  número  de  membros/associados,  para  deliberarem  sobre  a  seguinte:
Ordem do Dia: 1. Apreciação do relatório anual da Diretoria; 2. Discutir e votar as
contas e o balaço geral da tesouraria com parecer do conselho fiscal; 3. Eleição da
diretoria. Maria de Fátima da Silva - Presidente. 22/01/22

Mont  Blanc  Mineração  Ltda,  Inscrita  no  CNPJ  nº 23.497.182/0001-53,  torna
público que requereu à SEMA-MT as Licenças Prévia, de Instalação e Operação
para extração e beneficiamento de calcário no município de Nova Xavantina-MT
para os processos ANM nos 866438/2015 e 866647/2008. Não foi determinado
Estudo de Impacto Ambiental. 22/01/22

Mont  Blanc  Mineração  Ltda,  Inscrita  no  CNPJ  nº 23.497.182/0001-53,  torna
público que requereu à SEMA-MT a Licença de Operação-Pesquisa com Guia de
Utilização para extração e beneficiamento de calcário no município de Nova
Xavantina-MT  para  o  processo  ANM  no 866381/2016.  Não  foi  determinado
Estudo de Impacto Ambiental. 22/01/22

Prefeitura Municipal de Acorizal, CNPJ 03.507.571/0001-05, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA),
a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Projeto de 
Construção de Passeio Público em diversas vias da sede municipal e 
distritos, município de Acorizal/MT

Prefeitura Municipal de Acorizal, CNPJ03.507.571/0001-05, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA),
a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Projeto de 
Recuperação de estradas vicinais nas coordenadas geográficas Trecho 
0 1 : 1 5 ° 1 1 ' 2 0 . 9 9 " S / 5 6 ° 2 2 ' 3 1 . 3 5 " O ; T r e c h o 0 2 : 
15°9'15.77"S/56°24'50.21"O, Trecho 03: 15°9'12.48"S/56°24'47.64"O, 
T r e c h o 0 4 : 1 5 ° 3 ' 5 4 . 0 1 " S / 5 6 ° 2 1 ' 4 . 7 5 " O ; T r e c h o 0 5 : 
15°2'44.08"S/56°18'25.22"O; Trecho 06: 15° 7'59.83"S/56°20'23.34"O; 
Trecho 07: 15°11'51.88"S/56°15'40.09"O; Trecho 08: 15° 
7'8.94"S/56°13'52.77"O; Trecho 09: 15°11'9.70"S/56°16'57.02"O; Trecho 
10: 15°12'1.70"S/56°21'23.85"O; Trecho 11: 15°10'12.51"S 
56°18'46.24"O, município de Acorizal/MT

Oeste Comercio de Madeiras LTDA-EPP Rua das , situada à
Margaridas, N° 379-N, Gleba Taquaral, Juara-MT, portadora CNPJ 
12.124.010/0002-07 SEMA-MT, torna a público que requereu a , a 
Licença Ambiental Simplificada-LAS , para a atividade de SERRARIAS 
SEM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO-RESSERAGEM 
(Beneficiamento) Não foi determinado estudo de impacto ambiental.. 

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 09/02/22 (1º leilão) e 16/02/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote: 
Lote 2 - Poconé/MT. Bairro Jurumírim. Rua 21 de Janeiro, s/n. Lote 2-A. Casa. Áreas: const. 70,21m² e ter. 
227,74m². Mat. 20.377 do 1º RI local. Obs.: Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 151.888,27. 2º Leilão 
R$ 143.501,96 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Lote 6 - Cuiabá/MT. Bairro Carumbé. Av. Governador 
Dante Martins de Oliveira, 3.551. Res. Torres Ville D’Itália. Ap. 602 (6º pav. – Bl. F) c/ 2 vagas, 293/293A. Áreas: 
priv. 71,83m² (ap.), 21,60m² (vagas) e fração ideal 0,384471%. Mat. 127.274 do 6º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). 
Lance mínimo: 1º Leilão R$ 338.268,52. 2º Leilão R$ 317.994,98 (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 POCONÉ/MT E 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

Edital nº: 010/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 07 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NOS SERVIÇOS DE REFORMA DE SOFÁ E FORNECIMENTO DE 
PEÇAS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 009/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 04 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER ÀS 
DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E 
DEMAIS PROMOTORIAS 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 012/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 08 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO 
ALIMENTÍCIO, DE USO CONTÍNUO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA E SUAS UNIDADES DA CAPITAL E VÁRZEA 
GRANDE/MT, 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 011/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 07 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE 
USO CONTÍNUO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E 
SUAS UNIDADES DA CAPITAL E VÁRZEA GRANDE/MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

ROBINHO Jogador tinha esperança de que seria absolvido 
em caso de estupro e retomaria carreira

Robinho vê futuro complicado no 
futebol e aposentadoria mais próxima
ALEX SABINO
Da Folhapress - São Paulo

Robinho tinha consci-
ência da complexidade 
da situação, mas acom-
panhou com esperança 
os desdobramentos de 
seu julgamento na úl-
tima quarta-feira (19). 
Um amigo e um parente 
do atacante disseram à 
Folha que ele fora avi-
sado da dificuldade de 
reversão da sentença, 
porém ouvira que não 
seria impossível evitar 
a pena.

Não evitou. A última 
instância da Justiça ita-
liana confirmou a con-
denação a nove anos de 
prisão por estupro, em 
caso ocorrido em 2013, 
em Milão. O atleta está 
no Brasil, que não ex-

tradita brasileiros natos, 
e é pouco provável que 
a pena seja transferida 
entre países, o que não 
altera uma realidade: dar 
sequência à carreira no 
futebol ficou difícil.

O jogador, a pesso-
as próximas, procurava 
demonstrar otimismo 
antes da audiência final 
no Supremo Tribunal 
de Cassação, em Roma. 
Mas ele sabia que sua 
posição não era simples 
e não chegou a receber 
com surpresa o resultado 
apresentado pelos juízes 
da Itália.

O atacante conside-
ra agora seu futuro no 
futebol. Aos 37 anos, 
carregava a expectativa 
de que poderia voltar a 
jogar no Santos em caso 
de absolvição. Ele não 

se interessou pelas son-
dagens que recebeu de 
equipes brasileiras, uma 
delas da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Sua 
avaliação era a de que 
não poderia fazer nada 
antes da decisão final.

Questionado, disse 
não saber se seria possí-
vel retomar a carreira no 
exterior, em um país sem 
acordo de extradição 
com a Itália e sem correr 
o risco de ser preso. Aos 
interlocutores, não pare-
ceu com muita vontade 
de sair do Brasil mais 
uma vez. Ele já atuou na 
Espanha, na Inglaterra, 
na Itália, na China e na 
Turquia.

O caso do estupro se 
deu quando ele defendia 
o Milan. Segundo a in-
vestigação do Ministério 

Público, Robinho e outros 
cinco homens praticaram 
violência sexual contra 
uma mulher albanesa, 
que estava embriagada, 
no camarim de uma casa 
noturna de Milão. Amigo 
do atleta, Ricardo Falco 
também foi condenado. 
Os outros quatro ainda 
são réus.

Robinho tem uma ver-
são dos eventos naquela 
noite em que ocorreu 
o crime na qual afirma 
que outras pessoas que 
estavam na boate fizeram 
sexo com a mulher, mas 
ele, não.

Ao assinar contrato 
com o Santos em outubro 
de 2020, ele e seus advo-
gados disseram ao clube 
que as decisões anteriores 
da Justiça italiana não 
levaram em conta provas 

que seriam consideradas 
no recurso e mudariam o 
rumo do julgamento. Essa 
foi uma das justificativas 
dadas a conselheiros pelo 
presidente da época, Or-
lando Rollo, para justifi-
car o acerto.

Com a repercussão 
negativa e a pressão de 
patrocinadores, a contra-
tação não foi concretiza-
da. O acordo foi rescin-
dido em fevereiro do ano 
passado, e Robinho não 
jogou nenhuma vez. Seria 
sua quarta passagem pelo 
time que o revelou e onde 
explodiu com o título bra-
sileiro de 2002.

De acordo com um 
familiar, ele passou boa 
parte de quarta-feira a 
receber e responder men-
sagens de apoio, prin-
cipalmente de pessoas 

do mundo do futebol. 
Respondeu estar triste, 
mas tranquilo, e falou de 
fé. O atacante se declara 
evangélico.

Para as pessoas que 
convivem com Robinho, 
a questão física não seria 
problema. Ele tem treina-
do quase todos os dias, 
praticado futevôlei nas 
praias de Santos e em sua 
casa no Guarujá e jogado 
futebol em partidas de 
confraternização.

Nos próximos meses, 
o clube de Vila Belmiro 
deve encerrar uma dívi-
da que tem com o atleta 
referente a 2014 e 2015. 
Para receber o débito de 
cerca de R$ 2,5 milhões, 
ele deu um desconto no 
valor total e aceitou par-
celamentos de R$ 150 mil 
mensais.
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RODRIGO CONCEICAO FRANCA AUAD CNPJ: 37.079.974/0001-12 
NOME FANTASIA: DEDEPLUS DEDETIZADORA, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano SMADES as Licenças Ambientais: Licença Prévia(LP), Licença 
de Instalação(L.I) e Licença de Operação (LO) Adequação Ambiental, 
para as atividades de IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS. Localizada na Rua Desembargador José de Mesquita, 
nº 515, Bairro Araes, Cep: 78.005-560 no município de Cuiabá /MT.

ECHER SÃO JOSÉ 40 SPE S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita sob CNPJ n° 38.419.855/0001-24, torna público que 
requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável – SMADESS, as Licenças de Localização (LL) e 
Especial (LE) para o Stand de Vendas de Imóveis localizado na Av. 
Fernando Corrêa da Costa, bairro São José, município de Cuiabá/
MT (Lat.: 15°38’23.49”S; Long.: 56° 1’58.58”O).

ECHER SÃO JOSÉ 40 SPE S.A., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita sob CNPJ n° 38.419.855/0001-24, torna público 
que requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – SMADESS, as Licenças de Localização (LL) 
e Especial (LE) para o Stand de Vendas de Imóveis localizado na 
Av. Arquimedes Pereira Lima, bairro São José, município de Cuiabá/
MT (Lat.: 15°37’38.66”S; Long.: 56° 1’59.96”O).

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

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

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 02.937.632/0042-80, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A COORDENADORIA DE LICENCIAMEN-
TO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESEN-
VOLVIMENTO E TURISMODO MUNICÍPIO DE TAPURAH/MT, A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 108/2020 PARA O ARMAZÉM DE GRÃOS, 
LOCALIZADO NA RODOVIA MT 338, KM 123,5, DISTRITO ANA TERRA, ZONA 
RURAL, CEP 78.573-000, MUNICIPIO DE TAPURAH/MT E COORDENADA LAT: 
12°32’32.59”S LONG: 56° 39’6.66”W.

Cuiabá, sábado, 22 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

22, 25 e 26-01/22

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

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

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

22, 25 e 26-01/22

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS Expedido Por Determinação Do Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Rachel 
Fernandes Alencastro Martins Processo N. 1002177-72.2016.8.11.0002 Valor Da Causa: R$ 30.843,26 
Espécie: [Alienação Fiduciária]->Busca E Apreensão (181) Polo Ativo: Nome: Bradesco Administradora De 
Consorcios Ltda. Endereço: Av Cidade De Deus, S/N, Predio Prata - 2 Andar, Vila Yara, Osasco - Sp - Cep: 
06029-900 Polo Passivo: Nome: Elza Medeiros Da Cruz Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 74, 
(Lot C Esportivo), Centro-Sul, Várzea Grande - Mt - Cep: 78125-720 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: 1. O(a) 
réu(re) integra o grupo/cota de consórcio nº 7832/034, administrado pela autora. Por força da contemplação da 
cota consorcial, adquiriu o(s) veículo(s) abaixo descrito(s): Marca Changan, Tipo Veículo, Modelo Chana 
Sc6360a, Chassi Ls4bdb3d5cf600300, Cor Prata, Ano 20211/2012, Placa Oah1420, Renavan 492607095 2. 
Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu(ré) assinou 
o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse 
indireta do bem descrito e individualizado no item 1, tornando-se, assim, enquanto devedor(a) em possuidor(a) 
e depositário(a) do(s) bem(s), nos termos dos artigos 1361, § 2º e artigo 1363, ambos no Código Civil. 3. 
Tratando-Se De Dívida Contraída Pelo Sistema Consorcial, Atrelado Ao Preço Do Bem Básico Do Plano 
(Veículo Zero Quilômetro), O Valor De Cada Contribuição É Calculado Sobre O Valor Da Categoria Desse Bem 
Básico Na Data Da Realização De Cada Assembléia De Contemplação. 3.1 O pagamento efetuado de forma 
diversa do previsto no regulamento do grupo e da própria legislação que rege o sistema estabelecida pelo 
Banco Central, geram diferenças, cujo acerto deverá ser efetuado nas próximas assembléias, conforme 
previsto em referidas normas. 4. Ocorre, porém, que a(o) ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de honrar com 
as contribuições ao grupo consorcial, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/12/2015, 
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da 
Lei 13.043/2014. 5. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora 
do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento. 6. Como 
conseqüência de tal mora impõe-se a realização da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação 
Fiduciária), em consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do Código Civil c/c artigo 3º 
do mencionado Decreto-lei nº 911/69, com as alterações da lei 10.931/04 e Lei 13.043 de 13/11/2014, estando o 
débito em aberto atualizado nesta data no montante de R$ 3.751,90 (três mil e setecentos e cinquenta e um 
reais e noventa centavos), correspondente ao percentual de 7,07%, sobre o valor da categoria do bem básico 
do plano (representativo da dívida vencida e da vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais 
sobre o vencido), conforme demonstrativo abaixo, sendo que o valor será reajustado de acordo com a 
legislação que rege o sistema consorcial (variação do preço do bem básico do plano), sendo que o valor total 
para fins de purgação da mora em R$ 3.751,90. Dá-se à presente o valor de R$ 30.843,26 (trinta mil e oitocentos 
e quarenta e três reais e vinte e seis centavos). DECISÃO: Vistos. 1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 
Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 
constando as advertências legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 
requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 
termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) 
dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.4. Em 
caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).5. Outrossim, O Poder 
Judiciário, Fundamentado Nos Princípios Da Celeridade E Economia processual, traz a oportunidade às partes 
e seus procuradores, por meio de Negócio Jurídico Processual, a Adesão ao procedimento especial do Juízo 
100% Digital. As regras do citado negócio jurídico estão dispostas na Resolução Tj-Mt/Oe N. 11 De 22 De Julho 
De 2021, bem como, Resolução nº 345/2020 e nº 378/2021, do CNJ.6. Assim, concedo ao exequente o prazo de 
05 (cinco) dias, e, à parte executada, até a primeira manifestação nos autos (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21) 
para que manifestem interesse na adesão ao citado negócio jurídico processual, importando a inércia em 
aceitação tácita, após duas intimações (art. 3º, § 5º Res/OE nº 11/21).7. DIANTE DOS Recursos Tecnológicos 
Existentes Esclareço Que Este Juízo Realizará As Comunicações Processuais Através De Email E Whatsapp. 
Caso haja concordância, as partes deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, no 
momento da manifestação de concordância, bem como manter o mesmo atualizado. (art. 193 e 246, V, do 
CPC).8. Às providências. Advertências À Parte: Será Nomeada Curador Especial Em Caso De Revelia (Art. 
257, IV, CPC). 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, 
Joseline Maria Martins Da Cruz, Digitei. Várzea Grande, 6 de dezembro de 2021.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, ISAIAS 
DO NASCIMENTO MELO, portador da CTPS nº 99371, Série 00033, UF MA, residente e 
domiciliado a Rua Marcelo Ribeiro, nº 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.720, 
para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 22/11/2021. O não 
comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação caracterizará Abandono de 
Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o contrato de trabalho ser 
rescindido por justa causa.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, 
GREVERSON MARCIO DE MORAES, portador da CTPS nº 38818, Série 00012, UF MT, 
residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, nº 10, Quadra 151 C Etapa 2, Coxipó da Ponte, 
Cuiabá/MT, CEP 78.052.300, para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 
19/11/2021. O não comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação 
caracterizará Abandono de Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o 
contrato de trabalho ser rescindido por justa causa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

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

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

Edital de Citação -  Prazo de 20 dias -  Expedido por Determinação do Mm. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior -
Processo nº 1059204-85.2019.8.11.0041.  Valor  da Causa: R$11.582,53.  Espécie: Busca e Apreensão.  Polo Ativo:  Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., inscrita no CNPJ sob nº 07.707.650/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno,
nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, CEP 04.752-901 - São Paulo - SP. POLO PASSIVO: Reginaldo Ribeiro Boaventura,
brasileiro, solteiro, motorista carga caminhoneiro, filiação: Dalva Ribeiro Boaventura, RG nº 09090800, CPF nº 545.448.821-68,
residente e domiciliado à Av. Allan Kardek, 424, Jardim Santa IS, CEP 78035155, Cuiabá-MT, endereço eletrônico não informado.
Finalidade: Citação do polo passivo Reginaldo Ribeiro Boaventura, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido,
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir  resumida, para, querendo, apresentar
resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, conforme
documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 20027657473, celebrado
entre as partes no dia 28/11/2017, a requerente concedeu um crédito ao requerido, no valor líquido de R$12.174,40 que deveria
ser pago em 48 prestações no valor de R$540,28, cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 04/01/2018 e
da última para o dia 04/11/2021, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Fiat modelo Palio 1.0, ano
fabricação 2007, chassi 9BD17164G72912899, placa ADL9229, cor branca e renavam nº 000909354472. Ocorre, entretanto, que
o  requerido não cumpriu  as obrigações  voluntariamente pactuadas,  deixando de pagar  as prestações vencidas  a partir  de
04/09/2019.  Decisão:  Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in
mora   e   o   fumus   boni   iuris,   consubstanciados,   respectivamente,   nos   documentos   acostados   à   inicial   e   no   desinteresse
demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo Marca Fiat, Modelo Palio
1.0,  Chassi  9BD17164G72912899,  RENAVAM 000909354472, Placa ADL9229,  Cor Branca,  Ano 07/07, Movido à Gasolina,
depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o
prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não,
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco)
dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do DL
911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de
Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça
junto ao Id 27357952 - pág. 4, para o devido cumprimento de mandado. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar
força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1
do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Determino que o Sr. Oficial de
Justiça que Não Permita que Qualquer Pessoa Alheia, ou que Não Pertença ao Poder Judiciário, o Acompanhe no Cumprimento
Deste Mandado, Principalmente a Figura do Localizador, com Exceção do Reforço Policial, se Requerida e Deferida. Cuiabá,
08/01/2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. Decisão: Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 63079573, defiro o pedido de Id 64988441. Cite-se o requerido Reginaldo Ribeiro Boaventura
por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento
não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local
de ampla circulação, com fundamento no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como
intimação.  Cuiabá,  23/11/2021.  Juiz  Paulo de Toledo Ribeiro  Junior  Titular da  Quarta Vara  Especializada de Direito
Bancário.  Advertência: O prazo para responder a ação é de 15 dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital,
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado
na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá-MT, 13/12/2021. (Assinado Digitalmente)  Técnico(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 21/01 e 22/01/22

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

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

09:00h26/01/2022 Erico Sobral
Leiloeiro Oficial

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.

TRANSPORTADORA BATISTA LTDA – CNPJ 02.679.656/0002-99, localizado 
Rodovia dos Imigrantes, s/nº, KM 7,5, bairro Jeanne, Várzea Grande/MT, torna-
se público que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
pedido de Licença Ambiental Simplificada – LAS, para atividade de transporte 
rodoviário de produtos perigosos (TRPP).

TIPO: ORDINÁRIA ; LOCAL: ONLINE (www.grupovivenza.com ou APP “VIVENZA
CONDOMÍNIOS”); DATA: 28/01/2022 (sexta-feira); HORA: 19h00min 1ª convocação – 
19h30min 2ª convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital são convocados os proprietários e/ou procuradores a participarem da 
assembleia geral que se fará realizar no dia, hora e local acima especificado, em 
conformidade com a Lei 4.591/64 e com a Convenção do Condomínio, para discussão e 
deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas de 11/2020 a 10/2021; 2) 
Discussão e deliberação sobre assuntos gerais de interesse comum: a) Projeto para 
climatização e fechamento com blindex dos espaços Gourmet e churrasqueira da piscina; b) 
Projeto de fechamento da eclusa de pedestre em blindex com divisória para moradores e 
visitantes/prestadores de serviço; c) Informações dos valores das novas taxas de acordo 
com IGPM de uso e melhorias no salão/espaço gourmet/churrasqueira da piscina; d) 
Crianças desacompanhadas de seus responsáveis circulando no condomínio até tarde da 
noite; e) Informações sobre lixo sendo jogado para o terreno do colégio com diversas 
reclamações; f) Informações sobre as portas dos blocos que estão ficando abertas 24 horas; 
g) Instalação de novos pontos de câmera na área social comum em pontos cegos 
atualmente; h) Proposta/sugestões para uso do espaço fitness; i) Informações sobre o uso 
adequado das vagas de garagem em período chuvoso para não prejudicar a grama; 
OBSERVAÇÕES: a) São direitos do condômino: Lei 10406/02 – Art. 1.335 – Inciso III: 
votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite. Não sendo permitido 
aos inadimplentes votar nas deliberações. b) Os condôminos/proprietários que não puderem 
participar da Assembleia Geral poderão estabelecer procuradores, com poderes especiais, 
que devem se habilitar junto à Administradora (Vivenza Condomínios) até as 12h00 do dia 
27/01/2022, por meio do envio do instrumento de procuração, juntamente com cópia de 
documento pessoal do outorgante e outorgado, para o e-mail da administradora 
juridico@grupovivenza.com.br c) A assembleia terá duração máxima de 60min e assuntos 
fora da pauta serão tratados ao final ou em outra oportunidade. A ausência dos Senhores 
Condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância os assuntos que 
forem tratados e deliberados. PARTICIPE, COMPAREÇAAASSEMBLÉIA, não permita que 
uma minoria decida por você! Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

RODRIGO MELO ROGRIGUES
Síndico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

CNPJ 29.664.100/000102

Rua Santo Antônio, Nº 388 – Bairro Chácara dos Pinheiros - 

Cuiabá/MT – CEP 78.080-040 

Edital  de  Convocação  de  Assembleia  Geral  Ordinária -  A  presidente  do
IRPAMDEQ - Instituto de Recuperação e Amparo a Mulher Dependente Química
Ana Neri do Estado de Mato Grosso, situado na Rua Formosa nº  88 Bairro Planalto,
Cuiabá/MT, CEP 78058-791, nos temos dos artigos 13 e 14 do seu Estatuto Social,
convoca seus associados, sua diretoria e demais membros para Assembleia Geral
Ordinária  de  Prestação  de  contas  a ser  realizada  no  dia  26/02/2022,  na  Rua
Formosa nº88, Bairro Planalto, Cuiabá/MT, CEP 78058-791, em 1ª convocação as
8h com 20% dos seus membros/associados, e em 2ª convocação as 8h30mim com
qualquer  número  de  membros/associados,  para  deliberarem  sobre  a  seguinte:
Ordem do Dia: 1. Apreciação do relatório anual da Diretoria; 2. Discutir e votar as
contas e o balaço geral da tesouraria com parecer do conselho fiscal; 3. Eleição da
diretoria. Maria de Fátima da Silva - Presidente. 22/01/22

Mont  Blanc  Mineração  Ltda,  Inscrita  no  CNPJ  nº 23.497.182/0001-53,  torna
público que requereu à SEMA-MT as Licenças Prévia, de Instalação e Operação
para extração e beneficiamento de calcário no município de Nova Xavantina-MT
para os processos ANM nos 866438/2015 e 866647/2008. Não foi determinado
Estudo de Impacto Ambiental. 22/01/22

Mont  Blanc  Mineração  Ltda,  Inscrita  no  CNPJ  nº 23.497.182/0001-53,  torna
público que requereu à SEMA-MT a Licença de Operação-Pesquisa com Guia de
Utilização para extração e beneficiamento de calcário no município de Nova
Xavantina-MT  para  o  processo  ANM  no 866381/2016.  Não  foi  determinado
Estudo de Impacto Ambiental. 22/01/22

Prefeitura Municipal de Acorizal, CNPJ 03.507.571/0001-05, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA),
a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Projeto de 
Construção de Passeio Público em diversas vias da sede municipal e 
distritos, município de Acorizal/MT

Prefeitura Municipal de Acorizal, CNPJ03.507.571/0001-05, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA),
a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Projeto de 
Recuperação de estradas vicinais nas coordenadas geográficas Trecho 
0 1 : 1 5 ° 1 1 ' 2 0 . 9 9 " S / 5 6 ° 2 2 ' 3 1 . 3 5 " O ; T r e c h o 0 2 : 
15°9'15.77"S/56°24'50.21"O, Trecho 03: 15°9'12.48"S/56°24'47.64"O, 
T r e c h o 0 4 : 1 5 ° 3 ' 5 4 . 0 1 " S / 5 6 ° 2 1 ' 4 . 7 5 " O ; T r e c h o 0 5 : 
15°2'44.08"S/56°18'25.22"O; Trecho 06: 15° 7'59.83"S/56°20'23.34"O; 
Trecho 07: 15°11'51.88"S/56°15'40.09"O; Trecho 08: 15° 
7'8.94"S/56°13'52.77"O; Trecho 09: 15°11'9.70"S/56°16'57.02"O; Trecho 
10: 15°12'1.70"S/56°21'23.85"O; Trecho 11: 15°10'12.51"S 
56°18'46.24"O, município de Acorizal/MT

Oeste Comercio de Madeiras LTDA-EPP Rua das , situada à
Margaridas, N° 379-N, Gleba Taquaral, Juara-MT, portadora CNPJ 
12.124.010/0002-07 SEMA-MT, torna a público que requereu a , a 
Licença Ambiental Simplificada-LAS , para a atividade de SERRARIAS 
SEM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO-RESSERAGEM 
(Beneficiamento) Não foi determinado estudo de impacto ambiental.. 

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 09/02/22 (1º leilão) e 16/02/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote: 
Lote 2 - Poconé/MT. Bairro Jurumírim. Rua 21 de Janeiro, s/n. Lote 2-A. Casa. Áreas: const. 70,21m² e ter. 
227,74m². Mat. 20.377 do 1º RI local. Obs.: Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 151.888,27. 2º Leilão 
R$ 143.501,96 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Lote 6 - Cuiabá/MT. Bairro Carumbé. Av. Governador 
Dante Martins de Oliveira, 3.551. Res. Torres Ville D’Itália. Ap. 602 (6º pav. – Bl. F) c/ 2 vagas, 293/293A. Áreas: 
priv. 71,83m² (ap.), 21,60m² (vagas) e fração ideal 0,384471%. Mat. 127.274 do 6º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). 
Lance mínimo: 1º Leilão R$ 338.268,52. 2º Leilão R$ 317.994,98 (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 POCONÉ/MT E 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

Edital nº: 010/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 07 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NOS SERVIÇOS DE REFORMA DE SOFÁ E FORNECIMENTO DE 
PEÇAS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 009/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 04 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER ÀS 
DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E 
DEMAIS PROMOTORIAS 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 012/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 08 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO 
ALIMENTÍCIO, DE USO CONTÍNUO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA E SUAS UNIDADES DA CAPITAL E VÁRZEA 
GRANDE/MT, 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 011/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 07 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE 
USO CONTÍNUO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E 
SUAS UNIDADES DA CAPITAL E VÁRZEA GRANDE/MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

ROBINHO Jogador tinha esperança de que seria absolvido 
em caso de estupro e retomaria carreira

Robinho vê futuro complicado no 
futebol e aposentadoria mais próxima
ALEX SABINO
Da Folhapress - São Paulo

Robinho tinha consci-
ência da complexidade 
da situação, mas acom-
panhou com esperança 
os desdobramentos de 
seu julgamento na úl-
tima quarta-feira (19). 
Um amigo e um parente 
do atacante disseram à 
Folha que ele fora avi-
sado da dificuldade de 
reversão da sentença, 
porém ouvira que não 
seria impossível evitar 
a pena.

Não evitou. A última 
instância da Justiça ita-
liana confirmou a con-
denação a nove anos de 
prisão por estupro, em 
caso ocorrido em 2013, 
em Milão. O atleta está 
no Brasil, que não ex-

tradita brasileiros natos, 
e é pouco provável que 
a pena seja transferida 
entre países, o que não 
altera uma realidade: dar 
sequência à carreira no 
futebol ficou difícil.

O jogador, a pesso-
as próximas, procurava 
demonstrar otimismo 
antes da audiência final 
no Supremo Tribunal 
de Cassação, em Roma. 
Mas ele sabia que sua 
posição não era simples 
e não chegou a receber 
com surpresa o resultado 
apresentado pelos juízes 
da Itália.

O atacante conside-
ra agora seu futuro no 
futebol. Aos 37 anos, 
carregava a expectativa 
de que poderia voltar a 
jogar no Santos em caso 
de absolvição. Ele não 

se interessou pelas son-
dagens que recebeu de 
equipes brasileiras, uma 
delas da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Sua 
avaliação era a de que 
não poderia fazer nada 
antes da decisão final.

Questionado, disse 
não saber se seria possí-
vel retomar a carreira no 
exterior, em um país sem 
acordo de extradição 
com a Itália e sem correr 
o risco de ser preso. Aos 
interlocutores, não pare-
ceu com muita vontade 
de sair do Brasil mais 
uma vez. Ele já atuou na 
Espanha, na Inglaterra, 
na Itália, na China e na 
Turquia.

O caso do estupro se 
deu quando ele defendia 
o Milan. Segundo a in-
vestigação do Ministério 

Público, Robinho e outros 
cinco homens praticaram 
violência sexual contra 
uma mulher albanesa, 
que estava embriagada, 
no camarim de uma casa 
noturna de Milão. Amigo 
do atleta, Ricardo Falco 
também foi condenado. 
Os outros quatro ainda 
são réus.

Robinho tem uma ver-
são dos eventos naquela 
noite em que ocorreu 
o crime na qual afirma 
que outras pessoas que 
estavam na boate fizeram 
sexo com a mulher, mas 
ele, não.

Ao assinar contrato 
com o Santos em outubro 
de 2020, ele e seus advo-
gados disseram ao clube 
que as decisões anteriores 
da Justiça italiana não 
levaram em conta provas 

que seriam consideradas 
no recurso e mudariam o 
rumo do julgamento. Essa 
foi uma das justificativas 
dadas a conselheiros pelo 
presidente da época, Or-
lando Rollo, para justifi-
car o acerto.

Com a repercussão 
negativa e a pressão de 
patrocinadores, a contra-
tação não foi concretiza-
da. O acordo foi rescin-
dido em fevereiro do ano 
passado, e Robinho não 
jogou nenhuma vez. Seria 
sua quarta passagem pelo 
time que o revelou e onde 
explodiu com o título bra-
sileiro de 2002.

De acordo com um 
familiar, ele passou boa 
parte de quarta-feira a 
receber e responder men-
sagens de apoio, prin-
cipalmente de pessoas 

do mundo do futebol. 
Respondeu estar triste, 
mas tranquilo, e falou de 
fé. O atacante se declara 
evangélico.

Para as pessoas que 
convivem com Robinho, 
a questão física não seria 
problema. Ele tem treina-
do quase todos os dias, 
praticado futevôlei nas 
praias de Santos e em sua 
casa no Guarujá e jogado 
futebol em partidas de 
confraternização.

Nos próximos meses, 
o clube de Vila Belmiro 
deve encerrar uma dívi-
da que tem com o atleta 
referente a 2014 e 2015. 
Para receber o débito de 
cerca de R$ 2,5 milhões, 
ele deu um desconto no 
valor total e aceitou par-
celamentos de R$ 150 mil 
mensais.

D4Sign 96533dca-5f26-4aab-8a26-91df49cd823c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

RODRIGO CONCEICAO FRANCA AUAD CNPJ: 37.079.974/0001-12 
NOME FANTASIA: DEDEPLUS DEDETIZADORA, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano SMADES as Licenças Ambientais: Licença Prévia(LP), Licença 
de Instalação(L.I) e Licença de Operação (LO) Adequação Ambiental, 
para as atividades de IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS. Localizada na Rua Desembargador José de Mesquita, 
nº 515, Bairro Araes, Cep: 78.005-560 no município de Cuiabá /MT.

ECHER SÃO JOSÉ 40 SPE S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita sob CNPJ n° 38.419.855/0001-24, torna público que 
requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável – SMADESS, as Licenças de Localização (LL) e 
Especial (LE) para o Stand de Vendas de Imóveis localizado na Av. 
Fernando Corrêa da Costa, bairro São José, município de Cuiabá/
MT (Lat.: 15°38’23.49”S; Long.: 56° 1’58.58”O).

ECHER SÃO JOSÉ 40 SPE S.A., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita sob CNPJ n° 38.419.855/0001-24, torna público 
que requereu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – SMADESS, as Licenças de Localização (LL) 
e Especial (LE) para o Stand de Vendas de Imóveis localizado na 
Av. Arquimedes Pereira Lima, bairro São José, município de Cuiabá/
MT (Lat.: 15°37’38.66”S; Long.: 56° 1’59.96”O).

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

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

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 02.937.632/0042-80, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A COORDENADORIA DE LICENCIAMEN-
TO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESEN-
VOLVIMENTO E TURISMODO MUNICÍPIO DE TAPURAH/MT, A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 108/2020 PARA O ARMAZÉM DE GRÃOS, 
LOCALIZADO NA RODOVIA MT 338, KM 123,5, DISTRITO ANA TERRA, ZONA 
RURAL, CEP 78.573-000, MUNICIPIO DE TAPURAH/MT E COORDENADA LAT: 
12°32’32.59”S LONG: 56° 39’6.66”W.

Cuiabá, sábado, 22 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

22, 25 e 26-01/22

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

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

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

22, 25 e 26-01/22

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS Expedido Por Determinação Do Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Rachel 
Fernandes Alencastro Martins Processo N. 1002177-72.2016.8.11.0002 Valor Da Causa: R$ 30.843,26 
Espécie: [Alienação Fiduciária]->Busca E Apreensão (181) Polo Ativo: Nome: Bradesco Administradora De 
Consorcios Ltda. Endereço: Av Cidade De Deus, S/N, Predio Prata - 2 Andar, Vila Yara, Osasco - Sp - Cep: 
06029-900 Polo Passivo: Nome: Elza Medeiros Da Cruz Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 74, 
(Lot C Esportivo), Centro-Sul, Várzea Grande - Mt - Cep: 78125-720 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: 1. O(a) 
réu(re) integra o grupo/cota de consórcio nº 7832/034, administrado pela autora. Por força da contemplação da 
cota consorcial, adquiriu o(s) veículo(s) abaixo descrito(s): Marca Changan, Tipo Veículo, Modelo Chana 
Sc6360a, Chassi Ls4bdb3d5cf600300, Cor Prata, Ano 20211/2012, Placa Oah1420, Renavan 492607095 2. 
Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu(ré) assinou 
o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse 
indireta do bem descrito e individualizado no item 1, tornando-se, assim, enquanto devedor(a) em possuidor(a) 
e depositário(a) do(s) bem(s), nos termos dos artigos 1361, § 2º e artigo 1363, ambos no Código Civil. 3. 
Tratando-Se De Dívida Contraída Pelo Sistema Consorcial, Atrelado Ao Preço Do Bem Básico Do Plano 
(Veículo Zero Quilômetro), O Valor De Cada Contribuição É Calculado Sobre O Valor Da Categoria Desse Bem 
Básico Na Data Da Realização De Cada Assembléia De Contemplação. 3.1 O pagamento efetuado de forma 
diversa do previsto no regulamento do grupo e da própria legislação que rege o sistema estabelecida pelo 
Banco Central, geram diferenças, cujo acerto deverá ser efetuado nas próximas assembléias, conforme 
previsto em referidas normas. 4. Ocorre, porém, que a(o) ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de honrar com 
as contribuições ao grupo consorcial, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/12/2015, 
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da 
Lei 13.043/2014. 5. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora 
do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento. 6. Como 
conseqüência de tal mora impõe-se a realização da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação 
Fiduciária), em consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do Código Civil c/c artigo 3º 
do mencionado Decreto-lei nº 911/69, com as alterações da lei 10.931/04 e Lei 13.043 de 13/11/2014, estando o 
débito em aberto atualizado nesta data no montante de R$ 3.751,90 (três mil e setecentos e cinquenta e um 
reais e noventa centavos), correspondente ao percentual de 7,07%, sobre o valor da categoria do bem básico 
do plano (representativo da dívida vencida e da vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais 
sobre o vencido), conforme demonstrativo abaixo, sendo que o valor será reajustado de acordo com a 
legislação que rege o sistema consorcial (variação do preço do bem básico do plano), sendo que o valor total 
para fins de purgação da mora em R$ 3.751,90. Dá-se à presente o valor de R$ 30.843,26 (trinta mil e oitocentos 
e quarenta e três reais e vinte e seis centavos). DECISÃO: Vistos. 1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 
Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 
constando as advertências legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 
requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 
termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) 
dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.4. Em 
caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).5. Outrossim, O Poder 
Judiciário, Fundamentado Nos Princípios Da Celeridade E Economia processual, traz a oportunidade às partes 
e seus procuradores, por meio de Negócio Jurídico Processual, a Adesão ao procedimento especial do Juízo 
100% Digital. As regras do citado negócio jurídico estão dispostas na Resolução Tj-Mt/Oe N. 11 De 22 De Julho 
De 2021, bem como, Resolução nº 345/2020 e nº 378/2021, do CNJ.6. Assim, concedo ao exequente o prazo de 
05 (cinco) dias, e, à parte executada, até a primeira manifestação nos autos (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21) 
para que manifestem interesse na adesão ao citado negócio jurídico processual, importando a inércia em 
aceitação tácita, após duas intimações (art. 3º, § 5º Res/OE nº 11/21).7. DIANTE DOS Recursos Tecnológicos 
Existentes Esclareço Que Este Juízo Realizará As Comunicações Processuais Através De Email E Whatsapp. 
Caso haja concordância, as partes deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, no 
momento da manifestação de concordância, bem como manter o mesmo atualizado. (art. 193 e 246, V, do 
CPC).8. Às providências. Advertências À Parte: Será Nomeada Curador Especial Em Caso De Revelia (Art. 
257, IV, CPC). 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, 
Joseline Maria Martins Da Cruz, Digitei. Várzea Grande, 6 de dezembro de 2021.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, ISAIAS 
DO NASCIMENTO MELO, portador da CTPS nº 99371, Série 00033, UF MA, residente e 
domiciliado a Rua Marcelo Ribeiro, nº 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.720, 
para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 22/11/2021. O não 
comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação caracterizará Abandono de 
Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o contrato de trabalho ser 
rescindido por justa causa.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, 
GREVERSON MARCIO DE MORAES, portador da CTPS nº 38818, Série 00012, UF MT, 
residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, nº 10, Quadra 151 C Etapa 2, Coxipó da Ponte, 
Cuiabá/MT, CEP 78.052.300, para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 
19/11/2021. O não comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação 
caracterizará Abandono de Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o 
contrato de trabalho ser rescindido por justa causa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

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

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

Edital de Citação -  Prazo de 20 dias -  Expedido por Determinação do Mm. Juiz de Direito Paulo de Toledo Ribeiro Junior -
Processo nº 1059204-85.2019.8.11.0041.  Valor  da Causa: R$11.582,53.  Espécie: Busca e Apreensão.  Polo Ativo:  Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A., inscrita no CNPJ sob nº 07.707.650/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno,
nº 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, CEP 04.752-901 - São Paulo - SP. POLO PASSIVO: Reginaldo Ribeiro Boaventura,
brasileiro, solteiro, motorista carga caminhoneiro, filiação: Dalva Ribeiro Boaventura, RG nº 09090800, CPF nº 545.448.821-68,
residente e domiciliado à Av. Allan Kardek, 424, Jardim Santa IS, CEP 78035155, Cuiabá-MT, endereço eletrônico não informado.
Finalidade: Citação do polo passivo Reginaldo Ribeiro Boaventura, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido,
dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir  resumida, para, querendo, apresentar
resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, conforme
documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de
acesso seguem descritas no corpo deste edital. Resumo da Inicial: Por “Contrato de Financiamento” nº 20027657473, celebrado
entre as partes no dia 28/11/2017, a requerente concedeu um crédito ao requerido, no valor líquido de R$12.174,40 que deveria
ser pago em 48 prestações no valor de R$540,28, cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 04/01/2018 e
da última para o dia 04/11/2021, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Fiat modelo Palio 1.0, ano
fabricação 2007, chassi 9BD17164G72912899, placa ADL9229, cor branca e renavam nº 000909354472. Ocorre, entretanto, que
o  requerido não cumpriu  as obrigações  voluntariamente pactuadas,  deixando de pagar  as prestações vencidas  a partir  de
04/09/2019.  Decisão:  Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in
mora   e   o   fumus   boni   iuris,   consubstanciados,   respectivamente,   nos   documentos   acostados   à   inicial   e   no   desinteresse
demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo Marca Fiat, Modelo Palio
1.0,  Chassi  9BD17164G72912899,  RENAVAM 000909354472, Placa ADL9229,  Cor Branca,  Ano 07/07, Movido à Gasolina,
depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o
prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não,
estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco)
dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do DL
911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de
Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça
junto ao Id 27357952 - pág. 4, para o devido cumprimento de mandado. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar
força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1
do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. Determino que o Sr. Oficial de
Justiça que Não Permita que Qualquer Pessoa Alheia, ou que Não Pertença ao Poder Judiciário, o Acompanhe no Cumprimento
Deste Mandado, Principalmente a Figura do Localizador, com Exceção do Reforço Policial, se Requerida e Deferida. Cuiabá,
08/01/2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior. Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário. Decisão: Vistos etc.
Diante da certidão negativa de Id 63079573, defiro o pedido de Id 64988441. Cite-se o requerido Reginaldo Ribeiro Boaventura
por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento
não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local
de ampla circulação, com fundamento no § do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como
intimação.  Cuiabá,  23/11/2021.  Juiz  Paulo de Toledo Ribeiro  Junior  Titular da  Quarta Vara  Especializada de Direito
Bancário.  Advertência: O prazo para responder a ação é de 15 dias, contado a partir de expirado o prazo do presente edital,
sendo que em caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado
na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá-MT, 13/12/2021. (Assinado Digitalmente)  Técnico(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 21/01 e 22/01/22

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

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

09:00h26/01/2022 Erico Sobral
Leiloeiro Oficial

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.

TRANSPORTADORA BATISTA LTDA – CNPJ 02.679.656/0002-99, localizado 
Rodovia dos Imigrantes, s/nº, KM 7,5, bairro Jeanne, Várzea Grande/MT, torna-
se público que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, 
pedido de Licença Ambiental Simplificada – LAS, para atividade de transporte 
rodoviário de produtos perigosos (TRPP).

TIPO: ORDINÁRIA ; LOCAL: ONLINE (www.grupovivenza.com ou APP “VIVENZA
CONDOMÍNIOS”); DATA: 28/01/2022 (sexta-feira); HORA: 19h00min 1ª convocação – 
19h30min 2ª convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital são convocados os proprietários e/ou procuradores a participarem da 
assembleia geral que se fará realizar no dia, hora e local acima especificado, em 
conformidade com a Lei 4.591/64 e com a Convenção do Condomínio, para discussão e 
deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas de 11/2020 a 10/2021; 2) 
Discussão e deliberação sobre assuntos gerais de interesse comum: a) Projeto para 
climatização e fechamento com blindex dos espaços Gourmet e churrasqueira da piscina; b) 
Projeto de fechamento da eclusa de pedestre em blindex com divisória para moradores e 
visitantes/prestadores de serviço; c) Informações dos valores das novas taxas de acordo 
com IGPM de uso e melhorias no salão/espaço gourmet/churrasqueira da piscina; d) 
Crianças desacompanhadas de seus responsáveis circulando no condomínio até tarde da 
noite; e) Informações sobre lixo sendo jogado para o terreno do colégio com diversas 
reclamações; f) Informações sobre as portas dos blocos que estão ficando abertas 24 horas; 
g) Instalação de novos pontos de câmera na área social comum em pontos cegos 
atualmente; h) Proposta/sugestões para uso do espaço fitness; i) Informações sobre o uso 
adequado das vagas de garagem em período chuvoso para não prejudicar a grama; 
OBSERVAÇÕES: a) São direitos do condômino: Lei 10406/02 – Art. 1.335 – Inciso III: 
votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite. Não sendo permitido 
aos inadimplentes votar nas deliberações. b) Os condôminos/proprietários que não puderem 
participar da Assembleia Geral poderão estabelecer procuradores, com poderes especiais, 
que devem se habilitar junto à Administradora (Vivenza Condomínios) até as 12h00 do dia 
27/01/2022, por meio do envio do instrumento de procuração, juntamente com cópia de 
documento pessoal do outorgante e outorgado, para o e-mail da administradora 
juridico@grupovivenza.com.br c) A assembleia terá duração máxima de 60min e assuntos 
fora da pauta serão tratados ao final ou em outra oportunidade. A ausência dos Senhores 
Condôminos não os desobriga de aceitarem como tácita concordância os assuntos que 
forem tratados e deliberados. PARTICIPE, COMPAREÇAAASSEMBLÉIA, não permita que 
uma minoria decida por você! Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

RODRIGO MELO ROGRIGUES
Síndico

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

CNPJ 29.664.100/000102

Rua Santo Antônio, Nº 388 – Bairro Chácara dos Pinheiros - 

Cuiabá/MT – CEP 78.080-040 

Edital  de  Convocação  de  Assembleia  Geral  Ordinária -  A  presidente  do
IRPAMDEQ - Instituto de Recuperação e Amparo a Mulher Dependente Química
Ana Neri do Estado de Mato Grosso, situado na Rua Formosa nº  88 Bairro Planalto,
Cuiabá/MT, CEP 78058-791, nos temos dos artigos 13 e 14 do seu Estatuto Social,
convoca seus associados, sua diretoria e demais membros para Assembleia Geral
Ordinária  de  Prestação  de  contas  a ser  realizada  no  dia  26/02/2022,  na  Rua
Formosa nº88, Bairro Planalto, Cuiabá/MT, CEP 78058-791, em 1ª convocação as
8h com 20% dos seus membros/associados, e em 2ª convocação as 8h30mim com
qualquer  número  de  membros/associados,  para  deliberarem  sobre  a  seguinte:
Ordem do Dia: 1. Apreciação do relatório anual da Diretoria; 2. Discutir e votar as
contas e o balaço geral da tesouraria com parecer do conselho fiscal; 3. Eleição da
diretoria. Maria de Fátima da Silva - Presidente. 22/01/22

Mont  Blanc  Mineração  Ltda,  Inscrita  no  CNPJ  nº 23.497.182/0001-53,  torna
público que requereu à SEMA-MT as Licenças Prévia, de Instalação e Operação
para extração e beneficiamento de calcário no município de Nova Xavantina-MT
para os processos ANM nos 866438/2015 e 866647/2008. Não foi determinado
Estudo de Impacto Ambiental. 22/01/22

Mont  Blanc  Mineração  Ltda,  Inscrita  no  CNPJ  nº 23.497.182/0001-53,  torna
público que requereu à SEMA-MT a Licença de Operação-Pesquisa com Guia de
Utilização para extração e beneficiamento de calcário no município de Nova
Xavantina-MT  para  o  processo  ANM  no 866381/2016.  Não  foi  determinado
Estudo de Impacto Ambiental. 22/01/22

Prefeitura Municipal de Acorizal, CNPJ 03.507.571/0001-05, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA),
a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Projeto de 
Construção de Passeio Público em diversas vias da sede municipal e 
distritos, município de Acorizal/MT

Prefeitura Municipal de Acorizal, CNPJ03.507.571/0001-05, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA),
a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Projeto de 
Recuperação de estradas vicinais nas coordenadas geográficas Trecho 
0 1 : 1 5 ° 1 1 ' 2 0 . 9 9 " S / 5 6 ° 2 2 ' 3 1 . 3 5 " O ; T r e c h o 0 2 : 
15°9'15.77"S/56°24'50.21"O, Trecho 03: 15°9'12.48"S/56°24'47.64"O, 
T r e c h o 0 4 : 1 5 ° 3 ' 5 4 . 0 1 " S / 5 6 ° 2 1 ' 4 . 7 5 " O ; T r e c h o 0 5 : 
15°2'44.08"S/56°18'25.22"O; Trecho 06: 15° 7'59.83"S/56°20'23.34"O; 
Trecho 07: 15°11'51.88"S/56°15'40.09"O; Trecho 08: 15° 
7'8.94"S/56°13'52.77"O; Trecho 09: 15°11'9.70"S/56°16'57.02"O; Trecho 
10: 15°12'1.70"S/56°21'23.85"O; Trecho 11: 15°10'12.51"S 
56°18'46.24"O, município de Acorizal/MT

Oeste Comercio de Madeiras LTDA-EPP Rua das , situada à
Margaridas, N° 379-N, Gleba Taquaral, Juara-MT, portadora CNPJ 
12.124.010/0002-07 SEMA-MT, torna a público que requereu a , a 
Licença Ambiental Simplificada-LAS , para a atividade de SERRARIAS 
SEM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO-RESSERAGEM 
(Beneficiamento) Não foi determinado estudo de impacto ambiental.. 

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 09/02/22 (1º leilão) e 16/02/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote: 
Lote 2 - Poconé/MT. Bairro Jurumírim. Rua 21 de Janeiro, s/n. Lote 2-A. Casa. Áreas: const. 70,21m² e ter. 
227,74m². Mat. 20.377 do 1º RI local. Obs.: Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 151.888,27. 2º Leilão 
R$ 143.501,96 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Lote 6 - Cuiabá/MT. Bairro Carumbé. Av. Governador 
Dante Martins de Oliveira, 3.551. Res. Torres Ville D’Itália. Ap. 602 (6º pav. – Bl. F) c/ 2 vagas, 293/293A. Áreas: 
priv. 71,83m² (ap.), 21,60m² (vagas) e fração ideal 0,384471%. Mat. 127.274 do 6º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). 
Lance mínimo: 1º Leilão R$ 338.268,52. 2º Leilão R$ 317.994,98 (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 POCONÉ/MT E 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

Edital nº: 010/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 07 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NOS SERVIÇOS DE REFORMA DE SOFÁ E FORNECIMENTO DE 
PEÇAS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 009/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 04 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VISANDO ATENDER ÀS 
DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E 
DEMAIS PROMOTORIAS 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 012/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 08 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO 
ALIMENTÍCIO, DE USO CONTÍNUO DA PROCURADORIA-GERAL 
DE JUSTIÇA E SUAS UNIDADES DA CAPITAL E VÁRZEA 
GRANDE/MT, 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital nº: 011/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
Tipo: MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 07 de 
FEVEREIRO de 2022, as 09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE 
USO CONTÍNUO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E 
SUAS UNIDADES DA CAPITAL E VÁRZEA GRANDE/MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS 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, 21 de janeiro de 2022
Milton do Prado Gunthen Junior

Gerente de Licitações

PROCURADORIA GERAL DE 
JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

ROBINHO Jogador tinha esperança de que seria absolvido 
em caso de estupro e retomaria carreira

Robinho vê futuro complicado no 
futebol e aposentadoria mais próxima
ALEX SABINO
Da Folhapress - São Paulo

Robinho tinha consci-
ência da complexidade 
da situação, mas acom-
panhou com esperança 
os desdobramentos de 
seu julgamento na úl-
tima quarta-feira (19). 
Um amigo e um parente 
do atacante disseram à 
Folha que ele fora avi-
sado da dificuldade de 
reversão da sentença, 
porém ouvira que não 
seria impossível evitar 
a pena.

Não evitou. A última 
instância da Justiça ita-
liana confirmou a con-
denação a nove anos de 
prisão por estupro, em 
caso ocorrido em 2013, 
em Milão. O atleta está 
no Brasil, que não ex-

tradita brasileiros natos, 
e é pouco provável que 
a pena seja transferida 
entre países, o que não 
altera uma realidade: dar 
sequência à carreira no 
futebol ficou difícil.

O jogador, a pesso-
as próximas, procurava 
demonstrar otimismo 
antes da audiência final 
no Supremo Tribunal 
de Cassação, em Roma. 
Mas ele sabia que sua 
posição não era simples 
e não chegou a receber 
com surpresa o resultado 
apresentado pelos juízes 
da Itália.

O atacante conside-
ra agora seu futuro no 
futebol. Aos 37 anos, 
carregava a expectativa 
de que poderia voltar a 
jogar no Santos em caso 
de absolvição. Ele não 

se interessou pelas son-
dagens que recebeu de 
equipes brasileiras, uma 
delas da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Sua 
avaliação era a de que 
não poderia fazer nada 
antes da decisão final.

Questionado, disse 
não saber se seria possí-
vel retomar a carreira no 
exterior, em um país sem 
acordo de extradição 
com a Itália e sem correr 
o risco de ser preso. Aos 
interlocutores, não pare-
ceu com muita vontade 
de sair do Brasil mais 
uma vez. Ele já atuou na 
Espanha, na Inglaterra, 
na Itália, na China e na 
Turquia.

O caso do estupro se 
deu quando ele defendia 
o Milan. Segundo a in-
vestigação do Ministério 

Público, Robinho e outros 
cinco homens praticaram 
violência sexual contra 
uma mulher albanesa, 
que estava embriagada, 
no camarim de uma casa 
noturna de Milão. Amigo 
do atleta, Ricardo Falco 
também foi condenado. 
Os outros quatro ainda 
são réus.

Robinho tem uma ver-
são dos eventos naquela 
noite em que ocorreu 
o crime na qual afirma 
que outras pessoas que 
estavam na boate fizeram 
sexo com a mulher, mas 
ele, não.

Ao assinar contrato 
com o Santos em outubro 
de 2020, ele e seus advo-
gados disseram ao clube 
que as decisões anteriores 
da Justiça italiana não 
levaram em conta provas 

que seriam consideradas 
no recurso e mudariam o 
rumo do julgamento. Essa 
foi uma das justificativas 
dadas a conselheiros pelo 
presidente da época, Or-
lando Rollo, para justifi-
car o acerto.

Com a repercussão 
negativa e a pressão de 
patrocinadores, a contra-
tação não foi concretiza-
da. O acordo foi rescin-
dido em fevereiro do ano 
passado, e Robinho não 
jogou nenhuma vez. Seria 
sua quarta passagem pelo 
time que o revelou e onde 
explodiu com o título bra-
sileiro de 2002.

De acordo com um 
familiar, ele passou boa 
parte de quarta-feira a 
receber e responder men-
sagens de apoio, prin-
cipalmente de pessoas 

do mundo do futebol. 
Respondeu estar triste, 
mas tranquilo, e falou de 
fé. O atacante se declara 
evangélico.

Para as pessoas que 
convivem com Robinho, 
a questão física não seria 
problema. Ele tem treina-
do quase todos os dias, 
praticado futevôlei nas 
praias de Santos e em sua 
casa no Guarujá e jogado 
futebol em partidas de 
confraternização.

Nos próximos meses, 
o clube de Vila Belmiro 
deve encerrar uma dívi-
da que tem com o atleta 
referente a 2014 e 2015. 
Para receber o débito de 
cerca de R$ 2,5 milhões, 
ele deu um desconto no 
valor total e aceitou par-
celamentos de R$ 150 mil 
mensais.
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CLASSIDIÁRIO Fone:  2139-8929

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

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

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

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

(19/09/2018)

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

(19,20 E 21/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2018

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

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

Diretora do Departamento Administrativo

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

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

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

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO

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

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

Presidente

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017

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

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RATIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE 

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO Nº57/2018
PROCESSO Nº 540080/2018

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

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

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2018 REGISTRO 
DE PREÇOS

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

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

Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 

Nº003/2018
PROCESSO N° 083/2018

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

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

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

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

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

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

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
AVISO DE RESULTADO

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

Renata Fermino de Oliveira
Pregoeira

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

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

Wanusa Soares Alves
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 - SRP

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

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 

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

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

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

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

diversas secretarias do município de Marcelândia/MT. O Edital 

completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala 

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

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

(Ícone: Licitação). Publique-se.

Marcelândia/MT, em 17 de setembro de 2018.

Geisi Glaucia da Silveira Tirapelle

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Quezia da Rosa Ferreira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO DO TOMADA DE PREÇO

PARA OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 00000016/2018

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento 

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

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

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

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

aeroporto municipal, conforme planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro, memorial descritivo das quais foram vencedoras as 

empresas: Itens 829848, VITURINO PAVIMENTACAO E

TERRAPLANAGEM EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 

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

assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Nova Mutum - MT, 19 de Setembro de 2018.

Erick Cristian da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
ADENDO MODIFICADOR

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

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

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

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

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

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

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

(20,22 E 25/09/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFICIAL

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

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

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

OFICIAL

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

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

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

OFICIAL

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

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

20/09/2018
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JOSE EDUARDO DE MIRANDA, inscrito no CPF. 
459.216.281-15, Torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos para 
Captação Superficial no Rio Cachoeirinha e uma lagoa 
natural, para sua propriedade denominada Fazenda Vale 
do Sol no Município de Cáceres MT.

JOSE EDUARDO DE MIRANDA, inscrito no CPF. 
459.216.281-15, Torna público que requereu junto 
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/
MT, a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
para Captação Superficial no Rio Cachoeirinha, para 
sua propriedade denominada Fazenda Bom Jesus no 
Município de Cáceres MT.

A Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ. 
08.029.323/0004-62, torna público que requereu à Prefeitura Muni-
cipal de Cuiabá/MT, por meio da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano – SMADES a Licença Ambiental 
– Modalidade: Adequação Ambiental para atividade de Estação Ele-
vatória de Esgoto, localizado na Rua das Brisas, nº 45, Loteamento 
Jardim Bom Clima, Bairro Despraiado, município de Cuiabá – MT.

MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações SPE 
Ltda, torna público que requereu à SEMA/MT a Li-
cença de Operação para o Condomínio Residen-
cial Chapada dos Pinheiros, localizado em frente 
à Rua DNER, bairro Mapim, perímetro urbano de 
Várzea Grande/MT

BRF S.A., CNPJ n° 01.838.723/0493-04 torna público que 
requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, a renovação da outorga para Lançamento de 
Efluentes (Diluição), localizado na Rod. BR 163, s/n°, 
Km 606, município de Nova Mutum/MT com as seguintes 
coordenadas geográficas: 13°45’29.30” de latitude Sul e 
56°03’14.10” de longitude Oeste no Rio dos Patos.

Jessica Cristina de Souza
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente SEMA, a Licença Prévia-LP, Licença de 
Instalação-LI e Licença de Operação -LO, para extração e 
beneficamente de ouro, no local denominado de Fazenda 
Chimbuva, Zona Rural, Município de Nossa Senhora do 
Livramento, Estado de Mato Grosso.

Ronny Morais Costa
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente SEMA, a Licença Prévia-LP, Licença de 
Instalação-LI de ampliação, para extração e beneficamen-
te de ouro, no local denominado de Fazenda Chimbuva, 
Zona Rural, Município de Nossa Senhora do Livramento, 
Estado de Mato Grosso

VITOR HUGO DE ASSIS MOURA
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente SEMA, a Licença Prévia-LP, Licença de 
Instalação-LI de ampliação, para extração e beneficamen-
te de ouro, no local denominado de Fazenda Chimbuva, 
Zona Rural, Município de Nossa Senhora do Livramento, 
Estado de Mato Grosso.

Acesse ao SITE:

www.diariodecuiaba.com.br

EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 
CONTRATA: 

              
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Os interessados devem enviar currículo através do 
e-mail: dayane.gomes@tbl.com.br

O Sr. LUCINDO ZAMBONI JUNIOR, portador do CPF 805.856.041-34, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a 
Licença Ambiental Simplificada (LAS) para a atividade de Obras de Irrigação rea-
lizada em 132,80 hectares por 01 pivô central na Fazenda Esperança, situada na 
MT-299 km 40, Zona Rural do município de Itiquira-MT. A captação de água está 
localizada no Ribeirão Sozinho nas coordenadas 17º19’52,76” de Latitude Sul e 
54º19’26,25” de Longitude Oeste, DATUM SIRGAS2000.

LUCINDO ZAMBONI JUNIOR inscrito sob CPF: 805.856.041-34, torna 
público que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA 
– MT, a Licença Ambiental Simplificada (LAS) para a atividade de Rede 
de Distribuição Rural nas coordenadas 17°19’54,421” de Latitude Sul e 
54°19’26,025” de Longitude Oeste localizado na Fazenda Esperança, 
localizada na Rod. MT 299, Km 40, Zona Rural, Itiquira – MT. 

Cuiabá, terça-feira, 25 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

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

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

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

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

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

22, 25 e 26-01/22

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 09/02/22 (1º leilão) e 16/02/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote: 
Lote 2 - Poconé/MT. Bairro Jurumírim. Rua 21 de Janeiro, s/n. Lote 2-A. Casa. Áreas: const. 70,21m² e ter. 
227,74m². Mat. 20.377 do 1º RI local. Obs.: Ocupada. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 151.888,27. 2º Leilão 
R$ 143.501,96 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Lote 6 - Cuiabá/MT. Bairro Carumbé. Av. Governador 
Dante Martins de Oliveira, 3.551. Res. Torres Ville D’Itália. Ap. 602 (6º pav. – Bl. F) c/ 2 vagas, 293/293A. Áreas: 
priv. 71,83m² (ap.), 21,60m² (vagas) e fração ideal 0,384471%. Mat. 127.274 do 6º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). 
Lance mínimo: 1º Leilão R$ 338.268,52. 2º Leilão R$ 317.994,98 (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 POCONÉ/MT E 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

EGON LUIZ GAUER, CNPJ 02.529.163/0001-91, torna 
público que requereu a SEMA-MT, o pedido de 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS, 
para atividade de SERRARIA COM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRAS, no município de ARIPUANÃ - MT. Não foi 
determinado Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

Pregão Eletrônico n.º 01/2022
O Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó/MT, por meio de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que 
no dia 01 de Fevereiro de 2022, às 09h00min, horário de Brasília/DF, 
na Sala da CPL, na sede do DSEI KMT, na Av. Aparecido Darci Gaviole 
Penca, nº 626, Setor Sul - Bairro Boa Esperança - CEP: 78500-000 - 
Colíder/MT, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, de “Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, auxiliar de 
lavanderia hospitalar e copeira, com fornecimento de uniformes, materiais, 
utensílios e o emprego de equipamentos necessários à perfeita execução 
das atividades, para atender as unidades pertencentes ao DSEI Kaiapó/
MT.” Demais descrição está contida no Edital e seus Anexos disponíveis no 
site www.comprasnet.gov.br e no endereço acima citado. O procedimento 
licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, Instrução Normativa SEGES/
MP nº 05, de 2017, à Lei Complementar nº 123, de 2006, bem como a 
legislação correlata e demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 
Entrega das Propostas a partir do dia 18/01/2022 a partir das 08h00min 
(horário de Brasília/DF) no site www.comprasnet.gov.br.

Teilisan Rodrigues Moreira Antunes
Pregoeira/DSEI/KAIAPÓ/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

DISTRITO SANITÁRIO 
ESPECIAL INDÍGENA 
KAYAPÓ/MT MINISTÉRIO DA 

SAÚDE

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE 
MATO  GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 
A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso 
– Sicoob Primavera MT,  inscrita no CNPJ sob nº 05.241.619/0001-01, NIRE: 
51400006059, sito à Avenida São João, n.º 306,  bairro: Cidade Primavera 
I, Primavera do Leste-MT, CEP: 78.850-000, no uso das atribuições que lhe  
confere o Estatuto Social por seu Presidente do Conselho de Administração 
e por sua Comissão  Eleitoral devidamente instituídos, na forma do 
seu Estatuto Social e do Regulamento Eleitoral,  torna público aos seus 
associados, abertura de procedimento de candidatura para composição  do 
Conselho Fiscal, com votação a ser realizada na Assembleia Geral Ordinária 
de 2022, que se  realizará na data de 11 de março de 2022, sendo o local e 
data de realização da Assembleia Geral  divulgados em edital de convocação 
próprio.  I - DO PROCEDIMENTO DE CANDIDATURA:  Os associados com 
interesse na candidatura devem compor chapa e preencher o formulário  
próprio do Sicoob Primavera, que atende as especificações do estatuto 
social e regulamento  eleitoral vigente, no qual será obrigatório informar os 
nomes dos candidatos. Todos os candidatos,  devem atender as condições 
previstas na legislação vigente, estatuto social, regulamento eleitoral  (que 
estão disponíveis no sítio (http://www.sicoob.com.br/sicoobprimaveramt) e 
exigências de  renovação do quadro de Conselheiros fiscais. a. O prazo para 
requerimento de candidaturas das chapas e entrega dos documentos dos  
candidatos inicia-se no dia 31/01/2022 (segunda-feira) e encerra-se no dia 
18/02/2022 (sexta feira);  b. O horário para recebimento do requerimento e 
dos documentos registros das  candidaturas das chapas será das 09:00 horas 
às 16:00 horas, nas Agências do Sicoob Primavera  ou UAD Administrativa 
do Sicoob Primavera, sito a sito à Avenida São João, n.º 306, bairro:  Cidade 
Primavera I, Primavera do Leste-MT, CEP: 78.850-000. c. A comissão eleitoral 
examinará os documentos nos prazos previstos no regulamento, se  os 
candidatos atendem os pré-requisitos para candidatura, em caso positivo 
informará aos  candidatos o deferimento e dará continuidade ao processo. 
Caso seja constatado alguma  irregularidade, comunicará aos candidatos 
e encaminhará o processo à comissão recursal para  avaliação, conforme 
previsto no Regulamento Eleitoral. d. Horário da votação será conforme 
o andamento da Ordem do Dia da AGO e sob  coordenação da Comissão 
Eleitoral; e. Em caso de Empate, deverá ser realizada nova Assembleia Geral 
no prazo de 20 dias úteis  para nova eleição.  Primavera do Leste - MT, 24 
de janeiro de 2022.

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

informações assim que possível.
(19,20,21,22,25,26 E 27/01/22) 
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09:00h26/01/2022 Erico Sobral

Leiloeiro Oficial

Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, ISAIAS 
DO NASCIMENTO MELO, portador da CTPS nº 99371, Série 00033, UF MA, residente e 
domiciliado a Rua Marcelo Ribeiro, nº 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.720, 
para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 22/11/2021. O não 
comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação caracterizará Abandono de 
Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o contrato de trabalho ser 
rescindido por justa causa.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa, ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita junto ao CNPJ nº. 27.393.760/0001-62, localizada a Rua A, nº 08, 
Quadra 01, Bairro Novo Paraiso, Cuiabá/MT, CEP 78.055.711, NOTIFICA o obreiro, 
GREVERSON MARCIO DE MORAES, portador da CTPS nº 38818, Série 00012, UF MT, 
residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, nº 10, Quadra 151 C Etapa 2, Coxipó da Ponte, 
Cuiabá/MT, CEP 78.052.300, para retornar ao emprego ou justificar as suas faltas desde 
19/11/2021. O não comparecimento no prazo de 03 dias, a contar desta publicação 
caracterizará Abandono de Emprego, conforme artigo 482 inciso “i”, da CLT, podendo o 
contrato de trabalho ser rescindido por justa causa.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS Expedido Por Determinação Do Mm.(ª)Juiz(A) De Direito Rachel 
Fernandes Alencastro Martins Processo N. 1002177-72.2016.8.11.0002 Valor Da Causa: R$ 30.843,26 
Espécie: [Alienação Fiduciária]->Busca E Apreensão (181) Polo Ativo: Nome: Bradesco Administradora De 
Consorcios Ltda. Endereço: Av Cidade De Deus, S/N, Predio Prata - 2 Andar, Vila Yara, Osasco - Sp - Cep: 
06029-900 Polo Passivo: Nome: Elza Medeiros Da Cruz Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 74, 
(Lot C Esportivo), Centro-Sul, Várzea Grande - Mt - Cep: 78125-720 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: 1. O(a) 
réu(re) integra o grupo/cota de consórcio nº 7832/034, administrado pela autora. Por força da contemplação da 
cota consorcial, adquiriu o(s) veículo(s) abaixo descrito(s): Marca Changan, Tipo Veículo, Modelo Chana 
Sc6360a, Chassi Ls4bdb3d5cf600300, Cor Prata, Ano 20211/2012, Placa Oah1420, Renavan 492607095 2. 
Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o réu(ré) assinou 
o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse 
indireta do bem descrito e individualizado no item 1, tornando-se, assim, enquanto devedor(a) em possuidor(a) 
e depositário(a) do(s) bem(s), nos termos dos artigos 1361, § 2º e artigo 1363, ambos no Código Civil. 3. 
Tratando-Se De Dívida Contraída Pelo Sistema Consorcial, Atrelado Ao Preço Do Bem Básico Do Plano 
(Veículo Zero Quilômetro), O Valor De Cada Contribuição É Calculado Sobre O Valor Da Categoria Desse Bem 
Básico Na Data Da Realização De Cada Assembléia De Contemplação. 3.1 O pagamento efetuado de forma 
diversa do previsto no regulamento do grupo e da própria legislação que rege o sistema estabelecida pelo 
Banco Central, geram diferenças, cujo acerto deverá ser efetuado nas próximas assembléias, conforme 
previsto em referidas normas. 4. Ocorre, porém, que a(o) ré(u) tornou-se inadimplente, deixando de honrar com 
as contribuições ao grupo consorcial, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 10/12/2015, 
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da 
Lei 13.043/2014. 5. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora 
do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento. 6. Como 
conseqüência de tal mora impõe-se a realização da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação 
Fiduciária), em consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do Código Civil c/c artigo 3º 
do mencionado Decreto-lei nº 911/69, com as alterações da lei 10.931/04 e Lei 13.043 de 13/11/2014, estando o 
débito em aberto atualizado nesta data no montante de R$ 3.751,90 (três mil e setecentos e cinquenta e um 
reais e noventa centavos), correspondente ao percentual de 7,07%, sobre o valor da categoria do bem básico 
do plano (representativo da dívida vencida e da vincenda, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais 
sobre o vencido), conforme demonstrativo abaixo, sendo que o valor será reajustado de acordo com a 
legislação que rege o sistema consorcial (variação do preço do bem básico do plano), sendo que o valor total 
para fins de purgação da mora em R$ 3.751,90. Dá-se à presente o valor de R$ 30.843,26 (trinta mil e oitocentos 
e quarenta e três reais e vinte e seis centavos). DECISÃO: Vistos. 1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 
Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele 
constando as advertências legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 
requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos 
termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) 
dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.4. Em 
caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).5. Outrossim, O Poder 
Judiciário, Fundamentado Nos Princípios Da Celeridade E Economia processual, traz a oportunidade às partes 
e seus procuradores, por meio de Negócio Jurídico Processual, a Adesão ao procedimento especial do Juízo 
100% Digital. As regras do citado negócio jurídico estão dispostas na Resolução Tj-Mt/Oe N. 11 De 22 De Julho 
De 2021, bem como, Resolução nº 345/2020 e nº 378/2021, do CNJ.6. Assim, concedo ao exequente o prazo de 
05 (cinco) dias, e, à parte executada, até a primeira manifestação nos autos (art. 3º, §1º da Res. OE nº 11/21) 
para que manifestem interesse na adesão ao citado negócio jurídico processual, importando a inércia em 
aceitação tácita, após duas intimações (art. 3º, § 5º Res/OE nº 11/21).7. DIANTE DOS Recursos Tecnológicos 
Existentes Esclareço Que Este Juízo Realizará As Comunicações Processuais Através De Email E Whatsapp. 
Caso haja concordância, as partes deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, no 
momento da manifestação de concordância, bem como manter o mesmo atualizado. (art. 193 e 246, V, do 
CPC).8. Às providências. Advertências À Parte: Será Nomeada Curador Especial Em Caso De Revelia (Art. 
257, IV, CPC). 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, 
Joseline Maria Martins Da Cruz, Digitei. Várzea Grande, 6 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

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

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

A empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA,
inscrita no cnpj sob o n°11.466.371/0001-80, vem, por 
meio do presente e na melhor forma de direito, notificar
os clientes MARIA JOANA DA SILVA, inscritos no cpf sob 
os números 427.961.481-49 para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da publicação do presente, 
efetuem a purgação da mora referente ao contrato de 
compromisso de compra e venda firmado junto à 
notificante, relativo ao imóvel constituído por QD W 55 LT 
23, situado no RESIDENCIAL TAMBURI, Barra Do 
Garças – Mt, devendo, os notificados, efetuar, no prazo 
acima, o pagamento das parcelas contratuais em aberto, 
com vencimentos em 30/07/2021 a 30/12/2021, 
devidamente acrescidas dos encargos moratórios 
acertados em contrato. Notifica-se, ainda, que em não 
havendo a purgação da mora, no supracitado prazo, o 
contrato em questão estará resilido, nos termos do artigo 
474 do código civil, situação esta que ocasionará o 
imediato regresso dos direitos do retro mencionado 
imóvel (inclusive de posse e de nova comercialização), 
para a notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez 
operando o desfazimento do contrato, nos termos acima, 
os valores eventualmente de direito dos notificados (após 
realizadas as deduções e abatimentos rescisórios) 
estarão à disposição dos mesmos no escritório da 
notificante.

A empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 11.466.371/0001-80, vem, por 
meio do presente e na melhor forma de direito, notificar 
os clientes ENOQUE MARTINS RODRIGUES, 
LINDOMAR LOPES DE OLIVEIRA e DULCILENE 
PEREIRA DA SILVA LOPES, inscritos no cpf sob os 
n ú m e r o s 5 2 0 . 2 2 8 . 3 8 1 - 4 9 , 5 0 2 . 9 2 4 . 5 5 1 - 0 0 , 
794.043.671-68, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da publicação do presente, efetuem a purgação 
da mora referente ao contrato de compromisso de 
compra e venda firmado junto à notificante, relativo ao 
imóvel constituído por QD 36 LT 06 e QD 01 LT 31 situado 
no Residencial Jardim Toledo, Barra Do Garças – MT, 
devendo, os notificados, efetuar, no prazo acima, o 
pagamento das parcelas contratuais em aberto, com 
vencimentos em 11/10/2021 a 11/01/2022 e 17/09/2021 a 
17/01/2022, devidamente acrescidas dos encargos 
moratórios acertados em contrato. Notifica-se, ainda, 
que em não havendo a purgação da mora, no supracitado 
prazo, o contrato em questão estará resilido, nos termos 
do artigo 474 do código civil, situação esta que 
ocasionará o imediato regresso dos direitos do retro 
mencionado imóvel (inclusive de posse e de nova 
comercialização), para a notificante. Notifica-se, 
finalmente, que uma vez operando o desfazimento do 
contrato, nos termos acima, os valores eventualmente de 
direito dos notificados (após realizadas as deduções e 
abatimentos rescisórios) estarão à disposição dos 
mesmos no escritório da notificante.
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COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KRUPINSKI LTDA – 
CNPJ 00.449.484/0002-31, localizado, Av.: Victor 
Candeloro, s/nº, quadra 01, lote 02, Setor Industrial II, 
Comodoro/MT, torna-se público que requereu à 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, a LP
e LI de Ampliação de tanques, atividade de comércio 
atacadista realizado por transportador retalhista (TRR). 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS STOCK 6 LTDA - 
CNPJ 33.609.688/0001-60 localizado na Av.: Tenente 
Coronel Duarte, nº985, Centro Sul, Cuiabá/MT, torna-se 
público que requereu à Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente - SEMA/MT, a Alteração da Razão Social, para 
COSTA VERDE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA – CNPJ 27.621.098/0001-50, 
atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores. 

UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 
SIMPLES LTDA, inscrita no CNPJ 01.544.349/0005-80 torna 
público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT
por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS a 
Licença Ambiental – Modalidade de Adequação Ambiental 
(Licença Prévia, Instalação e Operação) para atividade 
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação 
ionizante, exceto tomografia, localizada na Rua Pedregal, n° 
101, Jardim Califórnia, no município de Cuiabá–MT.

BRAGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI – CNPJ 
35.648.176/0003-09, torna público que, requereu junto a 
Secretaria de Estado e Meio Ambiente SEMA-MT, o 
licenciamento ambiental modalidade, prévia (LP) e 
instalação (LI), para atividade de Comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, situado na Av 5, 
número 5, Parque Cuiabá, no município de Cuiabá -MT

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

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

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

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

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

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

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

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

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

PARCELAS EM 
ATRASO

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

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

independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

002 a 003/003 
007 a 012/140

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Dissolução da sociedade da empresa GNC. 

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

GNC com Gás Natural, pela MTGAS. 

Outros assuntos de interesses gerais.

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Administrativo Financeiro da VALORIZA – 
COOPERATIVA DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE 
MATO GROSSO, Inscri ta no CNPF/MT. SOB Nº 
35.152.845/0001-87, no uso das atribuições que lhe confere 
o estatuto social, convoca os associados, que nessa data 
são em número de 20 (vinte ), em condições de votar, para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 07/02/2022, na sua 
sede de instalação da cooperativa, localizada na Rua 
Comendador Henrique, nº 433, Bairro Dom Aquino em 
Cuiabá – MT, no Auditório da COTENPASA às 18h00min 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em 
primeira convocação; às 19h00min com a presença da 
metade mais um dos associados em segunda convocação; 
ou às 20h00min com a presença de, no mínimo 04 (quatro) 
associados em terceira e última convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte. Ordem do Dia: 01 - ORDEM 
DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. 
Prestações de contas do Exercício de 2020 e 2021, 
compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanços; c) 
Demonstrativos da conta de “Sobras e Perdas” d) Parecer do 
Conselho Fiscal; 2. Destinação das Sobras Líquidas a 
distribuir do Exercício de 2020 e 2021; 3. Destinação do 
F.A.T.E.S.; 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal 
para o período de 2022 a 2023. 02 - ORDEM DO DIA DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Alteração 
do endereço da sede social. 2. Adequação do estatuto social 
para alterar o endereço da nova sede social da Cooperativa, 
com alteração no seguinte artigo: a) Artigo 1º - item I passará 
a ter a seguinte redação: I - sede social e administração na 
Rua Comendador Henrique, nº 433, Bairro Dom Aquino em 
Cuiabá – MT. 3. Assuntos Gerais.  
Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2022. 

Rita Verginia Teodoro Guimarães 
Diretora Administrativo Financeiro

MT Flex Industria e Comercio de Embalagens LTDA, com nome 
fantasia MT FLEX INDUSTRIAE COMERCIO DE EMBALAGENS inscrito 
no CNPJ44.803.083/0001-22, situado na Rua São Caetano, S/N, bairro 
23 de Setembro, Várzea Grande-MT, torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e 
Sustentável a Licença Prévia, Licença de Instalação e SEMMADRS/VG
Licença de Operação para o licenciamento com atividade principal CNAE 
Atividade principal: 22.22-6-00 – Fabricação de embalagem de material 
plástico.

Posto de Molas Cinco Rodas LTDA, com nome fantasia POSTO DE 
MOLAS CINCO RODAS inscrito no CNPJ 03.030.259/0001-73, situado 
na Rodovia dos Imigrantes, S/n, Bairro: Jardim Eldorado, Várzea Grande-
MT, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural e Sustentável a Licença Prévia, SEMMADRS/VG
Licença de Instalação e Licença de Operação para o licenciamento com 
atividade principal CNAE Atividade principal: 45.20-0-01-Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores        (25/01/22)

EXTRAVIO DIPLOMA
Eu Wanuce T. R. Oliveira Leal, CPF 
722.370.741-00. Comunico que meu 
Certificado de Especialização em 
Gestão Hospitalar em Enfermagem pela 
UFMT, foram extraviados conforme 
Boletim de Ocorrência n 2022.17025. 
Razão pela qual solicito segunda via.

D4Sign 5d35178a-dcb4-4446-beab-f4c65f8b3663 - 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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A8 -  Cuiabá, terça-feira, 25 de janeiro de 2022 -  Esportes

ESPORTES

“Quando perguntam o que 
você quer deixar de legado, 
eu falo: ‘Quero deixar que 
eu sou um jogador autêntico, 
uma pessoa alegre, feliz, e que 
viveu a vida da maneira que 
tinha que ser vivida’”, diz. 
“Então é isso que eu tento 
passar, foi por isso que eu 
abri as portas da minha vida 
para que todo mundo pudesse 
conhecer.”

“Abri mão de muitas coi-
sas, obviamente, para me tor-
nar quem eu sou”, continua. 
“E do meu jeito eu alcancei 
o topo. Eu estou no topo há 
muitos anos, treinando, ba-
talhando, buscando me aper-
feiçoar. Óbvio que existem 
pedras no caminho, existem 
coisas que atrapalham os nos-
sos objetivos, os nossos focos, 
ainda mais na carreira de um 
atleta, isso é normal, só que 
você tem que se reerguer, dar 
a volta por cima e continuar 
caminhando.”

O documentário mostra a 
ascensão do jogador, desde os 
primeiros anos, quando ainda 
criança recusou uma oferta 
do Real Madrid para ficar 
no Santos, até o contrato mi-
lionário que o levou ao atual 
time, o Paris Saint-Germain. 
Polêmicas como a saída do 
Barcelona, a tentativa de volta 
ao time após duas temporadas 
na França e a fama de “cai cai” 
são citadas.

No lado pessoal, os des-
taques são as rusgas com o 
pai, de quem herdou o nome. 
Neymar, o pai, também co-
menta o momento em que o 
jogador chegou com a notícia 
de que teria um filho aos 
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Neymar, 29, é talvez um 
dos brasileiros que tiveram 
sua vida pessoal mais exposta 
em todos os tempos. O lado 
profissional é acompanhado 
milimetricamente pelos repór-
teres de esportes, enquanto 
o pessoal também costuma 
render manchetes em sites de 
celebridades e programas de 
fofoca na televisão.

Mesmo assim, o atacante 
da seleção brasileira e do Paris 
Saint-Germain garante que 
“Neymar: O Caos Perfeito” 
vai mostrar um lado que ainda 
poucas pessoas conhecem. A 
minissérie documental, que 
tem três episódios, estreia na 
terça-feira (25) na Netflix.

“Eu acho que vai poder 
ajudar a conhecer um pou-
quinho mais de quem é o 
Neymar, de quem eu sou 
com os meus amigos, com a 
minha família, com quem me 
conhece de verdade”, afirma 
o atleta em entrevista sobre 
o lançamento. O documen-
tário tem depoimentos dele, 
de familiares e colegas, além 
de mostrá-lo na intimidade, 
ao lado de amigos e do filho, 
Davi Lucca, de 10 anos.

Neymar avalia que sua 
motivação para participar do 
documentário, dirigido por 
David Charles Rodrigues, foi 
justamente poder mostrar ao 
público que seu jeito de ser 
não influencia seu desempe-
nho em campo. Para ele, jogar 
bem e se divertir quando não 
está trabalhando não são coi-
sas incompatíveis.

NEYMAR Em ‘O Caos Perfeito’, jogador relembra 
polêmicas da carreira e da vida pessoal

19 anos. Ele diz que, após a 
confirmação do atleta de que 
tinha “relado na menina” a 
decisão de assumir o herdeiro 
foi imediata.

Também chama a atenção 
o segmento que trata da acu-
sação de estupro feita pela 
modelo Najila Trindade, 28. 
O inquérito, que investigava 
o suposto crime foi arquivado 
por falta de provas, é citado 
pela mãe dele, Nadine, como 
um dos momentos mais difí-
ceis de sua vida.

Já os assuntos do coração 
ficaram de fora —nem o mi-
diático namoro com a atriz 
Bruna Marquezine, 26, nem 
o atual relacionamento com 
a influenciadora Bruna Bian-
cardi, 26, são mencionados. 
Carol Dantas, a mãe de Davi 
Lucca, aparece como alguém 

Neymar fala sobre documentário na 
Netflix: ‘Abri as portas da minha vida’

com quem o jogador mantém 
um bom relacionamento.

Com tantas passagens po-
lêmicas, o subtítulo da minis-
série parece ter sido feito sob 
medida para a vida do ata-
cante. Neymar diz, inclusive, 
que ele participou da escolha. 
“Tive, sim, a contribuição no 
nome”, conta.

“Eu sempre falava muito 
de caos, né, que eu causo mui-
to alvoroço aonde eu vou”, 
explica. “Os meus amigos fala-
vam isso também, e falam até 
hoje. E minha vida foi sempre 
um caos perfeito, então acho 
que esse nome veio na cabeça 
na hora e eu tinha falado para 
todo mundo que encaixaria 
com o meu perfil, com meu 
nome, com a minha vida. E aí 
acabou que se tornou o nome 
da série.”

Mineração Apoena S.A.
CNPJ/MF nº 10.302.599/0001-71 - NIRE 51300010356

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 26/11/2021
Data, hora e local: Aos 26/11/2021, às 10h, na sede da Companhia, Pontes e Lacerda/MT, na Fazenda Ernesto Soares de Carvalho, 
s/n, Zona Rural, CEP 78.250-000. Convocação: Dispensada nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Quórum de instalação: 
Verificou-se a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do “Livro de 
Presença de Acionistas” da Companhia. Composição da mesa: Presidente, Sr. Gabriel Catalani; Secretária, Sra. Simone Pereira 
Gonçalves. Ordem do dia: deliberar: (i) alteração da cláusula do objeto do Estatuto Social da Companhia no item (i), Artigo 3º, a fim de 
prever as atividades de produção, comercialização, transporte e armazenamento de Emulsão, e (ii) consolidação do Estatuto Social. 
Deliberações: Instalada a Assembleia, os acionistas aprovaram, pela totalidade dos votos dos acionistas presentes, a lavratura da ata 
sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do disposto no artigo 130, § 1º, da Lei n° 6.404/1976. Assim, dando início à 
discussão do item (i) da Ordem do Dia, os acionistas por unanimidade aprovaram por unanimidade a alteração do item (i), Artigo 3º do 
Estatuto Social da Companhia para prever a produção, comercialização, transporte e armazenamento de explosivos e emulsão, 
passando o referido Artigo a ter a seguinte redação: “Artigo 3º - A companhia tem por objeto: (i) Exploração, prospecção, industrialização 
e comercialização de quaisquer minérios e minerais, exploração, aproveitamento e administração de minas e jazidas em geral, exercício 
das atividades acessórias à pesquisa e lavra de recursos minerais, inclusive a produção, comercialização, transporte e armazenamento 
de explosivos e emulsão, obtenção de alvarás e licenças de toda as espécies, nos termos da legislação disciplinadora da matéria; compra 
e venda de terras, equipamentos e instalações, inclusive direitos e interesses no subsolo e superfície; (...)” Finalmente, concluindo as 
deliberações, sócios por unanimidade aprovam o item (ii) da Ordem do Dia referente a consolidação do Estatuto Social da Companhia, 
o qual segue abaixo: Consolidação do Estatuto Social: Capítulo I: Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - Mineração 
Apoena S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, de capital fechado, com natureza empresaria, organizada e regida nos termos 
deste estatuto social, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e das demais disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem 
sede no Município de Pontes e Lacerda/MT, na Fazenda Ernesto Soares de Carvalho, s/n, Zona Rural, CEP 78.250-000, e filiais nos 
seguintes endereços: i. Mina de São Francisco, Serra da Borda, s/n, Zona Rural, CEP 78.245-000, Município de Vila Bela Santíssima 
Trindade/MT, CNPJ 10.302.599/0002-52; ii. Fazenda Ernesto Soares de Carvalho, s/n, sala 02, Zona Rural, CEP 75.250-000, Município 
de Pontes e Lacerda/MT, CNPJ 10.302.599/0006-86; iii. Gleba Pau-a-Pique, s/n, Zona Rural, CEP 78.240-000, Município de Porto 
Esperidião/MT, CNPJ 10.302.599/0005-03; iv. Fazenda Sossego e Sítio São José, s/n, Serra do Caldeirão, Zona Rural, CEP 78.250-000, 
Município de Pontes e Lacerda/MT, CNPJ 10.302.599/0007-67; e §1º. A Companhia poderá abrir, encerrar e alterar endereço de filiais, 
agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, bem como manter correspondentes e representantes no pais ou no exterior, 
por deliberação dos sócios. Artigo 3º - A companhia tem por objeto: (i) Exploração, prospecção, industrialização e comercialização de 
quaisquer minérios e minerais, exploração, aproveitamento e administração de minas e jazidas em geral, exercício das atividades 
acessórias à pesquisa e lavra de recursos minerais, inclusive a produção, comercialização, transporte e armazenamento de explosivos 
e emulsão, obtenção de alvarás e licenças de toda as espécies, nos termos da legislação disciplinadora da matéria; compra e venda de 
terras, equipamentos e instalações, inclusive direitos e interesses no subsolo e superfície; (ii) A importação e exportação de produtos 
relacionados à sua atividade principal; e (iii) A participação em quaisquer outras sociedades como sócio, acionista ou quotista. Artigo 4º 
- O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II: Capital Social: Artigo 5º - O capital social da Companhia totalmente 
subscrito e parcialmente integralizado é de R$500.000,00, representado por 500.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
§1º. O capital social poderá ser aumentado, por deliberação da Assembleia Geral, mediante a emissão de ações, sem guardar proporção 
com as espécies e/ou classes de ações já existente, ou que possam vir a existir. §2º. A Companhia poderá emitir ações preferenciais até 
o limite legal, devendo a respectiva Assembleia Geral que deliberar sobre a emissão dispor sobre os direitos a serem conferidos aos 
acionistas titulares dessa nova classe de ações. §3º. Os acionistas terão direito de preferência na subscrição de novas ações, no prazo 
de 30 dias da data de publicação da deliberação relativa ao aumento de capital da Companhia. Artigo 6º - Cada ação ordinária dará ao 
seu titular o direito da um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único. As ações são indivisíveis perante a Companhia, sendo 
que, em caso de condomínio de ação, caberá ao representante do condomínio o exercício dos direitos relativos à respectiva ação. Artigo 
7º - As ações representativas do capital social da Companhia serão sempre nominativas, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 17 do 
Decreto nº 85.064/80. Artigo 8º - É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. Capítulo III: Assembleia Geral: Artigo 9º - A 
Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, quando os interesses sociais o exigirem, 
devendo ser convocada nos termos da Lei das Sociedades por Ações e deste Estatuto Social. §1º. A Assembleia Geral ordinária da 
Companhia, realizada uma vez por ano, nos 04 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, deve: (a) tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (b) deliberar acerca da destinação do lucro líquido 
do exercício e a distribuição de dividendos, e; (c) eleger os membros da Diretoria e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso. 
§2º. A Assembleia Geral será convocada por qualquer um dos Diretores. Para que possam se instalar e validamente deliberar, é 
necessária a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos, ou de dois, se só houver dois 
Diretores em exercício. §3º. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao 
Presidente da Assembleia cabe a escolha do Secretário. §4º. Somente poderão tomar parte e votar na Assembleia Geral os acionistas 
cujas ações estejam registradas em seu nome no livro próprio com 02 dias úteis de antecedência da data designada para a realização 
da referida Assembleia Geral. §5º. A Assembleia Geral só poderá deliberar por assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital 
de convocação, ressalvadas as exceções prevista na Lei das Sociedades por Ações. §6º. As deliberações da Assembleia Geral serão 
tomadas por maior de votos dos presentes, observadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações. §7º. Os acionistas 
poderão ser representados por procuradores, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 10 - Sem prejuízo das demais 
competências previstas em lei e neste Estatuto Social, compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre: (a) transformação, 
cisão, incorporação e fusão da Companhia, assim como sua dissolução e liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de 
suas contas; (b) alteração do Estatuto Social; (c) aumento ou redução do capital social e aprovação de avaliação de bens e direitos 
destinados à integralização de capital; (d) emissão de debêntures pela Companhia; (e) destinação dos lucros e distribuição dos 
dividendos; (f) aprovação de planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores e empregados, 
bem como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia; (g) 
a eleição e destituição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; (h) definição da remuneração global anual dos membros da 
administração, nesta incluídos os benefícios de qualquer natureza e as verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, 
o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado; (i) da participação 
dos administradores nos lucros e resultados da Companhia, participação esta que não poderá exceder os limites do art. 152 da Lei das 
S.A. (j) abertura do capital e listagem das ações da companhia; (k) suspender o exercício dos direitos do acionista, conforme o art. 120 
da Lei nº 6.404/76; (l) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para formação do capital social; e (m) tomar, 
anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por ele apresentadas. Capítulo IV: Órgãos 
da Administração: Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração: Artigo 11 - A Companhia será administrada pela 
Diretoria. §1º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada 
qualquer garantia de gestão. §2º. Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se 
diversamente deliberado pela Assembleia Geral. Artigo 12 - A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos Diretores 
da Companhia, cabendo à Diretoria, em sua primeira reunião após a Assembleia Geral que fixar a remuneração global, estabelecer os 
critérios para o respectivo rateio. Seção II - Diretoria: Artigo 13 - A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer 
tempo pela Assembleia Geral, será composta por no mínimo 02 e no máximo 05 Diretores, com ou sem designação específica, eleitos a 
cada 03 anos pela Assembleia Geral Ordinária, permitida a reeleição. §1º. A Companhia será sempre representada por 02 Diretores, 
independentemente da ordem de sua nomeação. §2º. Em caso de vacância de cargo de Diretor, o substituto será eleito na primeira 
Assembleia Geral que se realizar e com mandato pelo período restante para o fim do mandato do diretor então substituído. Artigo 14 - 
Compete aos Diretores: (i) executar e fazer executar as deliberações da Assembleia Geral; (ii) coordenar, administrar, dirigir e 
supervisionar todas as operações da Companhia, incluindo as áreas contábil, financeira, administrativa, de recursos humanos e 
comercial da Companhia, acompanhando seu andamento; (iii) dirigir e distribuir os serviços e tarefas da administração interna da 
Companhia; (iv) contratar ou desligar funcionários investidos de funções gerenciais; (v) abrir e movimentar contas bancários; (vi) realizar 
operações financeiras, podendo para tanto, assinar contratos e distratos, constituir ônus reais e prestar avais, fianças e garantias, 
observadas as limitações estabelecidas neste Estatuto Social; (vii) emitir, endossar, aceitar, descontar e emprenhar duplicatas, faturas, 
letras de câmbio, cheques, notas promissórias, warrants ou qualquer outro título de crédito; (viii) representar a Companhia, pessoalmente 
ou por mandatário que nomear, nas assembleias, reuniões ou outros atos societários de sociedades das quais a Companhia participe; 
(ix) representar a companhia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 14 deste estatuto e (x) outras atribuições que lhe forem, de 
tempos em tempos, determinadas pela Assembleia Geral. Artigo 15 - A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessário 
ao funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo os para renunciar 
direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes. Observados os valores de alçada da Diretoria, 
compete-lhe administrar e gerir os negócios da Companhia e, especialmente: (a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as 
deliberações da Assembleia Geral; (b) elaborar, anualmente, o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações 
financeiras da Companhia acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros 
apurados no exercício anterior para apreciação da Assembleia Geral; (c) propor à Assembleia Geral o orçamento anual da Companhia, 
o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente; e (d) decidir sobre qualquer assunto que não seja competência privativa da Assembleia 
Geral. Artigo 16 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer um dos Diretores, mas pelo menos uma vez ao ano. As 
reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação 
que permita a identificação e a comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas presentes à reunião. Artigo 17 - A 
Companhia somente poderá assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, 
bem como emitir, garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado por: (i) 02 Diretores; (ii) 01 Diretor 
e 01 mandatário com poderes específicos para tanto, ou, ainda (iii) por 02 mandatários, constituídos especialmente para tal, observado 
quanto à nomeação de mandatários o disposto no parágrafo 1º deste artigo. §1º. Os instrumentos de mandato outorgados pela 
Companhia serão sempre assinados por 02 Diretores, devendo especificar os poderes concedidos e terão prazo certo de duração, 
limitado a no máximo um ano, exceto no caso de mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. §2º. São expressamente 
vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados 
que envolvam ou digam respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais como fianças, avais, 
endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando expressamente aprovado pela Assembleia Geral. Capítulo V: 
Conselho Fiscal: Artigo 18 - O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente com os poderes e atribuições a ele conferidos por 
lei, e, somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, conforme previsto em lei. Artigo 19 - O 
Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 e, no máximo 05 membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, 
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Artigo 20 - O Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que 
necessário e analisará as demonstrações financeiras ao menos trimestralmente. §1º. Independentemente de quaisquer formalidades, 
será considerada regulamente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. §2º. O Conselho 
Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros. §3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal 
constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes. §4º. 
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 
162 da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 21 - Compete ao Conselho Fiscal, dentre outras atribuições fixadas em lei: (a) fiscalizar, 
por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários; (b) opinar 
sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou 
uteis à deliberação da Assembleia Geral; (c) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia 
Geral, conforme previsto no artigo 163, III da Lei das Sociedades por Ações. (d) denunciar, por qualquer de seus membros, à Diretoria 
e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, 
fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providencias úteis à Companhia; (e) convocar a Assembleia Geral Ordinária, se a Diretoria 
retardar por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na 
agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias. (f) exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista 
as disposições especiais que a regulam. Capítulo VI: Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição dos Lucros: 
Artigo 22 - O exercício social se inicia em 1° de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23 - Ao final de cada 
exercício social, a Diretoria fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais 
pertinentes: (a) balanço patrimonial; (b) demonstração das mutações do patrimônio líquido; (c) demonstração do resultado do exercício; 
(d) demonstração dos fluxos de caixa. § Único. Uma vez atendidas as disposições legais e pago o dividendo obrigatório, conforme 
aplicável, o saldo remanescente do lucro líquido apurado no exercício terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, que poderá, 
por proposta da administração: (i) deliberar reter parcela do lucro líquido prevista em orçamento de capital previamente aprovado, nos 
termos do Artigo 196 da Lei das S.A; e, (ii) destinar a totalidade ou parcela do lucro remanescente às reservas estatutárias previstas no 
presente Estatuto Social, nos termos do artigo 194 da Lei das S.A. Artigo 24 - A Companhia poderá pagar juros sobre capital próprio, 
imputando-os ao dividendo obrigatório, conforme aplicável. Artigo 25 - A Diretoria poderá declarar e pagar, a qualquer tempo, durante o 
exercício social, dividendos intermediários à conta de reserva de lucros e de lucros acumulados existentes nos exercícios sociais 
precedentes, que deverão ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício, conforme aplicável. Artigo 26 - Observados 
os requisitos e limites legais, a Diretoria poderá, ao final de cada trimestre ou semestre, com base e balanço intermediário específicos, 
declarar e pagar dividendos periódicos a partir dos resultados verificados no trimestre ou semestre em questão, que deverão, conforme 
aplicável, ser imputados ao dividendo obrigatório referente àquele exercício. Artigo 27 - Os dividendos não recebidos ou reclamados 
prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista e, reverterão em favor da 
Companhia. Capítulo VII: Da Liquidação da Companhia: Artigo 28 - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em 
lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, 
obedecidas as formalidades legais. Capítulo VIII: Das Disposições Finais: Artigo 29 - Em decorrência do disposto na legislação 
vigente, a Companhia se compromete: (a) a manter pelo menos 51% do Capital Social pertencente a brasileiros; (b) o quadro pessoa da 
Companhia será sempre constituído de pelo menos, 2/3 de trabalhadores brasileiros; e (c) a administração da Companhia caberá sempre 
a maioria de brasileiros, assegurados a estes os poderes predominantes. Artigo 30 - Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou 
controvérsias oriundas deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foto da Comarca de Pontes e Lacerda/MT com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, 
lavrando-se a presente ata no livro próprio, na forma de sumário, nos termos do §1° do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Não 
obstante a presente aprovação e deliberação dos sócios e, sem prejuízo do seguimento regular do registro do presente ato, fica os efeitos 
do presente ato suspensos até que a Companhia obtenha o regular assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, tal qual 
previsto na legislação vigente, ou seja, na Lei nº 6.634 de 02.05.1979 e no Decreto nº 85.064 de 16.08.1980. Mesa - Presidente: Gabriel 
Lima Catalani; Secretária: Simone Pereira Gonçalves. Acionistas presentes: Vila Bela Participações Ltda. e Aura Minerais Participações 
Ltda., ambas representadas por Gabriel Lima Catalani e Simone Pereira Gonçalves. Confere com a original lavrada em livro próprio. 
Pontes e Lacerda, 26/11/2021. Gabriel Lima Catalani - Presidente da Mesa, Simone Pereira Gonçalves - Secretária. Junta Comercial do 
Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2473079 em 18/01/2022. Protocolo 211648442 - 11/01/2022. Julio Frederico Muller 
Neto - Secretário-Geral. 

Pregão Eletrônico Tradicional nº 22/2021
PREGÃO ELETRÔNICO – OBJETO: contratação de empresa especializada 
em serviços de alimentação coletiva, por meio da operacionalização e do 
desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na produção e distribuição 
local de refeições, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais e 
mão de obra, visando atender as demandas do Restaurante Universitário da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, no campus de 
Sinop, incluindo a concessão onerosa de uso de espaço público, sob a forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
Edital disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial: 26/01/2022.
Entrega das Propostas: a partir de 26/01/2022, às 08h30min no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Abertura das Propostas: 08/02/2022, às 09:30hrs (horário de Brasília) no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.

BRENO LACERDA ROCHA
Pregoeiro/FUFMT

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

GONÇALO JUNIOR
Estadão Conteúdo

Depois da medalha de bron-
ze nos 400 metros com barreiras 
na Olimpíada de Tóquio, Alison 
dos Santos já tem uma estra-
tégia definida para continuar 
com bons resultados em 2022. 
Durante as provas, a intenção é 
aproveitar a estatura de 1,92m 
para diminuir o número de pas-
sadas entre as barreiras. Com 
isso, ele espera correr de forma 
mais natural e ser mais rápido.

Atualmente, Alison dá 13 
passadas entre uma barreira e 
outra durante as provas. Para 
2022, ele pretende reduzir para 
12. Isso é possível por causa de 
sua estatura, um diferencial 
entre os seus principais compe-
tidores. O número de passadas 
numa prova é padronizado, 
treinado exaustivamente, não 
há improviso. Mas ele varia de 
competidor para competidor, 
cada um define o seu ritmo de 
acordo com seu biotipo.

“Antes, eu tinha de ‘segu-
rar’ um pouco minha corrida 
para fazer essa quantidade de 
passadas. Com essa mudança, 
vou correr bem mais solto, 
mais próximo do que acontece 
naturalmente, do jeito que eu 
correria se não tivesse barrei-
ras”, diz o paulista de 21 anos.

O técnico Felipe de Siqueira 
afirma que a mudança já vem 
sendo treinada. “A gente acre-
dita que o Alison possa ser mais 
rápido na primeira metade da 
prova. Estamos treinando. Va-
mos ver o desenvolvimento do 
Alison para ver se isso vai acon-
tecer. Se acontecer, nós acredi-
tamos que ele possa melhorar o 
resultado pessoal dele”.

Com a mudança, Alison 
espera ter um ano ainda melhor 
do que foi em 2021, quando 
seus resultados “explodiram”. 
Ele correu oito vezes abaixo 
dos 48 segundos, quebrando 
em seis delas o recorde sul-

ATLETISMO

Bronze nos 400 metros em Tóquio, Alison dos 
Santos muda jeito de correr para se manter no topo

-americano. Na final olímpica, 
o corredor do Esporte Clube 
Pinheiros cravou 46s72 e se 
tornou o terceiro mais rápido 
da história dos 400m com bar-
reiras, superado apenas pelos 
atletas que ficaram à frente 
dele: o americano Rai Benjamin 
(46s17) e o norueguês Karsten 
Warholm (45s94), dono do novo 
recorde mundial.

Com o bronze, Alison encer-
rou um jejum de 33 anos sem 
conquistas nacionais em provas 
individuais de pista do atletismo 
brasileiro. As últimas haviam 
sido o bronze de Robson Caeta-
no, nos 200 m rasos, e a prata de 
Joaquim Cruz, nos 800 m rasos 
nos Jogos de Seul, em 1988.

A sequência de bons resul-
tados, especialmente a medalha 
olímpica, colocou Alison em 
outro patamar no esporte brasi-
leiro. Eleito pela Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt) 
como o principal nome do atle-
tismo nacional no ano passado 
entre os homens, o barreirista 
será o destaque do projeto Sesc 
Verão, iniciativa que procura 
aproximar o público dos ído-
los do esporte com dezenas de 
atividades nas 45 unidades do 
Sesc em São Paulo. Alison vai 
participar de uma apresentação 
esportiva de corrida no Sesc 
Pompeia, no dia 21. “Gosto 
disso de conversar e brincar 
de uma maneira informal e ter 
esse contato com o público. Isso 
me cativa bastante”, explica o 
barreirista.

O evento é apenas um dos 
exemplos da notoriedade de 
Piu, como é conhecido. Ele 
conta que passou a ser notado 
nas ruas e percebe que sua voz 
ganhou um peso diferente. “O 
que eu comentar terá um peso 
maior e significado pelo feito 
que conseguimos alcançar. 
Acho isso importante e necessá-
rio. Ganhei influência e nome”, 
avalia o atleta que nasceu em 
São Joaquim da Barra (SP).

Outras coisas não mudaram 
na vida do novo ídolo. Piu 
decidiu continuar morando no 
apartamento cedido pelo Espor-
te Clube Pinheiros, seu clube, 
em vez de iniciar a compra de 
um apartamento em São Paulo. 
Também não quis alugar um 
imóvel. O prêmio em dinheiro 
pela conquista do bronze, cerca 
de R$ 100 mil, que poderia sig-
nificar o investimento em um 
imóvel, está guardado.

“Moro com meus colegas de 
treino. Isso é interessante. Além 
disso, o aluguel está muito caro. 
Se eu fosse alugar um aparta-
mento, ele ficaria fechado muito 
tempo, cerca de seis meses. Eu 
viajo muito e paro pouco aqui 
no Brasil. Agora vou parar me-
nos ainda. Seria um desperdício 
de dinheiro”, conta o atleta, que 
já tem uma propriedade em seu 
nome em São Joaquim da Barra.

Piu ainda não definiu os 
destinos dessas viagens em 
2022. O Mundial Indoor, dis-
putado entre 18 e 20 de março, 
na capital sérvia Belgrado, está 
praticamente descartado pelo 

atleta. A ideia é focar nas com-
petições outdoor (céu aberto). 
Até a próxima Olimpíada, dois 
Mundiais de Atletismo estão 
no caminho de Piu. O primeiro 
será de 15 a 24 de julho, em 
Eugene, nos Estados Unidos (a 
competição marcada para 2020 
foi adiada por causa da pande-
mia). Siqueira afirma que este 
torneio é a prioridade do ano.

“Também devemos par-
ticipar de algumas etapas da 
Diamond League para competir 
diretamente com os principais 
adversários e acompanhar o 
desenvolvimento do Alison até 
o Mundial, fazendo algumas 
correções técnicas e táticas, se 
necessário”.

Em 2023, o campeonato 
ocorrerá em agosto, em Buda-
peste, na Hungria. Em seguida 
estão os Jogos Pan-Americanos 
de Santiago, no Chile, a partir 
de 20 de outubro. “Quero che-
gar ao final de 2022 mais ou 
menos como foi em 2021 e dizer 
‘eu não esperava conseguir 
correr tudo isso’. Seria incrível”, 
afirma.

Neymar jogador do PSG
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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

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

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

Amarildo Pereira
Presidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22, 25 e 26-01/22

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

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

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

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

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

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

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

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

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

PARCELAS EM 
ATRASO

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

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

independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

002 a 003/003 
007 a 012/140

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

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

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

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

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

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

NIZETE ASVOLINSQUE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS.

(26 E 27/01/2022)

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Dissolução da sociedade da empresa GNC. 

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

GNC com Gás Natural, pela MTGAS. 

Outros assuntos de interesses gerais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS 

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

O Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do 

Estado de Mato Grosso – Sindpeco/MT, vem 

RETIFICAR o Edi ta l de Convocação da 

Assembléia Geral Extraordinária, publicado no dia 

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

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

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

(terça-feira).

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES
PRESIDENTE DO SINDPECO/MT      

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

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

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

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES – PREGOEIRA

D4Sign e9a4bc4e-98f1-440f-9869-bab3713108f4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
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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

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

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

Amarildo Pereira
Presidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22, 25 e 26-01/22

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

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

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

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

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

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

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

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

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

PARCELAS EM 
ATRASO

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

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

independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

002 a 003/003 
007 a 012/140

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

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

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

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

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

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

NIZETE ASVOLINSQUE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS.

(26 E 27/01/2022)

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Dissolução da sociedade da empresa GNC. 

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

GNC com Gás Natural, pela MTGAS. 

Outros assuntos de interesses gerais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS 

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

O Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do 

Estado de Mato Grosso – Sindpeco/MT, vem 

RETIFICAR o Edi ta l de Convocação da 

Assembléia Geral Extraordinária, publicado no dia 

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

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

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

(terça-feira).

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES
PRESIDENTE DO SINDPECO/MT      

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÕES

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

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

CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES – PREGOEIRA

D4Sign e9a4bc4e-98f1-440f-9869-bab3713108f4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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A10 - CLASSIDIÁRIO - Cuiabá, quinta-feira, 20 de setembro de 2018

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

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

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

(19/09/2018)

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

(19,20 E 21/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2018

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

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

Diretora do Departamento Administrativo

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

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

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

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO

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

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

Presidente

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017

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

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RATIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE 

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

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

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

REGISTRO DE PREÇO Nº57/2018
PROCESSO Nº 540080/2018

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

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

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2018 REGISTRO 
DE PREÇOS

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

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

Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 

Nº003/2018
PROCESSO N° 083/2018

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

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

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

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

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

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

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
AVISO DE RESULTADO

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

Renata Fermino de Oliveira
Pregoeira

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

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

Wanusa Soares Alves
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 - SRP

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

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 

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

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

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

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

diversas secretarias do município de Marcelândia/MT. O Edital 

completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala 

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

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

(Ícone: Licitação). Publique-se.

Marcelândia/MT, em 17 de setembro de 2018.

Geisi Glaucia da Silveira Tirapelle

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Quezia da Rosa Ferreira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO DO TOMADA DE PREÇO

PARA OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 00000016/2018

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento 

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

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

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

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

aeroporto municipal, conforme planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro, memorial descritivo das quais foram vencedoras as 

empresas: Itens 829848, VITURINO PAVIMENTACAO E

TERRAPLANAGEM EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 

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

assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Nova Mutum - MT, 19 de Setembro de 2018.

Erick Cristian da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
ADENDO MODIFICADOR

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

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

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

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

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

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

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

(20,22 E 25/09/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFICIAL

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

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

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

OFICIAL

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

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

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

OFICIAL

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

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

20/09/2018

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 3644-1695





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




A
ce

ss
e 

ao
 S

IT
E

:

ww
w.

dia
rio

de
cu

iab
a.c

om
.br

NORTESUL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, com CNPJ: 
44.589.817/0001-12 torna público que requereu junto á 
SEMA-Secretaria Estadual do Meio Ambiente -MT, a Alte-
ração de Razão Social, com aproveitamento da Licença de 
Operação –LO, localizada  no  Município de Colniza-MT. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA 
DE CUIABÁ - MT EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL: 30 
(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ 
DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR PROCESSO 
Nº 0050060-80.2014.8.11.0041VALOR DA CAUSA: R$221.937,62 
ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POLO 
ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 
DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 
SUDOESTE MT, entidade cooperativa sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 
sob nº 32.995.755/0001-60, com endereço na Avenida Tancredo de Almeida 
Neves, nº 40-N, bairro Centro, Tangará da Serra/MT. POLO PASSIVO: 
TRANSMAXIMA - TRANSPORTADORA MARACAI LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 10.997.466/0001-67, 
com sede na Rod. BR 364, nº 401, sala 9, bairro Distrito Industrial, CEP: 
78.098-970, Cuiabá-MT,JACOB ANTUNES DE MORAES,brasileiro, 
casado, gerente de operações de transportes, portador do CPF 289.233.591-
49, endereço: Rua Mario Motta, nº 200, bairro Centro, Várzea Grande-MT, 
CEP 78.110-620 e FERNANDO DE OLIVEIRA MORAES, brasileiro, 
solteiro, administrador, inscrito no CPF sob o nº 020.584.451-04, endereço: 
Rua Mario Motta, nº 200, bairro Centro, Várzea Grande-MT, CEP 78.110-620.  
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 acima 
descrito, com atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear 
bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhes 
serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação 
da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte autora 
ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão objetivando, primordialmente, 
a recuperação dos bens alienados fiduciariamente no contrato firmado entre as 
partes. Todavia, após diversas diligência o Oficial de Justiça não logrou êxito 
na localização dos referidos bens. Requer que seja o presente feito convertido 
em Ação de Execução de Título Extrajudicial. DESPACHO/DECISÃO: Vistos 
etc. Compulsando os autos, constato que ocorreram regulares tentativas de 
citação dos executados, e todas resultaram negativas, inclusive, antes da 
conversão da ação de busca e apreensão em execução, da dificuldade de 
localização dos bens para a devida citação enquanto requeridos, assim, defiro 
o pedido de fls. 242. Citem-se os executados Transmaxima Transportadora 
MaracaiLtda ME, Jacob Antunes de Moras e Fernando de Oliveira Moraes, 
POR EDITAL, nos termos dos artigos 256 e 257 do Código de Processo 
Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 
decisão como intimação. Cuiabá,21/02/2020. 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. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

SUELY REGINA DA SILVA ALMEIDA E OUTROS, CPF: 
570.333.661-91, torna público que requereu junto a SEMA-MT, A 
Autorização para Restauração de Formação Campestres (pas-
tagens Planadas e Nativas) na Planície Alagável do Pantanal, 
em sua propriedade Rural denominada SÍTIO CAPÃO BONITO, 
localizado na BR 070, Km 81, margem esquerda sentido Cáceres-
-MT à San Matias-BO, 44 Km de asfalto e 2 Km pela estrada privada 
sem pavimentação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT, 
CNPJ n° 24.772.113-0001-73,torna público que requereu junto ao 
CODEMA – Consórcio Intermunicipal de DesenvolvimentoEconômi-
co, Social e Ambiental “Médio Araguaia” o pedido da LicençaPrévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para oLoteamento Residencial 
Adilina Martins Corrêa, localizado na Rua Araguaia, Próximo ao 
Bairro Ribeirão Cascalheira II, Ribeirão Cascalheira – MT.

A empresa CLAUDINEIA LOPES MAGALHAES EIRELI,  com CNPJ 
N° 40.578.995/0001-97  , torna público que requereu junto à secretaria 
municipal do meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável de Vár-
zea Grande (SEMMARDS/VG), as seguintes licenças ambientais,  Li-
cença Prévia (LP) Licença de Instalação (LI) Licença de Operação 
(LO), para atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores, Localizado na  Rua Vereador Abelardo De 
Azevedo (lotConstrumat) no Bairro  Ponte Nova, nº 195, em Várzea 
Grande – MT, CEP 78.115-250

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHOCNPJ 
nº00.965.145/0001-27, torna público que requereu junto ao CO-
DEMA - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social, e Ambiental do Médio Araguaia, a Licença Previa, Licença 
de Instalação e Licença de Operação (LP, LI e LO) para Armazena-
mento temporário de resíduos não perigosos - classe II (conforme 
RESOLUÇÃO CONSEMA – 41/2021), localizado as margens da 
Rodovia MT - 326no município de Cocalinho/MT.

A empresa LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA sob 
os CNPJ N° 74.096.710/0001-01, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de 
Cuiabá (SMADES/CBÁ), a Licença de Localização (LL), Licença 
Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para atividade de CONS-
TRUÇÃO de SALAS COMERCIAL, Localizada na Rua OLAVO 
BILAC, S/Nº, Bairro SANTA CRUZ I, Quadra 61A, Lote: 2A/11A 7A - 
Cuiabá-MT - CEP:78068-226.  

O Senhor, GELSON CANDIDO MIRANDA, inscrito no CPF nº 
442.361.401-44, torna público que requereu junto à Secretaria Es-
tadual do Meio Ambiente – SEMA, o pedido das Licenças Previa, 
Licença de Instalação e Licença de Operação para o BALNEARIO 
– RANCHO NOVO HORIZONTE, situado na Estrada Rural, S/N, 
Lote 130, PA Margarida Alves, Zona Rural, Município de Mirassol 
D’Oeste/MT.

CECANS CENTRO DO CANCER DE SORRISO LTDA, estabelecida na 
Avenida Brasil, nº 1645, Centro-Norte, Sorriso/MT, inscrita no CNPJ nº 
44.617.668/0001-58, Torna Público que requereu junto a SAMA - Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso/MT, a Licença Prévia – LP, 
a Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – LO das atividades 
de Serviços de quimioterapia, Atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de procedimentos cirúrgicos, Atividade médica ambulato-
rial restrita a consultas, Serviços de radioterapia. Maria Fernanda Soluções 
Ambientais Não foi determinado EIA/RIMA.

Cuiabá, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022  - Mato Grosso - A7

Por determinação judicial em processo sigiloso 

em trâmite perante a 1ª Vara da Justiça Federal 

do Estado de Mato Grosso as atividades da 

Rasqueadinha de Prêmios (Los Angeles 

serviços de consultoria, promoções e vendas 

Ltda) encontram-se suspensas por tempo 

indeterminado. Retornaremos com mais 

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

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

GABRIEL NAVES TORRES BORGES Sócio Administrador

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

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

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL

CIDADE UF LOTEAMENTO QUADRA E LOTE CLIENTE

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

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

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

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

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

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

PARCELAS EM 
ATRASO

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

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

independentemente de qualquer outro aviso, interpelação ou ação Judicial. 

PARCELAS EM 
ATRASO

002 a 003/003 
007 a 012/140

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

seguintes ordens do dia:

Ordem do dia:

1ª - Dissolução da sociedade da empresa GNC. 

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

GNC com Gás Natural, pela MTGAS. 

Outros assuntos de interesses gerais.

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

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

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

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

NIZETE ASVOLINSQUE OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS.

(26 E 27/01/2022)

Osvaldo Tomiyama, CPF595.152.101-78, torna público que requereu à 
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano- as Licenças SMADES
Ambientais-Modalidades de, Licença de Localização, Licença Prévia,  
Licença de Instalação e Licença de Operação para construção comercial, 
localizado na Rua Desembargador Jose de Mesquita, Nº 638 E 670, Bairro 
Araés em Cuiabá-MT

Alessio Decker & CIA LTDA, CNPJ 02.811.716/0001-02, sito a Av. Brasil, 
nº1083, Bairro Centro, CEP 78.875-000, Gaúcha do Norte/MT, torna 
público que requereu à a Renovação da Licença de Operação SEMA/MT
para atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores                                                                                  (27/01/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
AVISO DE LICITAÇÃO

DISPENSA 02/2022
CHAMADA PÚBLICA 01/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Dispensa n.º 02/2022 do Tipo Chamada Pública, 
cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atender os 
alunos da rede pública municipal, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Os 
interessados deverão procurar a EMPAER, entre os dias 27 de 
janeiro a 16 fevereiro de 2022, para estarem realizando o 
preenchimento do Projeto de Venda e a entrega dos mesmos na 
Prefeitura Municipal das 07:00 hrs às 11:00 hrs e das 13:00 hrs 
as 17:00 hrs. 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 
17/02/2022, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações 
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. 
dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no 
horário das 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 26 de janeiro de 2022.

Graciela Schuster - Presidente da C.P.L

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

Cuiabá inicia 
imunização de 
crianças entre 
8 e 10 anos

Mato Grosso - Página A5

SEM COMORBIDADES

PM é alvo de 
operação com
15 mandados 
por homicídios
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OPERAÇÃO LETÍFERO

Enchente 
ameaça cova 

de Dom Pedro 
Casaldáliga
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INDICADORES
Poupança ........................................0,5000%
TR/jun .............................................0,0000%
TBF/nov ..........................................0,4609%
Dólar/Comercial* ........... R$ 4,2483/4,2488%
Dólar/Paralelo* .............. R$ 4,1370/4,1390%
Dólar/Turismo*............... R$ 4,0800/4,3200%

*Preço de compra e venda

Mínima
Máxima

21
36

COTAÇÕES
SOJA (saca 60kg)
Rondonópolis.........................R$ 164, 05
Sorriso ...................................R$ 157,95

ALGODÃO (saca 15kg)
Rondonópolis..........................R$ 163,29
Primavera do Leste ................R$ 161,79

Cuiabá, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022Fundador: Alves de Oliveira    u    O jornal de Mato Grosso Ano LIV     u    No 15887             u     R$ 3,00 (capital)     R$ 3,50 (interior) 

DIÁRIO DE CUIABÁ

Registro de novos casos de 
hanseníase reduz 31% em MT

Mato Grosso -  Página A5

JANEIRO ROXO

Especialistas apontam que nem sempre a queda de taxa de detecção é notícia boa uma vez que aumenta o risco de uma 
detecção em fase mais avançada, consequentemente, maior risco de sequelas

As ações para a redução da carga da hanseníase continuam sendo influen-
ciadas pela pandemia de Covid-19, com impacto no diagnóstico e no acom-

panhamento dos casos da doença em todo país. Em Mato Grosso, a situação 
não tem sido diferente. Dados preliminares do Ministério da Saúde (MS) 
mostram que, em 2021, foram 1.732 casos novos detectados no Estado. A 

quantidade representa uma que queda de 31,25% se comparado ao ano 
retrasado, quando ocorreram 2.519 novas notificações. Em 2019, 4.424 foram 

novos diagnósticos do agravo no território mato-grossense. No país, o 
levantamento aponta o diagnóstico de 15.155 casos novos de hanseníase em 

 2021. O número também foi menor quando comparado ao ano anterior e 
primeiro ano da pandemia. Em 2020, foram 17.979 novos registros e, em 
2019, 27.864 novos casos. Contudo, o levantamento mostra que, em 2020, 
Mato Grosso apresentou, dentre as 27 unidades da Federação, a maior taxa 
de detecção geral de hanseníase, com 71,44 casos novos por 100.000 habitan-
tes. Em Cuiabá, a taxa foi de 29,78 casos por 100.000 pessoas. O Tocantins 
ocupou a segunda posição entre os estados, com 53,95 casos novos por 
100.000 habitantes. Já o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, assim como 
suas capitais, apresentam baixa endemicidade.

PANDEMIA
Testes rápidos para 
Covid-19 esgotam 
em Cuiabá
Mato Grosso -  Página A5
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R.L. MADEIRAS–
CNPJ nº 36.837.373/ 
0001-69, Torna públi-
co que requereu junto 
a Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente 
SEMArenovação  da 
Licença de Operação 
Localizada na Estra-
da Itapiúna – Fazen-
da Ferro, s/n,Zona 
Rural, município de 
Juara – MT.

V N COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA 
– POSTO DOS LAGOS- 
CNPJ: 31.951.912/0001-
72, torna público que 
requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
– SEMA/MT, o pedido da 
alteração da razão social 
para AUTO POSTO CA-
NELA LTDA  - POSTO 
VILA MARIA – CNPJ: 
08.603.562/0015-37, para 
atividade de comércio 
varejista de combustíveis 
para veículos automoto-
res, localizado na Av. dos 
Lagos, 3888, Quadra 46 
Lote 04 05 e 06, Jardim 
Parque das Aguas, no 
município de Primavera 
do Leste/MT. Não foi de-
terminado estudo de im-
pacto ambiental.

ANANIAS ALMEIDA 
SENA 01853484164, 
CNPJ 30.873.510/0001-
34, torna público que 
requereu junto a Secreta-
ria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso – 
SAMA, a alteração de ra-
zão social para ANANIAS 
ALMEIDA SENA CNPJ 
30.873.510/0001-34, e a 
Renovação da Licença de 
Operação para a atividade 
de reparação e manuten-
ção de equipamentos de 
comunicação, sito a Av-
Blumenau, n° 2674, sala 
02, Centro, Sorriso - MT, 
não determinado (EIA/
RIMA).

REK COMERCIO DE COMBUSTÍVIES 
LTDA, CNPJ 26.124.551/0001-50, torna 
público que requereu junto a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso,a 
renovação da licença de operação para a 
atividadede comercio varejista de combus-
tíveis para veículos automotores e comer-

-
menau, Nº 530, Rota do Sol,Sorriso - MT, 
não determinado (EIA/RIMA). 

RENES DANTAS DA SILVA, ins-
crita no CPF: nº. 218.157.125-20 
torna publicoque requereu junto 
a SEMA/MT, a Licença de Opera-
ção provisória - LOP para extra-

de ouro em área situadano muni-
cípio de Apiacas/MT.

FELIPE DAVI CERUTTI 
E CIA LTDA – ME – POS-
TO BARRIL BH - CNPJ: 
11.952.895/0001-80, tor-
na público que requereu 
a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – 
SEMA/MT, o pedido da 
alteração da razão social 
para AUTO POSTO CA-
NELA LTDA  - POSTO 
SÃO ROQUE – CNPJ: 
08.603.562/0016-18, para 
atividade de comércio 
varejista de combustíveis 
para veículos automoto-
res, localizado na Av. Belo 
Horizonte, 650, Cidade 
Primavera I, no município 
de Primavera do Leste/
MT. Não foi determinado 
estudo de impacto am-
biental.

-
tros – ALGODOEIRA 
CACHOEIRA, inscrita 
no CPF 941.780.201-10, 
torna público que reque-
reu junto à Prefeitura 
Municipal de campo Novo 
dos Parecis a Licença 
Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO), para 
a atividade de UNIDADE 
DE BENEFICIAMENTO 
DE ALGODÃO, localizado 
na rodovia MT 170, s/nº, 
zona rural, fazenda Ca-
choeira em Campo Novo 
dos Parecis – MT.

TECNOESTE MAQUI-
NAS E EQUIPAMENTOS, 
CNPJ 03.795.465/0002-
55, torna público que 
requereu à Prefeitura Mu-
nicipal de Cuiabá/MT por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano 
Sustentável – SMADESS
a Licença Ambiental – Mo-
dalidade:  Licença Prévia, 
para atividade Comércio 
atacadista de máquinas, 
equipamentos para ter-
raplenagem, mineração 
e construção; partes e 
peças, localizada Rod 
Federal BR 364, AREA B 
Desdobrada, SESMARIA 
CASTELHANO, AREA 
DE EXPANSÃO URBANA 
SUL município de Cuia-
bá –MT

Parreira Queiroz & Cia 
Ltda – A. P. Uirapuru, 
CNPJ 15.350.473/0001-
96, torna público que 
requereu junto a SEMA/
MT, pedido L.A.S., para 
atividade de Transporte 
Rodoviário de Produtos 
Perigosos-TRPP no mu-
nicípio de Nova Xavan-
tina/MT. Sem EIA/RIMA.

Roni Cezar Wendland, 
CPF 054.133.451-43, 
torna público que reque-
reu junto à SEMA-MT, 
licenças Prévia e de 
Instalação para ativida-
de: Extração de Areia, 
Cascalho e Argila na 
Chácara Mata Fresca 
– Lote 17, Município de 
Confresa/MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO DE 30DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO  YALE SABO MENDES 
PROCESSO N. 1015118-63.2018.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 3.914,87 ESPÉCIE:  [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: NOME: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Endereço: RUA ARNALDO 
ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 2719, JARDIM GUANABARA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-155 POLO PASSIVO: Nome: 
GOLIN CAMINH ÕES MAQUINAS E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS LTDA, (nome fantasia: GOLIN CAMINHÕES), pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito no CNPJ nº 05 .327 .305/0001 - 2 6, endereço eletrônico: desconhecido, com sede Rua A.D , n° 3270 Fundos, Bairro: Distrito 
Industrial , CEP: 78 .098.970 , em Cuiabá /MT, telefone: (65 ) 3675 -1191 FINALIDADE:   EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

direito privado, inscrito no CNPJ nº 05.327.305/0001-26, endereço eletrônico: desconhecido, com sede Rua A.D , n° 3270 Fundos, Bairro: Distrito 

enriquecimento ilícito, pois que, uma vez recebido os produtos, o utilizou da maneira que lhe era pretendida sem dispensar qualquer valor de 
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO EIV/RIV DA EMPRESA MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA - 
EMPREENDIMENTOS CHAPADA DAS CEREJEIRAS, CHAPADA DAS MANGABEIRAS E VALE DAS LARANJEIRAS

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, no auditório do Hotel Hits Pantanal, localizado na Av. Presidente Arthur Bernardes nº 251 Jardim Aeroporto - Várzea Grande - MT e via Transmissão 
ao vivo link: https://forms.gle/TSBCERJcpA29qhBT9, às 9h, foi realizada Audiência Pública para apresentação e discussão do Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIV, dos Empreendimentos 
Chapada das Cerejeiras, Chapada das Mangabeiras e Vale das Laranjeiras, localizados nas Ruas Agrícola Paes de Barros e Rua Joaquim Tavares, Bairro Costa Verde, Várzea Grande/MT, da empresa MRV 
PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA, Sr. Ricardo Azevedo Araújo, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, inicia a audiência com as 
considerações iniciais, o Sr. Ricardo Azevedo Araújo informa que tanto no presencial como também no meio eletrônico, que essa audiência pública já está em um formato hibrido, quem quiser participar é só 
entrar no link já sugerido por esta empresa e pela prefeitura para poder participar, passa a palavra sem mais delongas para a apresentação deste projeto. Deixa registrado que esta audiência está sendo 

a todos, até porque, antes da abertura deste, da apresentação do EIV, eu vou primeiramente agradecer os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Regularização Fundiária e Habitação que 
estão presentes os do Meio Ambiente e de todos os secretários, agradecer também a presença do pessoal da própria empresa e do Departamento de Água e Esgoto, da Secretaria de Planejamento, alguns 
servidores da secretaria municipal. Nós esperávamos que viessem mais, não veio e alguns também representantes do Conselho da Cidade que também eu acho que não chegaram ainda devem chegar eu só 
queria dizer que o município de Várzea Grande está aberto para o desenvolvimento socioeconômico, com responsabilidade ambiental, responsabilidade social e nós esperamos que apresentação do EIV da 
Empresa MRV Prime Condomínio Chapada das Cerejeiras Mangabeira Residencial Vale das Laranjeiras esteja contento com que a população e o município de Várzea Grande esperam.  Declaro aberta essa 
apresentação do EIV, chamo Manoela para fazer apresentação do EIV, vou dizer também que eu infelizmente eu preciso me ausentar, mas temos servidores aqui altamente capacitados para acompanharem 

Ourives Barros - Bom dia a todos, estamos aqui para fazer apresentação pública em relação aos Empreendimentos Chapada das Laranjeiras, Cerejeiras e Mangabeiras, primeiramente quero agradecer a 
participação de todos, agradeço ao secretário pela breve apresentação e nosso objetivo hoje aqui é fazer a apresentação desse empreendimento para a população para que tome conhecimento e fazer a 

Empreendimentos. Agradeço também a participação de todos os servidores de todas as secretarias aqui presentes, Conselho da Cidade e eu vou fazer uma breve apresentação do Estudo de Impacto de 

planejamento, instalação, implantação e operação do empreendimento tudo isso vem contentado na Lei 4.695 de 2021 - Plano Diretor do município de Várzea Grande. Essa legislação ela determina que para 

desenvolvimento do estudo a Lei Federal 10.257/2001, Estatuto da Cidade, vem contemplado nos artigos 3678 da lei 4695 de 2001 Plano Diretor de Várzea Grande já mencionada anteriormente, Lei de 
Zoneamento e uso do Solo de 4.700 de 2021 e o Termo de Referência que foi emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A empresa interessada em relação ao empreendimento MRV Engenharia 
Participações,  ela atua no mercado desde 1979, imobiliário, é a maior Construtora e Incorporadora no país no segmento de imóveis para a classe média e média baixa, além de ser a única que oferece casas 
e apartamentos em mais de 110 cidades do Brasil. Em 2009, ao lado de outras seis empresas do setor ajudou o governo federal na elaboração do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, implantando 

construções e melhoria da qualidade da habitação, ela não só propõe essa habilitação, como também habitação com qualidade. Avaliação da categoria, o selo é dividido em seis categorias e nelas tem 53 

qualidade urbana onde se faz a análise de possíveis fontes de ruídos próximo ao condomínio que será implantado projeto e conforto, ela faz um projeto de paisagismo no qual é considerado uma árvore para 
cada unidade habitacional, solução alternativa de transporte públicos vagas para bicicletas, local para coleta seletiva lixo seco e úmido e equipamentos de lazer sociais e esportivos, aqui a gente tem algumas 
imagens. Em relação a essência energética iluminação natural nas áreas comuns ventilação e iluminação natural nos banheiros nos sanitários. Então são cuidados que a empresa trás com o projeto desde a 
hora da concepção do projeto até a hora da implantação que a gente vai ver posteriormente. Tem uns relatório de boas práticas de alguns condomínios da em contato que a gente faz aqui Chapada das 
Andorinhas, Chapada dos Pinheiros e Chapada das Tulipas, que é o na hora de implantação da operação,  da implantação do empreendimento: o diálogo diário de segurança,  segregação de ruídos, limpeza, 
organização, ela realiza capacitação com os operários na hora de trabalho no canteiro de obras e prevenção de acidentes; Brigada de incêndio, ela faz a formação de brigadista na parte de implantação, na 
hora da implantação do empreendimento; segregação de resíduos e destinação correta, tem a coleta seletiva de resíduos, tanto na operação quanto na implantação, pilhas também, todas as partes de materiais 
tóxicos também,  captação de água do ar condicionado para reuso e limpeza em áreas comuns, reaproveitamento de blocos de concretos, vasos de plantas, reutilização de materiais para humanização das 
áreas,  não são descartados são todos são reutilizados, reutilização de material para o bicicletário, materiais da construção, reaproveitamento de cano de PVC para captação de água de ar-condicionado e de 
portas para confecção de mesas. Então são algumas e aqui também reutilização de galão de água para execução de mictório reaproveitamento de resíduos de piso laminado, são algumas ações que a empresa 
faz na hora de operação, desde a operação da implantação do empreendimento até operação, para poder minimizar os impactos em relação aos materiais. A localização e área de estudo em relação ao 
empreendimento, localizado na região sul do município de Várzea Grande, na Rua Agrícola Paes de Barros, aqui a gente tem a área de implantação hachurado em vermelho, área de estudo, que se pretende 

Duarte no Bairro Dom Aquino. O objetivo do empreendimento a ser implantado condomínio residencial multifamiliar vertical e horizontal com interesse social a área dos terrenos são batizas 162.012,69 metros 
quadrados, são três terrenos que são independentes para implantação de três condomínios. Então a gente tem o condomínio Chapada das Cerejeiras com área total de matrícula de 24.513,17 m2, ele é um 
condomínio vertical, Chapada das Mangabeiras com área total de 25.009,75 m2 também um condomínio vertical e o Vale das Laranjeiras que tem área total de 112.307,85 m2 que é um condomínio 
horizontalizado. Então são três condomínios distintos com áreas independentes e matrículas que são desmembradas. As características, como eu disse, são três condomínios, empreendimentos adjacentes 
destinados ao uso multifamiliar de forma verticalizada e horizontalizada. O público: os Empreendimentos são destinados para a população de modo geral para o uso residencial voltado para atender o público 
adquirente de imóveis Minha Casa Minha Vida. A caracterização de uso Residencial: a área prevista para cada empreendimento Chapada das Cerejeiras o terreno de 24.000 m2 como já foi mencionado 
anteriormente e área construída 19.352 m2, Chapada das Mangabeiras, o terreno é de 25.000 0964 com área construída de 20.574,18 m2 e o Vale das Laranjeiras num terreno de 82.262,15 m2, e área 
construída 17.485,99 m2. O número de unidades previstas para cada empreendimento a gente traz aqui, Chapada das Cerejeiras com 496 unidades habitacionais, cada unidade tem em média 39,95 metros 

508 vagas total para veículos, sendo 48 visitantes padrão, 1 Idoso e 1 destinados para PCD. A área viária e sistema de lazer e serviço também estão contemplados para esse empreendimento. Chapada das 
Mangabeiras, que é o adjacente, são 528 unidades habitacionais também com a área prevista de 39,95 m2, sendo 33 blocos com 4 pavimentos e também a tipologia de térreo mais 3, prevista 16 unidades 

também para o sistema viário, sistema de lazer e serviço e o Vale das Laranjeiras a gente tem 384 unidades habitacionais, a tipologia é térrea, com casas com dois quartos, previsão de 41,80 m2 e casas para 
PCD´s com 49,83 m2, sendo 12 casas para PCD´s no total. Cada unidade Habitacional possui duas vaga para veículo independente, o estacionamento para visitante é composto por 37 vagas comuns, uma 
vaga para idoso e uma vaga para PCD, além do sistema viário previsto, sistema de lazer de serviço. A estimativa de população vale a gente frisar que esse Condomínio Vale das Cerejeiras, perdão Vale das 
Laranjeiras, ele vai passar para o parcelamento do solo como é previsto em lei e tem uma área de atuação que é que vai ser contemplada e ela tá já o procedimento todo está na Secretaria de Desenvolvimento 

empregados diarista para cada unidade residencial, para os empregados administrativos nas atividades de apoio ao empreendimento, com base no número de unidades residenciais adotou-se uma demanda 
futura por 10 empregados e para o cálculo de população visitante foram adotados 0,08 visitantes para cada unidade habitacional. Isso tudo foi feito conforme pesquisa nos outros empreendimentos já existentes 
e da mesma natureza. Fornecedores, 0,5 para cada unidade habitacional, nesse contexto todo, em relação à Chapada das Cerejeiras, somativa de diarista, 199 pessoas, essa é uma estimativa, porque a gente 
não consegue mensurar em relação a todas as unidades habitacionais que terão 199 pessoas exatamente, em todas as unidades trabalhando, então é uma estimativa que foi feita, um cálculo baseado no que 
já tem de existentes nos outros empreendimentos já que estão em operação no município. Empregados, 25 pessoas nas atividades de apoio administrativo, segurança manutenção das áreas verdes e limpeza. 

pessoas. Em relação à Chapada das Mangabeiras, foi realizado o mesmo calculo, diaristas somatizou 212 pessoas, empregadas 26 pessoas nas atividades de apoio administrativo, segurança manutenção 
áreas verdes e limpeza, visitantes e
pessoas, para o Chapada das Mangabeiras. Vale das Laranjeiras, são 184 pessoas para diaristas, empregados, 37 pessoas nas atividades de apoio administrativo, segurança, manutenção das áreas verdes 

Empreendimentos vão precisar fazer a mesma obra para poder operar. Então para viabilidade de operação, então que precisa ser feito, interligar o empreendimento, existe uma rede de 300 milímetros de 
diâmetros com a condicionante do Empreendedor apresentar esse projeto de extensão para poder interligar essa rede. Essa rede, ela está situada na Rua Capitão Costa esquina com a Rua Pedro Pedrossian, 
para atender a demanda dos três, então, cada, conforme a implantação, que esses empreendimentos, eles não serão implantados simultaneamente, então tem uma sequência de implantação, conforme ele 
for sendo aprovado pelo município a gente vai apresentar daqui a pouco, e aí conforme for sendo instalado serão realizadas essas obras, com a aprovação desse projeto pelo DAE. O consumo previsto de 
esgotamento sanitário, na região não tem rede de esgoto então Empreendimentos vai precisar instalar sistema de coleta de esgotamentos independente e fazer a manutenção desse sistema conforme 
necessário. Em relação ao consumo de energia, a área também já é atendida pela empresa, sendo necessário solicitar o sistema de energia no sistema de ligação foi feita, foi solicitada a Carta de Viabilidade, 
também em relação a essa demanda e vai ser feita uma parceria público-privada com a Energisa, onde será realizada uma obra para poder viabilizar essa demanda necessária para cada empreendimento. A 
demanda prevista de serviço de telecomunicação no município ele já possui, todas essas redes de comunicação disponíveis, Oi, Vivo, Net e Embratel, e conforme a solicitação os serviços vão sendo 
disponibilizados. Coleta de lixo, é viável a coleta de lixo e também foi solicitada em relação a coleta de lixo, abastecimento e é domiciliar, a previsão de coleta na região é segunda, quarta e sexta-feira e as 

Empreendimentos, essa coleta é seletiva. O tempo estimado de obra, o cronograma para início das obras ele será feito a partir do momento que realizada a liberação dos projetos e aprovações municipais, 
assim como esse estudo, que a gente tem o tramite municipal, a gente passa pela audiência, aprova o estudo, é feito os tramites de compromisso com o município e após as aprovações dos projetos que já se 
encontram na Secretaria para aprovação, também de forma simultânea, então a gente tem o Cerejeiras, Mangabeiras e Laranjeiras, cada um passando pelo processo de aprovação e posterior a isso dá se o 
início das obras. O tempo, a previsão em dias e horários de obras, será executado em dias da semana em horário comercial, sábado de 7 horas às 12 horas. Aqui a gente tem a implantação do Chapada das 
Cerejeiras, implantação geral em relação ao edifício, a gente frisa que as vagas de visitantes, que são previstas para o empreendimento,  para ser implantadas no empreendimento conforme a gente apresentou 
anteriormente, esse cálculo é feito conforme o município tem contemplado em legislação e para todos os três empreendimentos aqui com a gente apresenta, será realizada uma faixa de desaceleração, de 
acomodação de veículos, para não causar congestionamento na via, a gente frisa também que vamos apresentar o cálculo da capacidade viária local, na área de estudos, e aí a gente frisa também que esses 
modais que acessam esse tipo de empreendimento, eles não causam um congestionamento direto porque eles não saem ao mesmo tempo,  então eles não tem uma continuidade de saída no mesmo horário, 
de chegada no mesmo horário, esse acesso e saída ele é fracionado pelos moradores, então com isso a gente consegue dissipar, fazer com que com que não haja congestionamento alto naquela região, é 

implantação do Chapada das Mangabeiras, também a gente frisa o número de vagas de visitantes que eles estarão lá dentro do empreendimento a previsão e a distribuição toda, a tipologia dos blocos, a gente 
vê que tem espaçamento e acomodação das vagas dos veículos próximos aos blocos que serão instalados. Essa distribuição também confere a viabilidade de ventilação dentro do empreendimento para que 

a gente explicou lá no Cerejeiras, e aqui o Vale das Laranjeiras que a gente traz a implantação geral que a tipologia é uma tipologia de casas térreas, e também distribuídas ao longo do terreno, que a gente 
trás a tipologia urbanística e aí frisando ali os bolsões de estacionamentos que serão comtemplados para visitantes. Também no Vale das Laranjeiras tem a faixa de acomodação dos veículos, para que não 
cause congestionamento nas vias. Em relação à documentação, a gente apresenta a Certidão de Inteiro Teor em relação a chapadas das Laranjeiras com a área prevista do terreno, para implantação, Chapada 
das Mangabeiras e aqui o Vale das Laranjeiras como a gente já apresentou a anteriormente, está passando por processo de desmembramento, aprovação do município para que se haja área de doação para 
implantação dos equipamentos. Consulta prévia, foi solicitada e foi atualizada também junto ao município onde trouxe todas as diretrizes para a elaboração do projeto dos três empreendimentos. Termo de 
referência que foi solicitado em relação ao Estudo de Impacto de Vizinhança  então esse estudo ele foi todo desenvolvido elaborado baseado no Termo de Referência que foi realizado foi feito pelo Município 
onde vieram as diretrizes e que nelas vieram apresentadas que a gente precisaria 
realizado como a gente vai apresentar daqui a pouquinho e aí as diretrizes todas que contemplam os estudos,  a gente precisou fazer todo o levantamento em relação ao adensamento populacional e 
equipamentos urbanos e comunitários, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e património natural e cultural e adensamento 
populacional, tudo isso está contemplado dentro do estudo. Disponibilidade de abastecimento de água, como a gente falou anteriormente o empreendedor tem que fazer o projeto de extensão para a viabilidade 
de implantação, então está que a condicionante, isso veio para os três empreendimentos, a gente traz apresentada uma carta só mas todas estão disponíveis, em relação ao esgotamento sanitário, aqui onde 
direciona que o empreendimento deverá possui sistema de tratamento independente porque não tem rede de esgoto na região e em relação a carta de energia também para três empreendimento em relação 
a obra que vai precisar ser realizar para poder abastecer o empreendimento. Declaração de viabilidade de resíduos, conforme a gente apresentou anteriormente, a região é atendida por abastecimento de 
coleta: terça, quinta e sábado. O licenciamento ambiental de todos os três empreendimentos, eles vão passar por licenciamento ambiental, na secretaria já foi feito o pedido para o empreendimento Chapada 
das Mangabeiras, já foi feito o protocolo e para o empreendimento Vale das Laranjeiras já está sendo protocolado esse licenciamento ambiental. Esse é EIV todo, eu sou responsável pelo estudo, estou 
fazendo apresentação aqui o registro de responsabilidade técnica e aqui o registro de responsabilidade técnica do de trafegabilidade que foi o Luiz Arquerlei aquele que fez o estudo todo. Análise da área de 

e predominância de área residencial, alguns comércios locais no entorno todo, mas a maioria do entorno, ele é vazio e a área de proteção aeroportuária, que é uma área de preservação. Em relação aos 
equipamentos urbanos e comunitários: escolas, ele é atendido por escolas que a gente tem ali demostrado, praças e centro comunitário, dentro da área direta e indireta. Em relação aos equipamentos de saúde: 
também possui UPA, CAP´s, centro de saúde e companhia e policlínicas, então a gente tem abastecimento de saúde, de escola e de praças na área toda de implantação do empreendimento que poderá ser 
acessível e essa demanda do empreendimento, esses equipamentos conseguem atender essa demanda. Em relação ao meio ambiente natural, os aspectos ambientais da área, meio físico, ele possui na sua 

implantação correta do entendimento e mitigação dos impactos que ele vai causar e também o plano de gerenciamento de resíduos da operação, quando o empreendimento estiver em operação será seguido 
esse planejamento. Em relação a ventilação a gente traz aqui os ventos dominantes na região, a implantação dos blocos bem distribuída no terreno de forma espaçada, não fará uma barreira de ventilação 
na circulação dos ventos e no entorno do empreendimento não existem empreendimentos verticais, assim o empreendimento ele não vai formar uma barreira de obstrução da ventilação. Em relação a geração 
de tráfego e demanda de transporte público para análise da interferência gerada nas vias de entorno foram feitas análises da capacidade de cada via e níveis de serviço e o método seguido foi o método HCM 

atraso viário, então onde a gente tem um nível A que é o nível mais favorável, que a gente não tem atraso e nível F que é o menos favorável dentro da numeração trazida aqui. Os pontos de contagem que 
foram realizados para essa demanda foram três: o primeiro ali em cima na João Ponce de Arruda com Avenida Presidente Arthur Bernardes e Avenida Filinto Muller, o segundo na Avenida Presidente Arthur 
Bernardes com Avenida Manoel de Paula e o terceiro na Avenida 31 de Março com a Rua São Gonçalo, a gente tem ali no centro demonstrado empreendimento, hachurado em laranja e aí os três pontos dentro 

nas setas e o resultante desse ponto, a gente tem aqui o nível de situação existente atual e o nível de situação com a implantação do entendimento, então que que acontece o nível existente ele já é uma via 
que já é uma situação já saturada, e com a implantação do empreendimento a gente tem de nível A até o F e com a implantação do empreendimento ela vai continuar saturada, então é uma situação que já 
existe e que o empreendimento ele não vai agregar aumento nessa situação, permanece o mesmo nível de serviço, não tendendo para pior. Em relação ao ponto 2 na Avenida Presidente Arthur Bernardes com 
a Rua Manoel de Paula, o sentido de contagem do ponto 1 ao 2, os três sentidos, nessa via a gente tem hoje uma situação estável, de nível C e com a implantação do empreendimento ela também continua 
estável, nível C. Terceiro ponto na Avenida 31 de Março com a Rua São Gonçalo, antiga Rua do Engordador, os pontos de contagens que foram realizados aqui a seta de sentido e a gente tem hoje um nível 
A e também futuro nível de estado A. Em relação ao transporte coletivo, atualmente ocorre por linhas do sistema viário de Várzea Grande e intermunicipal e a frequência em média de quatro ônibus por hora 
no trecho de estudo, originadas de outras regiões da cidade de Cuiabá cujo destino à região norte e vice-versa, então a gente tem aqui a área de estudo e a gente tem aqui tracejado onde a gente tem o acesso 
de modais, diante de todo o diagnóstico realizado que a gente trouxe sintetizados os principais pontos do estudo, foi realizada uma matriz de impactos  onde a gente vem trazendo os impactos quanto ao 
planejamento  que essa fase do empreendimento agora ele está sendo planejado, depois ele será instalado e depois durante a operação, então a gente mensurou todos os impactos causados e gerados pelos 
três empreendimentos nas três fases, em relação a Matriz , a gente traz os tipos de impactos se eles são de natureza positiva negativa ou são neutros, em relação à ordem se é uma ordem direta ou indireta, 
e a magnitude, se é alta, média ou baixa, a duração dessas essas intervenções se são permanentes ou temporárias, então a gente tem aqui durante o planejamento as intervenções socioeconômicas e o 
impacto previsto para esta intervenção que seria a expectativa da comunidade em relação a implantação desse empreendimento, que gera uma expectativa, então a natureza positiva, ordem é indireta, e a 
magnitude é alta e a duração é temporária porque é uma fase que vai passar e depois existe uma acomodação e para essas medidas a gente está fazendo a divulgação do empreendimento em reuniões 
como essa audiência apresentação de empreendimento em audiência pública para que a população possa falar, questionar tudo sobre essa implantação. Em relação à valorização imobiliária que também é de 
natureza positiva, ordem indireta, magnitude alta e duração permanente que é uma medida desnecessária que acontece não tem como não haver a valorização daquela região e é um ponto positivo para um 
município que a gente vai está ocupando um vazio urbano e vai estar adensando a população e gerando também habitação para população. Aqui a gente traz a divulgação, foi realizada, publicado em jornal 

o descrito na faixa, chamada 
para audiência pública. Em relação a implantação, em relação ao meio ambiente, que a intervenção prevista, o impacto: remoção de cobertura vegetal é de natureza negativa, magnitude alta, permanente, vai 

será retirada, é uma duração de impacto temporário, será feita uma destinação correta desses resíduos dessa demolição, limpeza do terreno, é negativa, alta e temporária, destinação adequada desses 
resíduos, terraplanagem, negativa, alta, temporária, o envio do solo para empresas licenciadas da região, quando necessário, porque a previsão na terraplanagem, dessa remoção ser feita “in loco”, 
compensação do aterro e esse estudo ele está sendo aprofundado todo esse levantamento que é a fase de projeto em planta para implantação do empreendimento. Instalação do canteiro de obras, que é 
negativa, desnecessária, direta, baixa e temporária, também desnecessário, tráfego de maquinário, negativa, direta, alta e temporária, limpeza dos pneus muito sujos, forrar as áreas de manobra com brita e 
evitar trabalhos em dias com solo encharcado e cobrir as carretas carregadas com lona, que é uma prevenção para não agredir o meio urbano durante a implantação. Em relação aos resíduos, é negativo, 

banheiros químicos, poluentes atmosféricos, também negativo, direto, alto e temporários. Controle da emissão de poeira nas atividades de terraplanagem, movimentação de materiais regulagem dos veículos 

questões como: segurança do trabalho, monitoramento da qualidade do ar e níveis de ruídos. Em relação ao ruído negativa, direta, alta e temporária, isolamento das áreas de trabalho controle de horário de 
funcionamento dos equipamentos com geração de ruídos em horário comercial e para os trabalhadores uso obrigatório de equipamento de segurança. Geração de empregos que é uma medida positiva, direta, 

 média 

gente já viu que uma política da empresa fazer esse desenvolvimento de planejamento de resíduos e geração de empregos positiva, direta, alta e permanente, promover a capacitação e contratação de mão 
de obra local.  Então são essas medidas propostas pelo empreendimento para poder minimizar os impactos durante a implantação, planejamento e implantação e operação do empreendimento. Em relação a 
paisagem urbana e uso do solo, positiva, direta, alta e permanente, é uma medida desnecessária, socioeconômica a valorização das áreas em torno de empreendimento também é positiva, indireta, alta e 
permanente, não tem medida aplicável a isso, demanda de estacionamento positiva, direta, alta e permanente, será previsto o projeto de vagas para visitantes como já apresentado, acessibilidade também 
positiva, direta, alta e permanente, projeto elaborado para atender e receber todas as pessoas que necessitam de cuidados especiais contribuindo para uma cidade mais acessível, é uma política da empresa 
desenvolver e trabalhar toda a calçada acessível com a arborização e sinalização tátil para poder, tanto internamente quanto externamente,  garantir que essa população tenha acesso e aumento da 
arrecadação de IPTU e ISS para o município também é positiva, desnecessária, alta e permanente, e uma a medida desnecessária que acaba contribuindo, é uma medida positiva que acaba contribuindo com 

 são negativas, mas elas são 
reversíveis, então não são impactos que são permanentes e os impactos que são permanentes se aplicará, como já apresentado, medidas e prevenção para que eles não tenham impactos negativos diretos. 
Sintetizando todos os resultados em relação ao adensamento populacional é um ponto positivo, pois preencherá um vazio urbano e existirá a contratação de mão de obra local contribuindo com a população 
em relação a empregos, equipamentos urbanos e comunitários existem vários equipamentos urbanos e comunitários como escolas, postos de saúde, praça pública, que consegue atender esses 
empreendimentos, a infraestrutura já é consolidada na região, o consumo de água e geração de esgoto, a drenagem pluvial e os impactos no sistema são de natureza negativa, mas com as medidas propostas 
elas serão neutralizadas, nesse quadro, será feita também ao projeto de drenagem na via que hoje a via não possui drenagem pluvial e a destinação correta,  vai ser aprovado pelo município também, em 
relação a socioeconômica a gente pode citar os impactos positivos do aumento de moradia na região pois o empreendimento é compatível com o tipo de uso destinado, é uma região que conforme o 
saneamento, ela está pronta para atender esse tipo de empreendimento. O aumento na geração de serviços também é considerado positivo, pois será dada a preferência para prestadores de serviços locais 
o que gerará empregos diretos e indiretos para região tanto na fase de implantação quanto a operação e para o município aumentará a arrecadação de taxas e impostos. Em relação ao uso do solo, é uma 
zona de uso múltiplo, como a gente já comentou anteriormente, o bairro tem sua maioria uso residencial, no entorno comércio e serviços de bairros, alguns aspectos entornos estão organizados, a maioria são 
vazios, o empreendimento contribuirá para a urbanização da região, valorização imobiliária totalmente positivo, o aspecto com melhoria da infraestrutura esperado com apresentação de empreendimento assim 
a valorização imobiliária na região e áreas vizinhas acontecerá ocasionado pela iluminação de bolsões de lixos existentes em matagais,  o empreendimento possui exemplos de bons outros empreendimentos
já aplicados
dos Pinheiros, aqui a gente traz algumas imagens desses empreendimentos que já foram implantados no município, conseguimos perceber a tipologia, verticalizado, uma arquitetura moderna e a parte de 
humanização interno, as áreas de equipamentos, as partes de áreas sociais, o bicicletário, aqui o Chapada dos Buritis,  toda a implantação dele, as áreas de lazer, os acessos, as acomodações de veículos, e 
o Chapada dos Pinheiros, também as vagas de PCD´s
tem boa capacidade não havendo necessidade de aumento na demanda. Ventilação e iluminação, então porque hoje quando a gente fala em geração de tráfego, em relação de demanda por transporte 
público a gente tem também outros tipos de atendimento, a maioria das pessoas hoje tem moto, tem transporte individual, então motos, uber´s e às vezes compensa mais do que o transporte público, por isso 

públicas causando um aumento de iluminação na região. Paisagem urbana e património natural e cultural, o conforto visual com fachadas compostas por uma arquitetura mais moderna, quanto ao patrimônio 
cultural o empreendimento não altera qualquer tributo cultural no entorno, e nem natural porque não existe nada em relação a isso no entorno do empreendimento. As medidas compensatórias pelos 

com departamento de água e esgoto do município e também com a secretaria de desenvolvimento urbano para achar uma melhor solução e direcionar em relação a essa medida o que será proposto pelo 
município para poder compensar esses impactos. Concluindo,  geração de impactos positivos e negativos no entorno, a maioria dos impactos negativos são temporários e reversíveis, constatou-se que os 
impactos positivos sobrepõe os negativos,  os fatores de melhoria na região no município evidencia isso, o emprego para a população local, melhoria na infraestrutura, valorização do entorno, preenchimento 
de um vazio urbano e valorizam o município contribuindo para o desenvolvimento local, diante de todo o exposto assim esse estudo viabiliza a implantação do empreendimento dentro do atendimento de todas 
as medidas cabíveis para sua implantação. Encerro assim a apresentação da audiência e a gente abre agora para questionamento, quem quiser fazer pergunta, tiver alguma dúvida, está sendo transmitida 
também essa audiência pelo “YouTube”, o endereço também foi divulgado, então a gente vai atender agora as perguntas que tiverem aqui na sala, tanto as perguntas pelo canal. Com a palavra o Sr. Gleiton 

 não sei, quando você colocou ali a quantidade de 
unidades habitacionais do condomínio Laranjeiras, ele está em 1300 alguma coisa, Manuele responde sim, e no cálculo de população você reduziu ele está 300 e pouco, Manuele pede perdão dizendo que 
pode ser algum erro de digitação. Gleiton continua, mas então ele tem 1300 e pouco? E pede que Manuele volte a quantidade de unidades habitacionais do Condomínio Laranjeiras, Gleiton comenta: número 
de unidades previstas, Vale das Laranjeiras 3846 unidades habitacionais previstas, Manuele reconhece que o correto é 384. Gleiton continua: é só essa preocupação que eu tive porque aumenta muito 
impacto se a gente n , mas por ora, agradeço a oportunidade e expor a população que é apenas o início do estudo e é necessária a participação, as exigências da população do 
entorno, das secretarias envolvidas até mesmo para debater as outras medidas compensatórias necessárias. Senhor João Gabriel, pede a palavra: Bom dia João Gabriel da MRV Engenharia, só para fazer 
um esclarecimento de dúvida especialmente sobre o processo de parcelamento do solo, esse processo ele está em análise na secretaria, análise técnica e um dos pontos que pesam para esse assunto ainda 
não está concluído, é que a matrícula mãe desse terreno já sofreu diversas perdas durante os últimos anos, então foi objeto de invasão, de doação pelo poder público, então que a gente está fazendo nesse 

 só para deixar registrado também, deixar registrado que esse 
empreendimento, ele passou por análise do Concidades com processo pouco diferente do que deveria ser, ele deveria ter vindo primeiro para audiência pública, ocorreu que ele começou dentro do Concidades, 
também já sofreu muita análise,  entendo que já está vindo aqui na audiência pública muito mais maduro que a maioria dos estudos por conta disso.  Fazendo uso da palavra, Patrícia da S. Marques: Olá bom 
dia meu nome é Eva Patrícia da Secretaria de Meio Ambiente, em relação ao sistema de tratamento vai ser independente, falou-se sobre a manutenção, quem que vai estar realizando a manutenção, são os 

é porque sempre 
se realiza a manutenção.  Fazendo novamente uso da palavra, João Gabriel explanou que a MRV ela faz durante o processo de implantação do condomínio, ela dá uma apoio ao condomínio para que o 
condomínio possa operar, esse apoio é dado no período em que esse sistema ainda está em fase de implantação, leva um tempo para ter uma maturidade de funcionamento, após esse período o condomínio 
começa operar, o um condomínio recebe um treinamento, essa responsabilidade bem como a forma que é feita a operação é registrado em convenção de condomínio, memoriais de incorporação, que são os 
documentos que dão ciência do cliente para a questão do funcionamento da ETE, então assim, o condomínio tem ciência, o cliente quando compra o empreendimento também tem ciência dessa operação. 
A Arquiteta e Urbanista Manoela Rondon Ourives Barros pergunta: Mais algum questionamento? Tem algum questionamento pela transmissão? Não? Não havendo então, mais nenhum questionamento, a 
gente encerra a apresentação e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas que houverem posteriormente, frisando que a gente vai passar ainda pela... esse estudo vai passar pelo Conselho da 
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