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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




VITOR - AÇO METALÚRGICA LTDA CNPJ 33.164.533/0001-68, torna pú-
blico que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES 
a Licença Ambiental – Modalidade: Licença de Localização (LL); Licença 
Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para 
atividade principal de produção de relaminados, trefilados e perfilados de 
aço, exceto arames, localizada na Avenida Nipo - Brasileira, S/N, lote 91B, 
Bairro Jardim Industriário no município de Cuiabá/MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO 
JUNIOR PROCESSO Nº: 1023324-32.2019.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: 
R$63.328,25 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: 
BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira de direito privado, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº 59.438.325/0001-01, endereço Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila 
Yara, Osasco-SP, Nire; 35.300.120.990, CEP: 06.029-900, endereço eletrônico 
4429. advogados@bradesco.com.brPOLO PASSIVO: RONEVALDO NUNES 
DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, vendedor, inscrito no CPF/MF sob nº 408.289.482-91, 
residente e domiciliado na Rua Professor João Félix, 158, Lixeira, Cuiabá-MT, CEP 78.008-
435, endereço eletrônico desconhecido.  FINALIDADE: Citação do polo passivo/executado, 
acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 
que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 
03 (três) dias, contado da expiração do prazo deste edital, pagar o débito de R$63.328,25, com 
atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear bens à penhora suficientes para 
assegurar o total do débito, sob pena de lhe ser penhorados tantos bens quantos necessários 
forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor do executado 
da importância atualizada de R$63.328,25 (sessenta e três mil trezentos e vinte e oito reais 
e vinte e cinco centavos), representada pelo incluso Instrumento Particular de Confissão de 
Dívidas e Outras Avencas nº 356854760, emitido em 13/11/2018, pelo qual foi renegociada 
dívida pelo valor de R$56.194,85 (cinquenta e seis mil cento e noventa e quatro reais e oitenta 
e cinco centavos), onde a dívida deveria ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 
consecutivas no valor de R$1.965,42 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta 
e dois centavos), cada, vencendo-se a primeira em 05/02/2019, cuja obrigação é líquida, certa 
e exigível. O não pagamento das parcelas vencidas a partir de 05/02/2019, ocasionando o 
vencimento antecipado da dívida.  DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a substituição do polo ativo 
da presente demanda, devendo passar a integrá-lo Banco Bradesco S/A, registrando-se a 
alteração no sistema. 2. Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais 
e taxa judiciária, ID 20833536. 3. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, 
consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar 
no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 4. Não havendo pagamento, munido 
da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 
bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 
proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 
parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 5. Na hipótese de o Oficial de 
Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo 
primeiro do Código de Processo Civil. 6. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) 
do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o 
pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, 
consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 7. Defiro 
somente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. 8. Comprovante do pagamento 
da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto aos ID 20833536, para o devido cumprimento de 
mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 
sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 
Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 10 de julho de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 
Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Compulsando 
os autos observo que o Banco requerente procedeu a diversas tentativas de citação das 
requeridas, tendo, no entanto, restadas infrutíferas. Considerando que o requerente procedeu 
à consulta de endereço, junto aos sistemas Infojud e Sisbajud, decisão de Ids. 31644042 e 
61331188, entretanto, não obteve êxito na nova tentativa de citação do requerido, tenho que 
esgotou os meios necessários à localização do mesmo. Assim,  defiro o pedido de Id. 74616339. 
Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 
20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados 
no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 
circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a 
publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 03 de maio de 2022. Juiz Paulo de Toledo 
Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene 
Silva Ventura, digitei.  Cuiabá-MT, 5 de maio de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

FORTEX ESQUADRIAS E VIDROS LTDA, estabelecido na Avenida 
Foz do Iguaçu, nº 727, Loteamento Empresarial, Sinop/MT, inscrito 
no CNPJ nº 32.350.760/0001-15, Torna Público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, Licença 
de Instalação – LI e Licença de Operação – LO das atividades de 
Fabricação de esquadrias de metal. Não foi determinado EIA/RIMA.

União Brasileira de Mineração Ltda
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente SEMA, a renovação da Licença de Operação, referente 
ao processo 446167/2018, para extração e beneficiamento de gra-
nito para brita, na BR-364/163, KM 57 de Cuiabá sentido Jaciara, 
no local denominado de Fazenda Bonfim, Zona Rural, Município de 
Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso.

AVENIDA AUTO POSTO LTDA, torna publico que 
requereu junto a SEMA a renovação da licença de 
operação com atividade de comercio varejista de 
combustíveis para veículos automotoresda em-
presa localizada na Avenida 04 de Julho, Centro, 
Castanheira/MT

CAIO CEZAR PIRES DE MORAES, inscrito sob CPF 057.277.839-
00 torna público que requereu a Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT 
por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano - SMADES a licença ambiental - modalidade: 
licença prévia, licença de instalação e licença de operação, para a 
atividade (obra comercial), localizado na Rua Passo real ant. Rua 
19 sendo os lotes 07,08,09 e 10 no  Loteamento praeirinho  inscrito 
sob inscrição cadastral 01.2.35.031.0408.001.

CAMILOTTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, esta-
belecido na Rua dos Lírios, S/N, Quadra 1-AR Lotes 09 e 10, Setor 
Residencial Norte, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 11.852.093/0001-
07, Torna Público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/
MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI da atividade 
de Condomínio Vertical Comercial. Não foi determinado EIA/RIMA.

ODONTOZAMPA LTDA-EPP – “Odonto-
zampa-Instituto De Odontologia”, CNPJ: 
45.794.270/0001-50, torna público que requereu 
junto a SMMA/BG o pedido da LP, LI e LO para 
atividade odontológica no município de Barra do 
Garças/MT. Não EIA/RIMA.

SÃO MATEUS MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA, localizada na 
Rua projetada,109SE, Quadra 01 Lote 17, Loteamento Hilário Dal 
Alba Scariote em Sapezal/MT, torna publico que requereu junto ao 
departamento de meio ambiente da Prefeitura de Sapezal/MT,  a 
licença Previa, instalação e operação para atividade de Comercio 
atacadista de resíduos e sucatas metálicos.Responsável: Ana Ca-
roline Guedes Rodrigues Ribeiro- proprietária

DANIELA COLOMBO  (POSTO MONTEIRO), inscrita no CNPJ: 
44.168.119/0001-40 torna a público que requereu junto à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a Licença Ambiental: 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), e Licença de 
Operação (LO), para atividade de Comércio varejista de com-
bustíveis para veículos automotores localizada à Avenida De-
putado José Geraldo Riva, s/nº CEP: 78.579-000 no Município de 
Itanhangá/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT.
Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº 051/2022. Pregão Presencial/SRP nº 
026/2022. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada 
para fazer o transporte dos alunos da Educação Básica de ensino da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. Abertura dos envelopes: 31/05/2022, à partir das 
08h. Edital: www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br Em 06/05/2022. 
Alessandro dos Santos Oliveira. Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBÉILA - REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS
Os sócios  da empresaNEUROCOR – DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP, 
oDr.WILSON GUIMARÃES NOVAIS, brasileiro, divorciado, médico, portador da cédula de identidade de n. 
0481834-2, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n. 487.352.561-68 (detentor de 1/3 – um terço 
do capital societário) e a Dra. IVONE NASCENTE GOMES E SILVA, brasileira, casada, médica, portadora da 
cédula de identidade civil RG n. 651378, expedida pela SSP-MT, inscrita no CPF/MF sob o n. 496.773.221-68 
(detentora de 1/3 – um terço do capital societário),CONVOCAM os  HERDEIROS do de cujus - AGNALDO 
SOLON ARRUDA AZAMBUJA, RG sob o n.º 438099 SSP/MS e do CPF sob o n.º 436.952.801-15, (detentor 
de 1/3 – um terço do capital societário), a Senhora Dra. Carla Vitória Leão Preza Azambuja, brasileira, 
viúva, cirurgiã-dentista, portadora da cédula de identidade nº 2033807 SEJUSP-MS, inscrita no CPF sob o nº 
537.862.621-87 e os filhos,Matheus Preza Azambuja e Ana Victória Preza Azambuja, todos residentes e 
domiciliados na Rua dos Araçás, 55, loteamento Alphaville 1, bairro Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78.061-
336, para a Assembleia - Reunião Geral Extraordinária de sócios, que se realizará na Avenida Aclimação, 
nº. 355, Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP 78.050-040, dentro da sede da empresa em epígrafe,no dia 
20 de maio de 2022 às 10h00min em primeira chamada, e às 10h30min, em segunda chamada. A presente 
convocação cumpre o disposto na Cláusula Décima Terceira, do Contrato Social vigente da Sociedade e nos 
artigo 981, 1.010, 1.028 e 1.072, ambos  do Código Civil:(A sociedade não se dissolverá pelo falecimento 
ou retirada de sócios, mas continuará seus negócios com o sócio remanescente, sendo que os herdeiros ou 
sucessores do sócio falecido ou que se retira por interdição, poderão ingressar na sociedade como sócios 
cotistas e administradores na mesma proporção do sócio falecido ou interditado).Pauta da Assembleia - 
Reunião Extraordinária: a)verificação com os herdeiros a intenção de ingressarem na sociedade, quando até 
a presente data nada manifestaram legalmente a este respeito e/ou para a liquidação das cotas do falecido; 
b)caso haja pretensão dos herdeiros do ingresso na sociedade, os sócios remanescentes apresentaram a 
objeção, pela quebra do princípio da affectio societatis, quando foi afetado pelos herdeiros com ações judiciais 
e extrajudiciais temerárias junto a sociedade, contra sócios, atos ilícitos como a  6ª alteração do contrato 
social e demais atos atentatórios constantes da notificação expedida pelo Cartório do 1º Oficio da Capital 
para os herdeiros;c)BASE LEGAL: artigo 981, 1.010, 1.028 e 1.072, ambos do Código Civil.Dá-se publicidade 
da realização da assembleia aos auspícios do que estatuído no §3º do art. 1.152 do C.CCuiabá-MT, 04 de 
maio de 2022WILSON GUIMARÃES NOVAIS - Sócio da NEUROCOR – DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA 
ENDOVASCULAR LTDA – EPP. IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - Sócia da NEUROCOR – 
DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFÔNICOS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO – SINTTEL-MT, por intermédio de seu Presidente, Rodinei Ramos Penha, 
vem, através do presente Edital, conforme Estatuto da Categoria, convocar a todos 
trabalhadores da empresa CLARO S.A. que atuam em atividade periculosa, lotados 
na base territorial do Estado de Mato Grosso, a se fazerem presentes à Assembléia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 13 de maio de 2022, às 17:30 horas, 
na sede do SINTTEL-MT, sito a Rua Nossa Senhora de Santana, 359-A, Bairro 
Goiabeiras, Cuiabá-MT.  

A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á, em primeira convocação 
com 2/3(dois terços) do quadro de empregados que laboram em condições 
periculosa, ou, em segunda e última convocação, às 18:00 (dezoito horas) com 
os trabalhadores presentes, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 

ORDEM DO DIA

a) Apresentar, discutir e votar a proposta da empresa para o pagamento do Adicional 
de Periculosidade.

Cuiabá, 10 de maio de 2022.

Rodinei Ramos Penha
Diretor Presidente do SINTTEL-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT.
Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº 048/2022. Pregão Presencial/SRP nº 024/2022. 
Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos continuados e especializados para 
implantação da gestão documental, com fornecimento de software de GED (Gerencia-
mento Eletrônico de Documentos), indexação da biblioteca digital da prefeitura municipal 
digitalização de documentos, organização e inventário do acervo do executivo, com treina-
mento de servidores e manutenção mensal. Abertura dos envelopes: 30/05/2022, a partir 
das 08h. Edital: www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br Em 06/05/2022. 
Alessandro dos Santos Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT.
Aviso de Adesão. Ata de Registro de Preços nº 005/2022. Origem: Pregão Pre-
sencial SRP nº 005/2022, realizado pelo Município de Ribeirão Cascalheira /MT, 
referente a aquisição de plantas ornamentais, para atender a Secretaria de Viação 
e Obras Públicas. Empresa: Viveiro Renascer Ltda ME. CNPJ 11.738.456/0001-70. 
Valor Total: R$ 90.312,00. Em 06/05/2022. Thiago Assis da Silva. Presidente da 
CPL. Ratifico. Em 06/05/2022. Adelcino Francisco Lopo. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT.
Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº 052/2022. Pregão Presencial/
SRP nº 027/2022. Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais 
de marcenaria. Abertura dos envelopes: 26/05/2022, à partir das 08h. 
Edital: www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br Em 09/05/2022. 
Alessandro dos Santos Oliveira. Pregoeiro.

07 e 10-05/22

10, 12 e 16-05/22

Cuiabá, terça-feira, 10 de maio de 2022  - Mato Grosso - A7

25/05/2022
QUA | 10h

ELETRÔNICO

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

Lance Inicial: R$ 238.000,00

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

Edital completo, 
descrição e fotos 
dos imóveis no site.

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

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

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

Lance Inicial: R$ 75.000,00

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
CNPJ Nº 24.746.687/0001-77 - NIRE 51300004364

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma do que dispõe o §2º-A do art. 124 da Lei 6.404, de 15.12.1976, e nos termos da Seção VIII da Instrução 
Normativa do DREI nº 81, de 10.06.2020, comunicamos que se realizará, no dia 19 de maio de 2022, às 9h00min, 
em primeira chamada com ¼ do capital social votante, e às 9h30min, em segunda chamada, com qualquer 
quórum, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Zoom, considerando-se, portanto, realizada na 
sede social da Agra Agroindustrial de Alimentos S.A. (“Companhia”), em Rondonópolis-MT, às margens da 
Rodovia BR 163, km 114, 6, Zona Rural, Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre os seguintes itens da 
ordem do dia: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (2) apreciar a proposta da Diretoria de destinação do lucro 
líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Os Srs. Acionistas poderão participar e votar na 
assembleia por meio de sistema eletrônico para participação a distância e boletim de voto a distância. Não haverá 
a possibilidade de os acionistas comparecerem fisicamente à assembleia, uma vez que essa será realizada 
exclusivamente de modo digital. Os acionistas interessados em participar da assembleia por meio de sistema 
eletrônico deverão enviar e-mail para <aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br> com, no mínimo, 48 horas de 
antecedência à data de realização da assembleia, manifestando seu interesse em participar da assembleia e 
solicitando o link de acesso ao sistema. Na data da assembleia, o link de acesso à plataforma digital estará 
disponível no intervalo entre 30 minutos do início previsto para a assembleia e até 15 minutos após o horário de 
início da assembleia, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará 
mediante o acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 minutos do início da 
assembleia, não será possível o ingresso do acionista na assembleia, independentemente da manifestação de 
interesse prévia. A Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da 
assembleia com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário previsto para a realização da assembleia. 
Com pelo menos 30 minutos de antecedência ao início da assembleia, o acionista deverá enviar comunicação ao 
e-mail <aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br>, que deverá: (i) conter a identificação do acionista e, se for o 
caso, de seu representante legal que comparecerá à assembleia, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou 
CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail do solicitante; e (ii) ser acompanhada dos documentos 
necessários para participação na assembleia, conforme segue: (a) Pessoa Física: cópia autenticada do 
documento de identidade válido com foto (RG, CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos 
conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que com 
foto de seu titular), ou, caso aplicável, documento de identidade de seu procurador e a respectiva procuração; (b) 
Pessoa Jurídica: cópia autenticada do documento de identidade válido com foto do representante legal (RG, 
CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais 
expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que com foto de seu titular) e cópia dos documentos 
comprobatórios de representação, incluindo o instrumento de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de 
eleição dos administradores (conforme abaixo); e (c) conforme aplicável, instrumento de mandato assinado, 
sendo admitida a assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras 
vinculadas à ICP-Brasil. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos 
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato 
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia como representante da pessoa jurídica, 
ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. Com relação à participação 
por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na assembleia deverá ter sido 
realizada há menos de um ano, nos termos do art. 126, §1 º, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao 
disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei nº 10.406/2002, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi 
assinada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação 
e a extensão dos poderes conferidos, sendo admitida assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por 
autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil. Validadas a condição de acionista e a regularidade dos 
documentos, o acionista será admitido na assembleia, sendo que as instruções para acesso ao sistema 
eletrônico terão sido previamente enviadas já na manifestação de interesse na participação do conclave. Caso o 
acionista não receba as instruções de acesso com até 24 horas de antecedência do horário de início da 
a s s e m b l e i a , d e v e r á e n t r a r e m c o n t a t o c o m a C o m p a n h i a p o r m e i o d o e - m a i l 
<aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br>, com até 12 horas de antecedência do horário de início da 
assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. Na data da assembleia, o link de acesso à plataforma 
digital estará disponível a partir de 30 minutos de antecedência e até 15 minutos após o horário de início da 
assembleia, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o 
acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 minutos do início da assembleia, não 
será possível o ingresso do acionista na assembleia, independentemente da realização do cadastro prévio. A
Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da assembleia com pelo 
menos 30 minutos de antecedência. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na 
assembleia encontram-se à disposição dos acionistas em meio digital seguro, a ser indicado aos acionistas após 
solicitação ao e-mail <aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br>. Rondonópolis, 10 de maio de 2022.

MAXIMILIANO CHANG LEE - Diretor Presidente

ANTONIO GALVAN, cadastrada no CPF N° 246.662.460-
53, proprietário da Fazenda ANTONIO GALVAS (Matrícula 
nº 1895), requereu junto a SEMA – MT, a Licença Ambiental 
Simplificada - LAS, visando licenciar um pátio de 
descontaminação no Município de Vera/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 026/2021.

A prorrogação promovida pelo Termo Aditivo se deve pela 
necessidade dos serviços e de acordo com o interesse da 
contratante conforme previsto no artigo 57, inciso I, da Lei nº 
8.666/93 e na CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, 
constantes no termo contratual celebrado entre as partes. 
PRORROGA-SE o período de vigência contratual de 
07/05/2022, para mais 06(seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, 
passando a estabelecer o fim da vigência em 03/12/2022. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra- MT. 
CONTRATADA: Uns Construções Reformas E Alvenarias Eireli, 
CNPJ nº 11.215.382/0001-97. Data de assinatura do termo 
27/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 031/2021
A prorrogação promovida pelo Termo Aditivo se deve pela 
necessidade dos serviços e de acordo com o interesse da 
contratante conforme previsto no artigo 57, inciso I, da Lei nº 
8.666/93 e na CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, 
constantes no termo contratual celebrado entre as partes. 
PRORROGA-SE o período de vigência contratual de 
14/05/2022, para mais 07(sete) meses e 17 (dezessete) dias, 
passando a estabelecer o fim da vigência em 31/12/2022. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra- MT. 
CONTRATADA: Uns Construções Reformas E Alvenarias Eireli, 
CNPJ nº 11.215.382/0001-97. Data de assinatura do termo 
05/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 031-2021.

FUNDAMENTO LEGAL: A prorrogação promovida pelo Termo 
Aditivo se deve à necessidade da prestação dos serviços, 
estando de acordo com o interesse da contratante, conforme 
previsão do art. 57, inciso I, da Lei n. 8.666/93 e Cláusula 
Segunda - Vigência, subitem 2.1 constantes no termo contratual 
celebrado entre as partes. PRORROGA-SE o período de 
vigência contratual 17 (dezessete) dia, passando a estabelecer 
o fim da vigência em 31/12/2022. CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Planalto da Serra- MT. CONTRATADA: UNS 
CONSTRUÇÕES REFORMAS E ALVENARIAS EIRELI – CNPJ 
nº. 11.215.382/0001-97. Data de assinatura do termo: 
07/05/2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª 
VARA CÍVEL DE CUIABÁ RUA DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 
SN, (65) 3648-6001/6002 FÓRUM DE CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-905 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 
DE 20 DIAS PROCESSO n. 1014082-54.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 27.868,01 
ESPÉCIE: [Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 
ATIVO: Nome: SUPERMIX CONCRETO S/A Endereço: RUA PROFESSOR JOSÉ 
VIEIRADE MENDONÇA, 1.121-B, ENGENHO NOGUEIRA, BELO HORIZONTE - MG - 
CEP: 31310-260 POLO PASSIVO: Nome: CARAJAS CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA - ME, CNPJ/MF 01.383.389/0001-64Endereço: AVENIDA
LEONIDES DE CARVALHO, S/N, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-341 
Nome: RAIMUNDO NONATO PITAROCH, CPF/MF 077.640.571-34Endereço: RUAO, 
131, AP 2002, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-266 EXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 
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 3 (três) dias, 
contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de 
R$ 13.521,80, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 
para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 
advocatícios (art. 831, CPC), 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 decorrência de 
prestação de serviços de concretagem, a exequente tornou-se credora da executada da 
importância de R$ 27.868,01, obrigação certa, líquida e exigível, representada pelas 
duplicatas de nº: 4852, vencida em 02/03/2014; 4882, vencida em 12/03/2014; e 4912, 
vencida em 20/03/2014. Decorridos vários meses do vencimento dos títulos, a 
exequente tentou de todas as formas comunicar com a executada, na tentativa de obter 
composição amistosa. Contudo, houve uma total falta de compromisso da executada, 
vez que a obrigação nunca foi honrada, verificando-se, inclusive, que propalada dívida 
foi levada a protesto. DECISÃO: PJE nº. 1014082-54.2016 (C) Vistos, Trata-se de 
Execução de Título Extrajudicial - Duplicatas, interposta por Supermix Concreto S/A em 
desfavor de CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME e 
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, objetivando a satisfação de crédito oriundo de 
contrato de prestação de serviço, onde os executados, não foram citados, por não ter 
sido localizados nos endereços indicados nos autos. A parte exequente vem requer 
nova busca de endereço a ser realizada pelos sistemas informatizados colocados a 
disposição deste juízo, alternativamente requer a citação dos executados, por edital – Id 
16343575. Neste caso, as buscas de endereço dos executados já foram realizadas via 
Infojud, Jucemat, etc, sendo os executados procurado em mais de 10 (dez) endereços, 
sem obtenção de êxito, com tentativas de citação por AR e mandado, conforme se 
verifica nos id(s) 2690689, 83355022, 4897323, 11768957, 13559899, 16186734, 
21806570, 29189651, 29189652, 44269185 e 44269186. O pedido de citação por edital 
pressupõe o esgotamento pelo autor, das tentativas possíveis para localização da parte 
requerida ao teor das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e 
do art. 258, todos do Código de Processo Civil, o que já se encontra caracterizado nos 
autos. Assim, estando esgotados os meios disponíveis para localização dos 
executados, presente, a hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 do CPC, sendo 
perfeitamente cabível a citação destes por edital. Posto isso, indefiro a renovação da 
busca de endereço, citem-se os executados CARAJAS CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA – ME e RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, conforme 
preconiza o artigo 829, do CPC, e determina a decisão lançado no id 1845956, com 
prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, incisos I e II do CPC, 
constando a advertência do art. 257, inciso IV do CPC. Decorrido o prazo do edital, e 
não havendo manifestação dos executados, diga a parte exequente em cinco dias, 
após, voltem-me os autos conclusos, para nomeação de Curadora Especial, nos termos 
do que dispõe o artigo 72 do CPC. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 
data da assinatura digital. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital na forma da Lei. Eu, REYNALDO BOTELHO DA FONSECAACCIOLY
JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 25 de abril de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0017

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria 0191/2020 e pela Portaria Sesc 0338/2020, 
torna público para o conhecimento das empresas interessadas 
que no local, horário e data, abaixo indicados, realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE PREÇOS, 
tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento menor preço por 
Item, Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO 
DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC MATO GROSSO, de 
acordo com a Resolução SESC 1.252/12-CN, de 01 de Agosto de 
2012 e em obediência aos termos e às condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos.  DATA E HORÁRIO: dia 24/05/2022 às 09h30min 
(Horário de Brasília), Local: Sessão Pública, por meio de internet, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferido 
para o sistema “LICITANET” página www.licitanet.com.br, Telefone: 
(65) 3616-7917/3616-7930. ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO - 
PREGOEIRO. CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR 
REGIONAL DO SESC/AR/MT. (10/05/2022)

RJM Empreendimentos e Participações S/A, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano- a SMADES
Licença Ambiental-Modalidade: (LICENÇADE LOCALIZAÇÃO, LICENÇA
PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO), para atividade (OBRA
INDUSTRIAL; ARMAZÉM PARA LOGISTICA OU COMERCIAL), 
localizada na Rua I Quadra Ind 4 Lote Área “A” Desdobrada , 557 Distrito 
Industrial., Município de Cuiabá-MT

O  Sedil  Antônio  de  Souza  Gonçalves  inscrito  no  CPF
nº 328.834.201-49, torna público que requereu a Secretaria Municipal
de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Rural  Sustentável -
SEMMADRS/VG a Licença de Localização (LL)  para atividade de
Construção de Edificação Comercial,  situado na Av. Filinto Muller,
nº 10, quadra 86 - Bairro Canelas (Lot Nova Fronteira) no município
de Várzea Grande/MT. 10/05/22

Locaenge Comercio e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.,15.294.690/0001-
06, torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Urbano Sustentável -
SMADESS a Licença Ambiental - Modalidade: Licença Prévia, Licença de Instalação,
Licença  de  Operação  para  atividade  aluguel  de  máquinas  e  equipamentos  para
construção sem operador, exceto andaimes localizada Rua 1, Quadra 10, Lotes 06,
07, 08, 09, Cachoeira das Garças, município de Cuiabá -MT. 10/05/22

Marmotec Industria e Comercio de Marmore Sinteticos EIRELI-
CNPJ13.556.855/0001-45, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento Rural e Sustentável 
SEMMADRS/VG, Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI), Licença 
de Operação (LO). Com atividade de Fabrica de tintas ROD MARIO 
ANDREAZZA (LOT JD M. ISABEL) S/N bairro: JARDIM DOS ESTADOS 
CEP nº: 78.158-545 no município de Várzea Grande /MT            (10/05/2022)

ESPORTE Atuações de Kyrie Irving nos playoffs da NBA e pausa para 
hidratação em jogo da Bundesliga trouxeram tema à tona

Ramadã suscita discussões sobre impacto 
do jejum em atletas muçulmanos
Da Folhapress – São Paulo

Durante o segundo jogo da 
primeira rodada dos playoffs 
da NBA entre Boston Celtics e 
Brooklyn Nets, no último dia 20, 
uma imagem chamou bastante 
atenção.

Após um pedido de tempo 
no fim do primeiro quarto, 
Kyrie Irving, armador dos Nets, 
deixou a quadra. Um funcioná-
rio da equipe apontava para o 
relógio enquanto Irving partia 
em direção ao vestiário, como se 
avisasse de que estava na hora 
de fazer algo.

Minutos depois, o armador 
voltou do interior da arena com 
uma garrafa d’água e comida. 
Havia anoitecido em Boston, 
onde sua equipe enfrentava os 
Celtics, ou seja, o atleta, que 
jejuava por conta do Ramadã, 
podia voltar a ingerir alimentos 
e líquidos.

O Ramadã varia a cada ano 
no calendário ocidental. Em 
2022, começou no dia 1º de abril 
e se encerrará neste domingo, 1º 
de maio. Ao longo de um mês, 
os muçulmanos não podem 
comer ou beber do nascer até o 
pôr do sol.

A imposição dessa dieta é 
um dos pilares do islã. Uma 
espécie de sacrifício durante os 

30 dias nos quais os muçulmanos 
acreditam que o profeta Maomé 
recebeu a revelação de seu livro 
sagrado, o Alcorão.

Discute-se muito o impacto 
que a não ingestão de comidas e 
bebidas ao longo de boa parte do 
dia pode ter em atletas de elite.

“[O Ramadã] É um período 
no qual o risco de lesões aumen-
ta, especialmente a nível lombar, 
das articulações e dos múscu-
los”, afirmou o especialista em 
medicina esportiva Hakim Cha-
labi, que trabalhou com a seleção 
da Argélia na Copa do Mundo de 
2014, em entrevista à AFP.

“O nível de nutrição deve 
mudar. É necessário modificar 
também a qualidade dos alimen-
tos para adaptá-los ao exercício. 
Os jogadores devem hidratar-se 
melhor. Além disso, aconselha-
mos que o descanso seja mais 
prolongado à tarde, com o obje-
tivo de recuperar parte do tempo 
de sono.”

Na própria NBA, o pivô 
Hakeem Olajuwon, do Houston 
Rockets, conviveu na década de 
1990 com seguidas perguntas 
sobre os efeitos do jejum em seu 
desempenho.

Na temporada 1994/1995, 
a primeira em que Olajuwon 
passou a jejuar, o nigeriano-
-americano teve média de 29 

pontos nos 15 jogos que disputou 
durante o Ramadã – sua média 
na temporada regular foi de 27,8. 
Ele ainda foi eleito o melhor joga-
dor de fevereiro, mesmo com o 
período de jejum tendo iniciado 
no dia 1º daquele mês.

Em 1997, diante do Chicago 
Bulls de Michael Jordan, o pivô 
registrou uma de suas grandes 
atuações ao jogar 39 minutos e 
anotar 32 pontos, com quatro 
assistências, 16 rebotes, cinco 
bloqueios e quatro roubos de 
bola. Os Rockets estavam des-
falcados de Charles Barkley, mas 
Olajuwon, em jejum, liderou o 
time à vitória por 102 a 86.

O assunto tende repercutir 
mais nas apresentações ruins do 
que nas boas.

No jogo do dia 20, em que 
apareceu com uma banana na 
quadra logo depois do pôr do 
sol, Kyrie Irving não teve atu-
ação consistente na derrota do 
Brooklyn Nets para o Boston 
Celtics por 114 a 107, somando 
apenas 10 pontos e uma assis-
tência. Contudo, no primeiro 
confronto da série, ele havia 
marcado 39 pontos.

Sua média nos quatro duelos 
da primeira rodada dos playoffs 
contra os Celtics foi de 21,2 pon-
tos e 5,2 assistências. As quatro 
derrotas em sequência, que 

causaram a eliminação do time 
de Brooklyn, parecem dizer mais 
sobre o mau funcionamento da 
equipe do que sobre o desempe-
nho do atleta sob jejum.

“É uma jornada. E não estou 
sozinho nessa, tenho irmãos e ir-
mãs ao redor do mundo que estão 
jejuando comigo. Nossas orações 
e meditações são sagradas. Quan-
do eu venho aqui [para a quadra], 
Deus está dentro de mim. Está 
dentro de você, dentro de todos 
nós. Estou caminhando com fé e 
é isso que importa”, afirmou o ar-
mador, após marcar 34 pontos no 
jogo contra o Cleveland Cavaliers 
que garantiu aos Nets um lugar 
nos playoffs.

Essa fé coletiva mencionada 
por Kyrie Irving, explica Franci-
rosy Campos Barbosa, antropólo-
ga e docente da USP de Ribeirão 
Preto, é parte fundamental do 
Ramadã. E é daí que as comu-
nidades muçulmanas, incluindo 
os atletas amadores ou de alto 
nível, tiram força para dirimir os 
possíveis impactos do jejum.

“As pessoas esquecem o fato 
da fé. Ela faz aquilo com tanta 
devoção que não sente o peso do 
jejum. É uma força do coletivo. 
Muçulmanos, principalmente 
os que nascem na religião, estão 
muito habituados a essa dieta. Se 
é um atleta de elite, ele tem uma 

nutróloga e um preparador físico 
que sabe exatamente o que passar 
para ele”, diz a especialista em 
islã, que pesquisa sobre a religião 
há 24 anos.

Irving não foi o único atleta 
de elite a se hidratar durante uma 
partida neste mês. Na Bundesliga, 
o francês Moussa Niakhaté, do 
Mainz 05, aproveitou uma pausa 
durante o confronto com o Au-
gsburg para tomar água e ingerir 
suplementos líquidos, guardados 
ao lado da meta pelo goleiro de 
sua equipe.

O inusitado da cena foi o fato 
de que a pausa aconteceu graças 
ao árbitro Matthias Jollenbeck, que 
paralisou o jogo após o pôr do sol 
especialmente para que Niakhaté 
pudesse fazer seu desjejum.

A medida havia sido liberada 
recentemente pela Federação 
Alemã. Diretor geral de comuni-
cações do Comitê de Arbitragem 
da Alemanha, Michael Fröhlich 
afirmou que “apoiamos nossos 
árbitros, permitindo tais pausas 
para hidratação durante o Rama-
dã, a pedido dos jogadores”.

Apesar da importância do 
jejum, há casos, porém, em que o 
islã admite exceções.

A tradição islâmica aceita que 
os doentes estão isentos de jejuar, 
assim como quem viaja para lon-
ge de casa. É o caso, por exemplo, 

de quem vai a outro país para 
participar de um evento espor-
tivo importante, como a Copa 
do Mundo.

“De acordo com o Alcorão 
sagrado, Deus quer a facilidade, 
não a dificuldade. Se você tem 
uma doença crônica e não pode 
ficar sem a insulina, você não faz 
o jejum, e paga em comida para 
um necessitado. Uma mulher 
grávida que não esteja se sentin-
do bem pode comer, beber. Tudo 
tem uma forma de você pagar. 
Eu, por exemplo, viajo 300 km 
às vezes, mas não quebro o jejum 
porque sinto que não preciso. Se 
precisasse da facilidade, poderia 
quebrar”, completa Francirosy 
Campos Barbos.

Astro do Liverpool, o egípcio 
Mohamed Salah quebrou o jejum 
de Ramadã pouco antes do início 
do Mundial de 2018, quando 
viajou à Ucrânia para a final da 
Champions League entre Real 
Madrid e Liverpool. Os mais 
radicais creditaram sua lesão 
naquele jogo, que comprome-
teu sua aparição nas primeiras 
partidas da Copa, à interrupção 
do jejum.

Já a Arábia Saudita, um dos 
países islâmicos mais restritos, 
optou por adiar a dieta do Ra-
madã para depois da disputa 
da Copa.
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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





 



    
    










 








   


    


 
    

   

   









   



    






 




   





   

   

   
    
 








  




   

   

    






 






   




    


    
   
    






 







     



  
     
 








 


    

     



  







 







  


    
  

        

  
     





 










   
   
    






 










   
  



  








 



   



    
   
    








 






    
    
   

      







  
   
    

   

   





  
  



   
   



  


 
    









 
 



    


   








  

   
   


    


















 
  
    










 
                  


  
    
    
  

 























  
   
    
   

    
   
    
  





  

  

    
    







  
  


    
    







 

  
    

   








  
     

    









  
    
   
   

     

     






  


 
    
  





  




    





  






  
 





     
     






  
   






   





  

















 




    

   

   






  
   
     








   





  






  








  










  












  

   












 




  

 
    

   

   













    








  
 



   


    






 
   



    
   
  







  









 



  



 

    



   


  





  





    


    








  







  












    


     
    

   
    



 
     
















     

   










 











    





  






    









 

 


 
    



    








 











 





    



    







  

    


  






   




   
 
   








    
     









 












     
    






  

   









  
 

    


    





  
 

   

   

   









   











    
   








 

 


  


   







       
      
      

     
     
      
    

      
      
    
       

     








  

 






 
 















































  

  
   


    






 
  













    
   

   





  

   

  
  
    
       







  
   










 
 
  












 



   


     
    



  





  
 



    


   
   

    









  
 

   










  
 







    

  
    













 

 

 
  

 







 





    



    














  



     
  



     




VITOR - AÇO METALÚRGICA LTDA CNPJ 33.164.533/0001-68, torna pú-
blico que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES 
a Licença Ambiental – Modalidade: Licença de Localização (LL); Licença 
Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para 
atividade principal de produção de relaminados, trefilados e perfilados de 
aço, exceto arames, localizada na Avenida Nipo - Brasileira, S/N, lote 91B, 
Bairro Jardim Industriário no município de Cuiabá/MT.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR 
DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO PAULO DE TOLEDO RIBEIRO 
JUNIOR PROCESSO Nº: 1023324-32.2019.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: 
R$63.328,25 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: 
BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira de direito privado, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº 59.438.325/0001-01, endereço Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila 
Yara, Osasco-SP, Nire; 35.300.120.990, CEP: 06.029-900, endereço eletrônico 
4429. advogados@bradesco.com.brPOLO PASSIVO: RONEVALDO NUNES 
DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, vendedor, inscrito no CPF/MF sob nº 408.289.482-91, 
residente e domiciliado na Rua Professor João Félix, 158, Lixeira, Cuiabá-MT, CEP 78.008-
435, endereço eletrônico desconhecido.  FINALIDADE: Citação do polo passivo/executado, 
acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 
que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 
03 (três) dias, contado da expiração do prazo deste edital, pagar o débito de R$63.328,25, com 
atualização monetária, juros e consectários legais, ou nomear bens à penhora suficientes para 
assegurar o total do débito, sob pena de lhe ser penhorados tantos bens quantos necessários 
forem para a satisfação da dívida, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: O exequente é credor do executado 
da importância atualizada de R$63.328,25 (sessenta e três mil trezentos e vinte e oito reais 
e vinte e cinco centavos), representada pelo incluso Instrumento Particular de Confissão de 
Dívidas e Outras Avencas nº 356854760, emitido em 13/11/2018, pelo qual foi renegociada 
dívida pelo valor de R$56.194,85 (cinquenta e seis mil cento e noventa e quatro reais e oitenta 
e cinco centavos), onde a dívida deveria ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 
consecutivas no valor de R$1.965,42 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta 
e dois centavos), cada, vencendo-se a primeira em 05/02/2019, cuja obrigação é líquida, certa 
e exigível. O não pagamento das parcelas vencidas a partir de 05/02/2019, ocasionando o 
vencimento antecipado da dívida.  DECISÃO: Vistos etc. 1. Defiro a substituição do polo ativo 
da presente demanda, devendo passar a integrá-lo Banco Bradesco S/A, registrando-se a 
alteração no sistema. 2. Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais 
e taxa judiciária, ID 20833536. 3. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, 
consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar 
no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 4. Não havendo pagamento, munido 
da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 
bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 
proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 
parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 5. Na hipótese de o Oficial de 
Justiça não encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo 
primeiro do Código de Processo Civil. 6. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) 
do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o 
pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, 
consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 7. Defiro 
somente o “caput” do artigo 212 do Código de Processo Civil. 8. Comprovante do pagamento 
da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto aos ID 20833536, para o devido cumprimento de 
mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 
sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 
Conselho Nacional de Justiça. Cuiabá, 10 de julho de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 
Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário DECISÃO: Vistos etc. Compulsando 
os autos observo que o Banco requerente procedeu a diversas tentativas de citação das 
requeridas, tendo, no entanto, restadas infrutíferas. Considerando que o requerente procedeu 
à consulta de endereço, junto aos sistemas Infojud e Sisbajud, decisão de Ids. 31644042 e 
61331188, entretanto, não obteve êxito na nova tentativa de citação do requerido, tenho que 
esgotou os meios necessários à localização do mesmo. Assim,  defiro o pedido de Id. 74616339. 
Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 
20 (vinte) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados 
no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 
circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a 
publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 03 de maio de 2022. Juiz Paulo de Toledo 
Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene 
Silva Ventura, digitei.  Cuiabá-MT, 5 de maio de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

FORTEX ESQUADRIAS E VIDROS LTDA, estabelecido na Avenida 
Foz do Iguaçu, nº 727, Loteamento Empresarial, Sinop/MT, inscrito 
no CNPJ nº 32.350.760/0001-15, Torna Público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, Licença 
de Instalação – LI e Licença de Operação – LO das atividades de 
Fabricação de esquadrias de metal. Não foi determinado EIA/RIMA.

União Brasileira de Mineração Ltda
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente SEMA, a renovação da Licença de Operação, referente 
ao processo 446167/2018, para extração e beneficiamento de gra-
nito para brita, na BR-364/163, KM 57 de Cuiabá sentido Jaciara, 
no local denominado de Fazenda Bonfim, Zona Rural, Município de 
Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso.

AVENIDA AUTO POSTO LTDA, torna publico que 
requereu junto a SEMA a renovação da licença de 
operação com atividade de comercio varejista de 
combustíveis para veículos automotoresda em-
presa localizada na Avenida 04 de Julho, Centro, 
Castanheira/MT

CAIO CEZAR PIRES DE MORAES, inscrito sob CPF 057.277.839-
00 torna público que requereu a Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT 
por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano - SMADES a licença ambiental - modalidade: 
licença prévia, licença de instalação e licença de operação, para a 
atividade (obra comercial), localizado na Rua Passo real ant. Rua 
19 sendo os lotes 07,08,09 e 10 no  Loteamento praeirinho  inscrito 
sob inscrição cadastral 01.2.35.031.0408.001.

CAMILOTTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, esta-
belecido na Rua dos Lírios, S/N, Quadra 1-AR Lotes 09 e 10, Setor 
Residencial Norte, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 11.852.093/0001-
07, Torna Público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/
MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI da atividade 
de Condomínio Vertical Comercial. Não foi determinado EIA/RIMA.

ODONTOZAMPA LTDA-EPP – “Odonto-
zampa-Instituto De Odontologia”, CNPJ: 
45.794.270/0001-50, torna público que requereu 
junto a SMMA/BG o pedido da LP, LI e LO para 
atividade odontológica no município de Barra do 
Garças/MT. Não EIA/RIMA.

SÃO MATEUS MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA, localizada na 
Rua projetada,109SE, Quadra 01 Lote 17, Loteamento Hilário Dal 
Alba Scariote em Sapezal/MT, torna publico que requereu junto ao 
departamento de meio ambiente da Prefeitura de Sapezal/MT,  a 
licença Previa, instalação e operação para atividade de Comercio 
atacadista de resíduos e sucatas metálicos.Responsável: Ana Ca-
roline Guedes Rodrigues Ribeiro- proprietária

DANIELA COLOMBO  (POSTO MONTEIRO), inscrita no CNPJ: 
44.168.119/0001-40 torna a público que requereu junto à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT a Licença Ambiental: 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), e Licença de 
Operação (LO), para atividade de Comércio varejista de com-
bustíveis para veículos automotores localizada à Avenida De-
putado José Geraldo Riva, s/nº CEP: 78.579-000 no Município de 
Itanhangá/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT.
Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº 051/2022. Pregão Presencial/SRP nº 
026/2022. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada 
para fazer o transporte dos alunos da Educação Básica de ensino da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. Abertura dos envelopes: 31/05/2022, à partir das 
08h. Edital: www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br Em 06/05/2022. 
Alessandro dos Santos Oliveira. Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBÉILA - REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS
Os sócios  da empresaNEUROCOR – DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP, 
oDr.WILSON GUIMARÃES NOVAIS, brasileiro, divorciado, médico, portador da cédula de identidade de n. 
0481834-2, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n. 487.352.561-68 (detentor de 1/3 – um terço 
do capital societário) e a Dra. IVONE NASCENTE GOMES E SILVA, brasileira, casada, médica, portadora da 
cédula de identidade civil RG n. 651378, expedida pela SSP-MT, inscrita no CPF/MF sob o n. 496.773.221-68 
(detentora de 1/3 – um terço do capital societário),CONVOCAM os  HERDEIROS do de cujus - AGNALDO 
SOLON ARRUDA AZAMBUJA, RG sob o n.º 438099 SSP/MS e do CPF sob o n.º 436.952.801-15, (detentor 
de 1/3 – um terço do capital societário), a Senhora Dra. Carla Vitória Leão Preza Azambuja, brasileira, 
viúva, cirurgiã-dentista, portadora da cédula de identidade nº 2033807 SEJUSP-MS, inscrita no CPF sob o nº 
537.862.621-87 e os filhos,Matheus Preza Azambuja e Ana Victória Preza Azambuja, todos residentes e 
domiciliados na Rua dos Araçás, 55, loteamento Alphaville 1, bairro Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78.061-
336, para a Assembleia - Reunião Geral Extraordinária de sócios, que se realizará na Avenida Aclimação, 
nº. 355, Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP 78.050-040, dentro da sede da empresa em epígrafe,no dia 
20 de maio de 2022 às 10h00min em primeira chamada, e às 10h30min, em segunda chamada. A presente 
convocação cumpre o disposto na Cláusula Décima Terceira, do Contrato Social vigente da Sociedade e nos 
artigo 981, 1.010, 1.028 e 1.072, ambos  do Código Civil:(A sociedade não se dissolverá pelo falecimento 
ou retirada de sócios, mas continuará seus negócios com o sócio remanescente, sendo que os herdeiros ou 
sucessores do sócio falecido ou que se retira por interdição, poderão ingressar na sociedade como sócios 
cotistas e administradores na mesma proporção do sócio falecido ou interditado).Pauta da Assembleia - 
Reunião Extraordinária: a)verificação com os herdeiros a intenção de ingressarem na sociedade, quando até 
a presente data nada manifestaram legalmente a este respeito e/ou para a liquidação das cotas do falecido; 
b)caso haja pretensão dos herdeiros do ingresso na sociedade, os sócios remanescentes apresentaram a 
objeção, pela quebra do princípio da affectio societatis, quando foi afetado pelos herdeiros com ações judiciais 
e extrajudiciais temerárias junto a sociedade, contra sócios, atos ilícitos como a  6ª alteração do contrato 
social e demais atos atentatórios constantes da notificação expedida pelo Cartório do 1º Oficio da Capital 
para os herdeiros;c)BASE LEGAL: artigo 981, 1.010, 1.028 e 1.072, ambos do Código Civil.Dá-se publicidade 
da realização da assembleia aos auspícios do que estatuído no §3º do art. 1.152 do C.CCuiabá-MT, 04 de 
maio de 2022WILSON GUIMARÃES NOVAIS - Sócio da NEUROCOR – DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA 
ENDOVASCULAR LTDA – EPP. IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - Sócia da NEUROCOR – 
DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA – EPP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFÔNICOS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO – SINTTEL-MT, por intermédio de seu Presidente, Rodinei Ramos Penha, 
vem, através do presente Edital, conforme Estatuto da Categoria, convocar a todos 
trabalhadores da empresa CLARO S.A. que atuam em atividade periculosa, lotados 
na base territorial do Estado de Mato Grosso, a se fazerem presentes à Assembléia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 13 de maio de 2022, às 17:30 horas, 
na sede do SINTTEL-MT, sito a Rua Nossa Senhora de Santana, 359-A, Bairro 
Goiabeiras, Cuiabá-MT.  

A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á, em primeira convocação 
com 2/3(dois terços) do quadro de empregados que laboram em condições 
periculosa, ou, em segunda e última convocação, às 18:00 (dezoito horas) com 
os trabalhadores presentes, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 

ORDEM DO DIA

a) Apresentar, discutir e votar a proposta da empresa para o pagamento do Adicional 
de Periculosidade.

Cuiabá, 10 de maio de 2022.

Rodinei Ramos Penha
Diretor Presidente do SINTTEL-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT.
Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº 048/2022. Pregão Presencial/SRP nº 024/2022. 
Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos continuados e especializados para 
implantação da gestão documental, com fornecimento de software de GED (Gerencia-
mento Eletrônico de Documentos), indexação da biblioteca digital da prefeitura municipal 
digitalização de documentos, organização e inventário do acervo do executivo, com treina-
mento de servidores e manutenção mensal. Abertura dos envelopes: 30/05/2022, a partir 
das 08h. Edital: www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br Em 06/05/2022. 
Alessandro dos Santos Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT.
Aviso de Adesão. Ata de Registro de Preços nº 005/2022. Origem: Pregão Pre-
sencial SRP nº 005/2022, realizado pelo Município de Ribeirão Cascalheira /MT, 
referente a aquisição de plantas ornamentais, para atender a Secretaria de Viação 
e Obras Públicas. Empresa: Viveiro Renascer Ltda ME. CNPJ 11.738.456/0001-70. 
Valor Total: R$ 90.312,00. Em 06/05/2022. Thiago Assis da Silva. Presidente da 
CPL. Ratifico. Em 06/05/2022. Adelcino Francisco Lopo. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT.
Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº 052/2022. Pregão Presencial/
SRP nº 027/2022. Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais 
de marcenaria. Abertura dos envelopes: 26/05/2022, à partir das 08h. 
Edital: www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br Em 09/05/2022. 
Alessandro dos Santos Oliveira. Pregoeiro.
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ELETRÔNICO

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

Lance Inicial: R$ 238.000,00

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

Edital completo, 
descrição e fotos 
dos imóveis no site.

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

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

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

Lance Inicial: R$ 75.000,00

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
CNPJ Nº 24.746.687/0001-77 - NIRE 51300004364

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma do que dispõe o §2º-A do art. 124 da Lei 6.404, de 15.12.1976, e nos termos da Seção VIII da Instrução 
Normativa do DREI nº 81, de 10.06.2020, comunicamos que se realizará, no dia 19 de maio de 2022, às 9h00min, 
em primeira chamada com ¼ do capital social votante, e às 9h30min, em segunda chamada, com qualquer 
quórum, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Zoom, considerando-se, portanto, realizada na 
sede social da Agra Agroindustrial de Alimentos S.A. (“Companhia”), em Rondonópolis-MT, às margens da 
Rodovia BR 163, km 114, 6, Zona Rural, Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre os seguintes itens da 
ordem do dia: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, relativos 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (2) apreciar a proposta da Diretoria de destinação do lucro 
líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Os Srs. Acionistas poderão participar e votar na 
assembleia por meio de sistema eletrônico para participação a distância e boletim de voto a distância. Não haverá 
a possibilidade de os acionistas comparecerem fisicamente à assembleia, uma vez que essa será realizada 
exclusivamente de modo digital. Os acionistas interessados em participar da assembleia por meio de sistema 
eletrônico deverão enviar e-mail para <aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br> com, no mínimo, 48 horas de 
antecedência à data de realização da assembleia, manifestando seu interesse em participar da assembleia e 
solicitando o link de acesso ao sistema. Na data da assembleia, o link de acesso à plataforma digital estará 
disponível no intervalo entre 30 minutos do início previsto para a assembleia e até 15 minutos após o horário de 
início da assembleia, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará 
mediante o acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 minutos do início da 
assembleia, não será possível o ingresso do acionista na assembleia, independentemente da manifestação de 
interesse prévia. A Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da 
assembleia com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário previsto para a realização da assembleia. 
Com pelo menos 30 minutos de antecedência ao início da assembleia, o acionista deverá enviar comunicação ao 
e-mail <aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br>, que deverá: (i) conter a identificação do acionista e, se for o 
caso, de seu representante legal que comparecerá à assembleia, incluindo seus nomes completos e seus CPF ou 
CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail do solicitante; e (ii) ser acompanhada dos documentos 
necessários para participação na assembleia, conforme segue: (a) Pessoa Física: cópia autenticada do 
documento de identidade válido com foto (RG, CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos 
conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que com 
foto de seu titular), ou, caso aplicável, documento de identidade de seu procurador e a respectiva procuração; (b) 
Pessoa Jurídica: cópia autenticada do documento de identidade válido com foto do representante legal (RG, 
CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais 
expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que com foto de seu titular) e cópia dos documentos 
comprobatórios de representação, incluindo o instrumento de mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de 
eleição dos administradores (conforme abaixo); e (c) conforme aplicável, instrumento de mandato assinado, 
sendo admitida a assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras 
vinculadas à ICP-Brasil. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos 
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato 
societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia como representante da pessoa jurídica, 
ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. Com relação à participação 
por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na assembleia deverá ter sido 
realizada há menos de um ano, nos termos do art. 126, §1 º, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao 
disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei nº 10.406/2002, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi 
assinada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação 
e a extensão dos poderes conferidos, sendo admitida assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por 
autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil. Validadas a condição de acionista e a regularidade dos 
documentos, o acionista será admitido na assembleia, sendo que as instruções para acesso ao sistema 
eletrônico terão sido previamente enviadas já na manifestação de interesse na participação do conclave. Caso o 
acionista não receba as instruções de acesso com até 24 horas de antecedência do horário de início da 
a s s e m b l e i a , d e v e r á e n t r a r e m c o n t a t o c o m a C o m p a n h i a p o r m e i o d o e - m a i l 
<aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br>, com até 12 horas de antecedência do horário de início da 
assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. Na data da assembleia, o link de acesso à plataforma 
digital estará disponível a partir de 30 minutos de antecedência e até 15 minutos após o horário de início da 
assembleia, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o 
acesso via link, conforme instruções e nos horários aqui indicados. Após 15 minutos do início da assembleia, não 
será possível o ingresso do acionista na assembleia, independentemente da realização do cadastro prévio. A
Companhia recomenda que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da assembleia com pelo 
menos 30 minutos de antecedência. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na 
assembleia encontram-se à disposição dos acionistas em meio digital seguro, a ser indicado aos acionistas após 
solicitação ao e-mail <aldair.catelan@agraagroindustrial.com.br>. Rondonópolis, 10 de maio de 2022.

MAXIMILIANO CHANG LEE - Diretor Presidente

ANTONIO GALVAN, cadastrada no CPF N° 246.662.460-
53, proprietário da Fazenda ANTONIO GALVAS (Matrícula 
nº 1895), requereu junto a SEMA – MT, a Licença Ambiental 
Simplificada - LAS, visando licenciar um pátio de 
descontaminação no Município de Vera/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 026/2021.

A prorrogação promovida pelo Termo Aditivo se deve pela 
necessidade dos serviços e de acordo com o interesse da 
contratante conforme previsto no artigo 57, inciso I, da Lei nº 
8.666/93 e na CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, 
constantes no termo contratual celebrado entre as partes. 
PRORROGA-SE o período de vigência contratual de 
07/05/2022, para mais 06(seis) meses e 26 (vinte e seis) dias, 
passando a estabelecer o fim da vigência em 03/12/2022. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra- MT. 
CONTRATADA: Uns Construções Reformas E Alvenarias Eireli, 
CNPJ nº 11.215.382/0001-97. Data de assinatura do termo 
27/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 031/2021
A prorrogação promovida pelo Termo Aditivo se deve pela 
necessidade dos serviços e de acordo com o interesse da 
contratante conforme previsto no artigo 57, inciso I, da Lei nº 
8.666/93 e na CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, 
constantes no termo contratual celebrado entre as partes. 
PRORROGA-SE o período de vigência contratual de 
14/05/2022, para mais 07(sete) meses e 17 (dezessete) dias, 
passando a estabelecer o fim da vigência em 31/12/2022. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra- MT. 
CONTRATADA: Uns Construções Reformas E Alvenarias Eireli, 
CNPJ nº 11.215.382/0001-97. Data de assinatura do termo 
05/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
DE PRAZO AO CONTRATO Nº. 031-2021.

FUNDAMENTO LEGAL: A prorrogação promovida pelo Termo 
Aditivo se deve à necessidade da prestação dos serviços, 
estando de acordo com o interesse da contratante, conforme 
previsão do art. 57, inciso I, da Lei n. 8.666/93 e Cláusula 
Segunda - Vigência, subitem 2.1 constantes no termo contratual 
celebrado entre as partes. PRORROGA-SE o período de 
vigência contratual 17 (dezessete) dia, passando a estabelecer 
o fim da vigência em 31/12/2022. CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Planalto da Serra- MT. CONTRATADA: UNS 
CONSTRUÇÕES REFORMAS E ALVENARIAS EIRELI – CNPJ 
nº. 11.215.382/0001-97. Data de assinatura do termo: 
07/05/2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 7ª 
VARA CÍVEL DE CUIABÁ RUA DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 
SN, (65) 3648-6001/6002 FÓRUM DE CUIABÁ, CENTRO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-905 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 
DE 20 DIAS PROCESSO n. 1014082-54.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 27.868,01 
ESPÉCIE: [Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 
ATIVO: Nome: SUPERMIX CONCRETO S/A Endereço: RUA PROFESSOR JOSÉ 
VIEIRADE MENDONÇA, 1.121-B, ENGENHO NOGUEIRA, BELO HORIZONTE - MG - 
CEP: 31310-260 POLO PASSIVO: Nome: CARAJAS CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA - ME, CNPJ/MF 01.383.389/0001-64Endereço: AVENIDA
LEONIDES DE CARVALHO, S/N, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-341 
Nome: RAIMUNDO NONATO PITAROCH, CPF/MF 077.640.571-34Endereço: RUAO, 
131, AP 2002, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-266 EXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 
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 3 (três) dias, 
contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de 
R$ 13.521,80, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 
para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 
advocatícios (art. 831, CPC), 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 decorrência de 
prestação de serviços de concretagem, a exequente tornou-se credora da executada da 
importância de R$ 27.868,01, obrigação certa, líquida e exigível, representada pelas 
duplicatas de nº: 4852, vencida em 02/03/2014; 4882, vencida em 12/03/2014; e 4912, 
vencida em 20/03/2014. Decorridos vários meses do vencimento dos títulos, a 
exequente tentou de todas as formas comunicar com a executada, na tentativa de obter 
composição amistosa. Contudo, houve uma total falta de compromisso da executada, 
vez que a obrigação nunca foi honrada, verificando-se, inclusive, que propalada dívida 
foi levada a protesto. DECISÃO: PJE nº. 1014082-54.2016 (C) Vistos, Trata-se de 
Execução de Título Extrajudicial - Duplicatas, interposta por Supermix Concreto S/A em 
desfavor de CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME e 
RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, objetivando a satisfação de crédito oriundo de 
contrato de prestação de serviço, onde os executados, não foram citados, por não ter 
sido localizados nos endereços indicados nos autos. A parte exequente vem requer 
nova busca de endereço a ser realizada pelos sistemas informatizados colocados a 
disposição deste juízo, alternativamente requer a citação dos executados, por edital – Id 
16343575. Neste caso, as buscas de endereço dos executados já foram realizadas via 
Infojud, Jucemat, etc, sendo os executados procurado em mais de 10 (dez) endereços, 
sem obtenção de êxito, com tentativas de citação por AR e mandado, conforme se 
verifica nos id(s) 2690689, 83355022, 4897323, 11768957, 13559899, 16186734, 
21806570, 29189651, 29189652, 44269185 e 44269186. O pedido de citação por edital 
pressupõe o esgotamento pelo autor, das tentativas possíveis para localização da parte 
requerida ao teor das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e 
do art. 258, todos do Código de Processo Civil, o que já se encontra caracterizado nos 
autos. Assim, estando esgotados os meios disponíveis para localização dos 
executados, presente, a hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 do CPC, sendo 
perfeitamente cabível a citação destes por edital. Posto isso, indefiro a renovação da 
busca de endereço, citem-se os executados CARAJAS CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA – ME e RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, conforme 
preconiza o artigo 829, do CPC, e determina a decisão lançado no id 1845956, com 
prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, incisos I e II do CPC, 
constando a advertência do art. 257, inciso IV do CPC. Decorrido o prazo do edital, e 
não havendo manifestação dos executados, diga a parte exequente em cinco dias, 
após, voltem-me os autos conclusos, para nomeação de Curadora Especial, nos termos 
do que dispõe o artigo 72 do CPC. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 
data da assinatura digital. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital na forma da Lei. Eu, REYNALDO BOTELHO DA FONSECAACCIOLY
JUNIOR, digitei. CUIABÁ, 25 de abril de 2022. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0017

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria 0191/2020 e pela Portaria Sesc 0338/2020, 
torna público para o conhecimento das empresas interessadas 
que no local, horário e data, abaixo indicados, realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE PREÇOS, 
tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento menor preço por 
Item, Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO 
DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SESC MATO GROSSO, de 
acordo com a Resolução SESC 1.252/12-CN, de 01 de Agosto de 
2012 e em obediência aos termos e às condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos.  DATA E HORÁRIO: dia 24/05/2022 às 09h30min 
(Horário de Brasília), Local: Sessão Pública, por meio de internet, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferido 
para o sistema “LICITANET” página www.licitanet.com.br, Telefone: 
(65) 3616-7917/3616-7930. ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO - 
PREGOEIRO. CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR 
REGIONAL DO SESC/AR/MT. (10/05/2022)

RJM Empreendimentos e Participações S/A, torna público que 
requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano- a SMADES
Licença Ambiental-Modalidade: (LICENÇADE LOCALIZAÇÃO, LICENÇA
PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO), para atividade (OBRA
INDUSTRIAL; ARMAZÉM PARA LOGISTICA OU COMERCIAL), 
localizada na Rua I Quadra Ind 4 Lote Área “A” Desdobrada , 557 Distrito 
Industrial., Município de Cuiabá-MT

O  Sedil  Antônio  de  Souza  Gonçalves  inscrito  no  CPF
nº 328.834.201-49, torna público que requereu a Secretaria Municipal
de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Rural  Sustentável -
SEMMADRS/VG a Licença de Localização (LL)  para atividade de
Construção de Edificação Comercial,  situado na Av. Filinto Muller,
nº 10, quadra 86 - Bairro Canelas (Lot Nova Fronteira) no município
de Várzea Grande/MT. 10/05/22

Locaenge Comercio e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.,15.294.690/0001-
06, torna público que requereu à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Urbano Sustentável -
SMADESS a Licença Ambiental - Modalidade: Licença Prévia, Licença de Instalação,
Licença  de  Operação  para  atividade  aluguel  de  máquinas  e  equipamentos  para
construção sem operador, exceto andaimes localizada Rua 1, Quadra 10, Lotes 06,
07, 08, 09, Cachoeira das Garças, município de Cuiabá -MT. 10/05/22

Marmotec Industria e Comercio de Marmore Sinteticos EIRELI-
CNPJ13.556.855/0001-45, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento Rural e Sustentável 
SEMMADRS/VG, Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI), Licença 
de Operação (LO). Com atividade de Fabrica de tintas ROD MARIO 
ANDREAZZA (LOT JD M. ISABEL) S/N bairro: JARDIM DOS ESTADOS 
CEP nº: 78.158-545 no município de Várzea Grande /MT            (10/05/2022)

ESPORTE Atuações de Kyrie Irving nos playoffs da NBA e pausa para 
hidratação em jogo da Bundesliga trouxeram tema à tona

Ramadã suscita discussões sobre impacto 
do jejum em atletas muçulmanos
Da Folhapress – São Paulo

Durante o segundo jogo da 
primeira rodada dos playoffs 
da NBA entre Boston Celtics e 
Brooklyn Nets, no último dia 20, 
uma imagem chamou bastante 
atenção.

Após um pedido de tempo 
no fim do primeiro quarto, 
Kyrie Irving, armador dos Nets, 
deixou a quadra. Um funcioná-
rio da equipe apontava para o 
relógio enquanto Irving partia 
em direção ao vestiário, como se 
avisasse de que estava na hora 
de fazer algo.

Minutos depois, o armador 
voltou do interior da arena com 
uma garrafa d’água e comida. 
Havia anoitecido em Boston, 
onde sua equipe enfrentava os 
Celtics, ou seja, o atleta, que 
jejuava por conta do Ramadã, 
podia voltar a ingerir alimentos 
e líquidos.

O Ramadã varia a cada ano 
no calendário ocidental. Em 
2022, começou no dia 1º de abril 
e se encerrará neste domingo, 1º 
de maio. Ao longo de um mês, 
os muçulmanos não podem 
comer ou beber do nascer até o 
pôr do sol.

A imposição dessa dieta é 
um dos pilares do islã. Uma 
espécie de sacrifício durante os 

30 dias nos quais os muçulmanos 
acreditam que o profeta Maomé 
recebeu a revelação de seu livro 
sagrado, o Alcorão.

Discute-se muito o impacto 
que a não ingestão de comidas e 
bebidas ao longo de boa parte do 
dia pode ter em atletas de elite.

“[O Ramadã] É um período 
no qual o risco de lesões aumen-
ta, especialmente a nível lombar, 
das articulações e dos múscu-
los”, afirmou o especialista em 
medicina esportiva Hakim Cha-
labi, que trabalhou com a seleção 
da Argélia na Copa do Mundo de 
2014, em entrevista à AFP.

“O nível de nutrição deve 
mudar. É necessário modificar 
também a qualidade dos alimen-
tos para adaptá-los ao exercício. 
Os jogadores devem hidratar-se 
melhor. Além disso, aconselha-
mos que o descanso seja mais 
prolongado à tarde, com o obje-
tivo de recuperar parte do tempo 
de sono.”

Na própria NBA, o pivô 
Hakeem Olajuwon, do Houston 
Rockets, conviveu na década de 
1990 com seguidas perguntas 
sobre os efeitos do jejum em seu 
desempenho.

Na temporada 1994/1995, 
a primeira em que Olajuwon 
passou a jejuar, o nigeriano-
-americano teve média de 29 

pontos nos 15 jogos que disputou 
durante o Ramadã – sua média 
na temporada regular foi de 27,8. 
Ele ainda foi eleito o melhor joga-
dor de fevereiro, mesmo com o 
período de jejum tendo iniciado 
no dia 1º daquele mês.

Em 1997, diante do Chicago 
Bulls de Michael Jordan, o pivô 
registrou uma de suas grandes 
atuações ao jogar 39 minutos e 
anotar 32 pontos, com quatro 
assistências, 16 rebotes, cinco 
bloqueios e quatro roubos de 
bola. Os Rockets estavam des-
falcados de Charles Barkley, mas 
Olajuwon, em jejum, liderou o 
time à vitória por 102 a 86.

O assunto tende repercutir 
mais nas apresentações ruins do 
que nas boas.

No jogo do dia 20, em que 
apareceu com uma banana na 
quadra logo depois do pôr do 
sol, Kyrie Irving não teve atu-
ação consistente na derrota do 
Brooklyn Nets para o Boston 
Celtics por 114 a 107, somando 
apenas 10 pontos e uma assis-
tência. Contudo, no primeiro 
confronto da série, ele havia 
marcado 39 pontos.

Sua média nos quatro duelos 
da primeira rodada dos playoffs 
contra os Celtics foi de 21,2 pon-
tos e 5,2 assistências. As quatro 
derrotas em sequência, que 

causaram a eliminação do time 
de Brooklyn, parecem dizer mais 
sobre o mau funcionamento da 
equipe do que sobre o desempe-
nho do atleta sob jejum.

“É uma jornada. E não estou 
sozinho nessa, tenho irmãos e ir-
mãs ao redor do mundo que estão 
jejuando comigo. Nossas orações 
e meditações são sagradas. Quan-
do eu venho aqui [para a quadra], 
Deus está dentro de mim. Está 
dentro de você, dentro de todos 
nós. Estou caminhando com fé e 
é isso que importa”, afirmou o ar-
mador, após marcar 34 pontos no 
jogo contra o Cleveland Cavaliers 
que garantiu aos Nets um lugar 
nos playoffs.

Essa fé coletiva mencionada 
por Kyrie Irving, explica Franci-
rosy Campos Barbosa, antropólo-
ga e docente da USP de Ribeirão 
Preto, é parte fundamental do 
Ramadã. E é daí que as comu-
nidades muçulmanas, incluindo 
os atletas amadores ou de alto 
nível, tiram força para dirimir os 
possíveis impactos do jejum.

“As pessoas esquecem o fato 
da fé. Ela faz aquilo com tanta 
devoção que não sente o peso do 
jejum. É uma força do coletivo. 
Muçulmanos, principalmente 
os que nascem na religião, estão 
muito habituados a essa dieta. Se 
é um atleta de elite, ele tem uma 

nutróloga e um preparador físico 
que sabe exatamente o que passar 
para ele”, diz a especialista em 
islã, que pesquisa sobre a religião 
há 24 anos.

Irving não foi o único atleta 
de elite a se hidratar durante uma 
partida neste mês. Na Bundesliga, 
o francês Moussa Niakhaté, do 
Mainz 05, aproveitou uma pausa 
durante o confronto com o Au-
gsburg para tomar água e ingerir 
suplementos líquidos, guardados 
ao lado da meta pelo goleiro de 
sua equipe.

O inusitado da cena foi o fato 
de que a pausa aconteceu graças 
ao árbitro Matthias Jollenbeck, que 
paralisou o jogo após o pôr do sol 
especialmente para que Niakhaté 
pudesse fazer seu desjejum.

A medida havia sido liberada 
recentemente pela Federação 
Alemã. Diretor geral de comuni-
cações do Comitê de Arbitragem 
da Alemanha, Michael Fröhlich 
afirmou que “apoiamos nossos 
árbitros, permitindo tais pausas 
para hidratação durante o Rama-
dã, a pedido dos jogadores”.

Apesar da importância do 
jejum, há casos, porém, em que o 
islã admite exceções.

A tradição islâmica aceita que 
os doentes estão isentos de jejuar, 
assim como quem viaja para lon-
ge de casa. É o caso, por exemplo, 

de quem vai a outro país para 
participar de um evento espor-
tivo importante, como a Copa 
do Mundo.

“De acordo com o Alcorão 
sagrado, Deus quer a facilidade, 
não a dificuldade. Se você tem 
uma doença crônica e não pode 
ficar sem a insulina, você não faz 
o jejum, e paga em comida para 
um necessitado. Uma mulher 
grávida que não esteja se sentin-
do bem pode comer, beber. Tudo 
tem uma forma de você pagar. 
Eu, por exemplo, viajo 300 km 
às vezes, mas não quebro o jejum 
porque sinto que não preciso. Se 
precisasse da facilidade, poderia 
quebrar”, completa Francirosy 
Campos Barbos.

Astro do Liverpool, o egípcio 
Mohamed Salah quebrou o jejum 
de Ramadã pouco antes do início 
do Mundial de 2018, quando 
viajou à Ucrânia para a final da 
Champions League entre Real 
Madrid e Liverpool. Os mais 
radicais creditaram sua lesão 
naquele jogo, que comprome-
teu sua aparição nas primeiras 
partidas da Copa, à interrupção 
do jejum.

Já a Arábia Saudita, um dos 
países islâmicos mais restritos, 
optou por adiar a dieta do Ra-
madã para depois da disputa 
da Copa.
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(R$ 15,75 bilhões). Nenhuma 
equipe de qualquer esporte ja-
mais havia sido negociada por 
um valor tão alto.

Antes disso, em 2003, ao 
comprar a agremiação quase 
falida, mal-administrada pelo 
inglês Ken Bates, o magnata que 
fez fortuna ao comprar estatais 
russas após o colapso da União 
Soviética, inflacionou o futebol 
com os valores de contratações e 
salários. Um caminho que depois 
seria seguido por novos ricos do 
mundo da bola, como Manches-
ter City e Paris Saint-Germain.

O consórcio que passa a con-
trolar o time londrino é liderado 
pelo americano Todd Boehly, 
que também tem participação no 
Los Angeles Dodgers, uma das 
franquias mais tradicionais da 

ALEX SABINO
Da Folhapress – São Paulo

É impossível saber o que o 
russo Roman Abramovich, 55, 
pensa sobre os 19 anos em que 
foi dono do Chelsea. Avesso à 
imprensa, seus pronunciamentos 
foram dados sempre por meio de 
assessores ou por escrito.

Não se conhece nem com 
exatidão onde ele vive. Talvez 
em Israel, talvez no The Eclipse, 
seu iate gigante e luxuoso cons-
truído por US$ 700 milhões (R$ 
3,55 bilhões pela cotação atual).

O fato é que Abramovich 
mudou o mercado do futebol 
mais uma vez na última sexta (6) 
à noite, ao fechar negócio para 
vender o atual campeão europeu 
e mundial por US$ 3,1 bilhões 

FUTEBOL INTERNACIONAL  Clube foi vendido a consórcio liderado por dono do LA 
Dodgers por R$ 15,7 bi, o maior valor da história do esporte

Chelsea mudou o mercado com Roman 
Abramovich, mas agora pertence a americanos

MLB (Major League Baseball), a 
liga profissional de beisebol dos 
Estados Unidos.

Boehly esteve em Stamford 
Bridge neste sábado (7) para as-
sistir ao empate em 2 a 2 com o 
Wolverhampton, pela penúltima 
rodada da Premier League. Em 3º 
lugar, está garantido na próxima 
Champions League, o torneio 
mais lucrativo do planeta.

Segundo o texto divulgado 
pelo Chelsea, os US$ 3,1 bilhões 
serão mantidos intocados em 
uma conta com a intenção de que 
seja integralmente doado para 
entidades filantrópicas, como 
havia sinalizado Abramovich.

Para a venda de qualquer 
equipe da Premier League ser fi-
nalizada, é preciso a chancela do 
governo britânico e do próprio 

órgão que administra o campeo-
nato. Na teoria, é investigado se 
os compradores têm integridade 
pessoal e financeira, o chamado 
“fit and proper test”.

O sistema já foi questiona-
do no passado por causa das 
vendas do Manchester City e 
do Newcastle para empresas 
ou pessoas ligadas, respecti-
vamente, às famílias reais dos 
Emirados Árabes e da Arábia 
Saudita —países acusados de 
usar investimento no futebol 
como arma geopolítica, em uma 
tentativa de mudar a imagem 
de governos sem respeito aos 
direitos humanos. A estratégia é 
batizada de sportswashing.

“Além disso, os novos donos 
se comprometem a investir 1,75 
bi de libras [R$ 11 bi pela cotação 

atual] em benefício do clube. 
Isso inclui investimentos em Sta-
mford Bridge, a academia, time 
feminino e Kingsmeadow [está-
dio usado por elas] e continuar a 
financiar a Fundação Chelsea”, 
diz o comunicado divulgado 
após a venda.

A confirmação da negociação 
é esperada para o final deste mês, 
o que deve colocar Boehly e seus 
sócios em condição de também 
definir a estratégia para o elenco 
profissional masculino. A nova 
temporada da Premier League 
começará em agosto.

O técnico Thomas Tuchel, 
que levou o time ao título da 
Champions League de 2021 e 
ao Mundial deste ano, já disse 
esperar continuar.

A troca de dono se tornou 

inevitável por causa da Guerra 
da Ucrânia. O governo do Reino 
Unido impôs sanções a magnatas 
russos com bens no país e vistos 
como ligados a Vladimir Putin. 
Um deles foi Abramovich, o em-
presário que se apaixonou pelo 
futebol ao assistir a Manchester 
United x Real Madrid, pelas 
quartas de final da Champions 
League de 2003, em Old Trafford.

Foi naquela noite que deci-
diu: precisava ter seu próprio 
time. Flertou com alguns antes 
de escolher o Chelsea. Desde 
então, a maneira como obteve 
sua fortuna é questionada, assim 
como sua relação de proximidade 
com Putin. Abramovich chegou 
a se oferecer para mediar a paz 
entre Rússia e Ucrânia e acabar 
com a guerra.

Malai Manso Hotel Resort S.A.
CNPJ nº 14.773.721/0001-49

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores acionistas, atendendo as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar-lhes as Demonstrações 
Financeiras da Companhia Malai Manso Hotel Resort S.A, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 publicadas para fins de comparabilidade 
com valores inerentes ao exercício anterior, obedecendo aos preceitos emanados da legislação em vigor no País. As Demonstrações Financeiras estão acompanhadas 
do relatório dos auditores Moore Prisma Auditores Independentes.  A Administração  Chapada dos Guimarães, 28 de abril de 2022.

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 -  
Em milhares de reais

Nota 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 433 4.296
Contas a receber de clientes 5 10.490 8.080
Estoques 6 2.118 2.674
Impostos e contribuições a recuperar 284 224
Outros créditos 426 573
Despesas antecipadas 440 517
Total do ativo circulante 14.191 16.364
Não circulante
Realizável a longo prazo
 Aplicações financeiras 7 3.260 4.038
 Depósitos judiciais 15 501 733
Imobilizado 8 254.501 261.653
Intangível 171 186
Total do ativo não circulante 258.433 266.610
Total do ativo 272.624 282.974

Nota 2021 2020
Passivo
Circulante
Fornecedores 9 3.960 5.012
Empréstimos e financiamentos 10 7.377 16.240
Salários e encargos sociais a pagar 11 1.374 1.131
Impostos e contribuições a recolher 12 689 698
Provisão de férias e encargos sociais 1.512 1.041
Adiantamentos de clientes 13 14.269 10.492
Mútuo com partes relacionadas 14 3.105 3.100
Outras contas a pagar 319 535
Total do passivo circulante 32.605 38.249
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 10 18.711 32.049
Provisão para contingências 15 412 1.558
Total do passivo não circulante 19.123 33.607
Patrimônio líquido 16
Capital social 287.833 217.531
Prejuízos acumulados (71.033) (56.632)

216.800 160.899
Adiantamento para futuro aumento de capital 4.096 50.219
Total do patrimônio líquido e adiantamento 
 para futuro aumento de capital 220.896 211.118
Total do passivo e patrimônio líquido 272.624 282.974

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais

Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 17 60.763 44.881
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 18 (11.301) (8.676)
Lucro bruto 49.462 36.205
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com pessoal 18 (25.282) (20.142)
Despesas comerciais 18 (2.498) (1.995)
Despesas administrativas e gerais 18 (29.900) (29.309)
Outras receitas e despesas operacionais 57 (429)

(57.623) (51.875)
Prejuízo antes do resultado financeiro (8.161) (15.670)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 446 392
Despesas financeiras (6.686) (2.439)

19 (6.240) (2.047)
Prejuízo do exercício (14.401) (17.717)

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado abrangente  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais

2021 2020
Prejuízo do exercício (14.401) (17.717)
Outros componentes do resultado abrangente – –
Resultado abrangente do exercício (14.401) (17.717)

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (14.401) (17.717)
Ajustes por:
Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa (157) 648
 Depreciações e amortizações 14.097 13.761
 Valor residual de baixas do imobilizado e intangível 10 –
Provisões para contingências (1.146) 308
Juros de empréstimos e financiamentos 2.697 813
Juros de partes relacionadas 207 100
(Aumento) redução nos ativos:
 Contas a receber de clientes (2.253) 1.753
 Estoques 556 (742)
 Impostos e contribuições a recuperar (60) (20)
 Aplicações financeiras 778 277
 Outros ativos circulantes e não circulantes 456 415
Aumento (redução) nos passivos:
 Fornecedores (191) 82
 Salários, encargos sociais, impostos e contribuições 
  a recolher e provisão para férias 705 (702)
 Adiantamento de clientes 3.777 4.493
 Outros passivos circulantes (216) 412
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades 
 operacionais 4.859 3.881
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições do imobilizado e intangível (7.801) (15.256)
Redução em investimentos – 5
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimentos (7.801) (15.251)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos tomados – 5.965
Pagamentos de principal e juros de empréstimos 
 e financiamentos (24.898) (3.135)
Pagamentos de principal e juros de mútuos com partes 
 relacionadas (202) (5.382)
Adiantamento para futuro aumento de capital 24.179 15.198
Ajuste de exercício anterior – (48)
Fluxo de caixa líquido (aplicados nas) gerado pelas 
 atividades de financiamentos (921) 12.598
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (3.863) 1.228
Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 433 4.296
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.296 3.068
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (3.863) 1.228

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
Capital Prejuízos Total do Adiantamento para Total do patrimônio líquido e adiantamento
social acumulados patrimônio líquido futuro aumento de capital para futuro aumento de capital

Saldos em 1º de janeiro de 2020 217.531 (38.867) 178.664 30.125 208.789
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – 20.094 20.094
Prejuízo do exercício – (17.717) (17.717) – (17.717)
Ajuste de exercício anterior – (48) (48) – (48)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 217.531 (56.632) 160.899 50.219 211.118
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – 24.179 24.179
Integralização de capital 70.302 – 70.302 (70.302) –
Prejuízo do exercício – (14.401) (14.401) – (14.401)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 287.833 (71.033) 216.800 4.096 220.896

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
1 Contexto operacional: a Objetivo social: O Malai Manso Hotel Resort S.A, 
estabelecido à Fazenda Morro do Chapéu, S/N° - Lago de Manso, situado no 
município de Chapada dos Guimarães/MT e devidamente inscrito no CNPJ/MF n° 
14.773.721/0001-49, foi constituída em 15 de dezembro de 2011 na forma de 
sociedade anônima de capital fechado. Tem como objetivo social a exploração do 
ramo de serviços de hotelaria com ramificações em turismo, bares e restaurantes 
do empreendimento hoteleiro, serviços de organização de feiras, congressos, 
exposições e festas, comércio varejista de souvenires, bijuterias e artesanatos, 
comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal, 
comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de 
brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de calçados e incorporação de 
empreendimentos imobiliários. b Reestruturação financeira: A Companhia iniciou 
suas atividades como resort em agosto de 2016, no sistema “Soft Opening”, sendo 
esta, a data a ser considerada como início das atividades empresariais. Em função 
de estar nos primeiros anos de suas atividades, o Hotel ainda está investindo em 
ampliações e melhorias que vêm se implementando ao resort, neste exercício 
foram R$ 7.801 de capital investido em imobilizado (nota nº 22). Considerando o 
investimento, aliado ao cenário econômico-financeiro adverso que o país vem 
atravessando (o que impacta significativamente no segmento hoteleiro), 
proporcionando ocupações abaixo do previsto, a Companhia em 31 de dezembro 
de 2021, apresenta um prejuízo do exercício de R$ 14.401 mil e um capital 
circulante líquido negativo de R$ 18.414, substancialmente representado pelos 
passivos bancários e mútuo financeiro exigíveis nos próximos 12 meses. Diante 
disso, a Companhia mantém o monitoramento contínuo de seu fluxo de caixa 
operacional, buscando alternativas para captação de novos recursos que serão 
necessários para o financiamento de suas operações nos próximos 12 meses. 
Ressaltamos que as obrigações financeiras da Companhia na sua grande maioria 
vêm sendo honrada através de aportes de capital de seus acionistas, o que leva a 
Administração a ter plena confiança na continuidade operacional da Companhia. c 
Impactos do COVID-19 nas demonstrações financeiras: Percebia-se boas 
perspectivas para o turismo no início do ano de 2021, através da superação da 
demanda orçada e com expectativa de crescimento para o ano de 11% quando 
comparado com 2020, período este em que foi apurado uma ocupação média geral 
de 34,10%, entretanto, a segunda onda do COVID-19, causou novos cancelamentos 
de hospedagens e adiamento de eventos, mudando novamente o rumo dos 
negócios, e afetando o segmento turístico em geral, devido às políticas de 
isolamento resultantes das medidas de contenção ao contágio. A atividade 
hoteleira, foi um desses segmentos que além dos efeitos das políticas públicas de 
prevenção, também sofreu com as motivações de viagens, tais como lazer, 
negócios, e eventos, que diminuíram drasticamente em virtude de um efeito 
generalizado do medo de contaminação. Os eventos e reservas que já estavam 
contratados foram remarcados, restando assim pouca possibilidade de receita nos 
primeiros meses do ano. A Companhia optou por aumentar a receita atraindo o 
público local, através de programações de lazer variadas e mais atrativas, e a 
gestão do resort em junho de 2021, conseguiu agir de maneira eficiente afim de 
minimizar os impactos econômicos, se adaptando e conquistando hóspedes 
habitues. Em relação às despesas, a administração trabalhou ativamente na 
contenção delas, renegociando renovação de contratos com fornecedores, 
trabalhando nas manutenções preventivas e buscando custos menores nas 
compras de insumos sem afetar a qualidade da experiência oferecida ao hóspede. 
Dessa forma, em nossa análise, após dois anos de pandemia, foi um grande 
desafio se adaptar, mas com empenho e estratégia de negócios, foi possível manter 
o equilíbrio econômico, e estamos apostando na recuperação do setor para o 
próximo ano com muitos hóspedes e eventos a fim de compensar a perda 
econômica neste período de crise. Em janeiro de 2022 foi apurado uma receita 
operacional bruta superior em 24,6% comparada ao mesmo período de 2021, 
enquanto em fevereiro de 2022 a variação foi de 45,88% acima a 2021. Os 
benefícios tributários referente a Lei nº 14.148 de 03 de maio de 2021 que trata do 
Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), que a partir de 
18 de março de 2022 sofreu atualização com a derrubada de vetos anteriores, 
especialmente em seu art. 4º, proporcionando incidência de alíquota 0% (zero) para 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep), Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e 
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) também contribuirão 
significativamente para uma melhor performance e fôlego financeiro para a geração 
de caixa nos próximos 60 meses. 
2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: a 
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BRGAAP), que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras, incluindo as 
notas explicativas são de responsabilidade da Administração da Companhia, cuja 
autorização para sua conclusão foi dada em 25 de março de 2022. b Mensuração 
do valor: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, como base de valor, exceto quando indicado de outra forma em nota 
explicativa. c Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações 
financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional e de apresentação 
da Companhia. Todas as informações financeiras foram apresentadas em milhares 
de reais, exceto quando indicado de outra forma em nota explicativa. d Uso de 
estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
individuais exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em 
que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 
Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas 
relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2022 
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 5 - Análise 
econômica para fins de mensuração da provisão para perdas estimadas com 
créditos de liquidação duvidosa do contas a receber; • Nota explicativa nº 8 - 
Análise da vida útil econômica para fins de determinação da depreciação do ativo 
imobilizado; e • Nota explicativa nº 15 - Reconhecimento e mensuração de 
provisões de demandas judiciais (principais premissas sobre a probabilidade e 
magnitude das saídas de recursos). Mensuração do valor justo: Uma série de 
políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos valores 
justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. Questões 
significativas de avaliação são reportadas para a Administração da Companhia. Ao 
mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados 
observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados 
em diferentes níveis em hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas 
técnicas de avaliação. Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na 
mensuração dos valores estão incluídas na nota explicativa nº 20 - Instrumentos 
financeiros. 
3 Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis 
adotadas pela Companhia nessas demonstrações financeiras estão descritas 

abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados, salvo quando indicado de outra forma. a Instrumentos financeiros: 
Todas as compras ou vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas e 
baixadas na data da negociação. As compras ou vendas regulares correspondem a 
compras ou vendas de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro 
do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. Todos os ativos 
financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na sua totalidade ao 
custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dos ativos 
financeiros. a.1 Reconhecimento e mensuração inicial - ativos e passivos 
financeiros: Contas a receber de clientes são reconhecidos inicialmente na data 
em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposições 
contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a 
receber de clientes que não contenha um componente de financiamento 
significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio de resultado, os 
custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. 
Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento 
é mensurado inicialmente ao preço da operação. a.2 Classificação e mensuração 
subsequente: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia possuía ativos e 
passivos financeiros classificados como: a) ativos ao custo amortizado; e b) outros 
passivos financeiros ao custo amortizado. Ativos financeiros ao custo 
amortizado: Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, 
quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos 
de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o 
valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. 
Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros 
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. Ganhos e 
perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou 
apresenta redução ao valor recuperável. Todos os ativos financeiros da Companhia 
estão classificados como custo amortizado. Passivos financeiros: Os passivos 
financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado, utilizando o 
método de juros efetivos. As despesas de juros são reconhecidas no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no 
resultado. Todos os passivos financeiros da Companhia estão classificados como 
custo amortizado. a.3 Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia 
desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de 
recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem 
mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. No 
desreconhecimento de um ativo financeiro mensurado ao custo amortizado, a 
diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da contraprestação recebida e a 
receber é reconhecida no resultado. Passivos financeiros: A Companhia 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro 
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são 
substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos 
termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um 
passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação 
paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos 
assumidos) é reconhecida no resultado. b Caixa e equivalentes de caixa: 
Compreendem os saldos de dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e 
aplicações financeiras. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço 
patrimonial e são de liquidez imediata. Para que um investimento financeiro seja 
qualificado como equivalente de caixa, precisa ter conversibilidade imediata em 
montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de 
valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de 
caixa somente quando tem vencimento original de curto prazo, de três meses ou 
menos da data da aquisição. O cálculo do valor justo das aplicações financeiras, 
quando aplicável, é efetuado levando em consideração as cotações de mercado ou 
as informações de mercado que possibilitem tal cálculo. c Contas a receber: As 
contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor nominal 
dos títulos, ajustados a valor presente, quando aplicável. As perdas estimadas para 
créditos de liquidação duvidosa são constituídas com base na análise do contas a 
receber e em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir 
prováveis perdas na sua realização. d Estoques: Os estoques são demonstrados 
ao custo médio de aquisição que não é superior ao valor líquido de realização. e 
Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor 
recuperável (impairment). Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes 
vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de 
imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados 
pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do 
imobilizado são reconhecidos em outras receitas/ despesas no resultado. Custos 
subsequentes: Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja 
provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela 
Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no 
resultado quando incorridos. Depreciação: Itens do ativo imobilizado são 
depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil 
definida pela Administração para cada componente. Terrenos não são depreciados. 
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e 
estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia 
em que a construção é finalizada e o ativo entra em operação. f Intangível: 
Substancialmente representado por marcas e patentes e por gastos com softwares 
adquiridos separadamente, que são mensurados no reconhecimento inicial ao custo 
de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do 
valor recuperável, quando aplicável. g Avaliação do valor recuperável de ativos 
(teste de “impairment”) Ativos financeiros classificados como custo amortizado, 
são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidência objetiva de 
perda por redução ao valor recuperável. As perdas são reconhecidas no resultado e 
refletidas em uma conta de provisão. Quando um evento subsequente indica uma 
redução da perda de valor, a redução pela perda de valor é revertida através do 
resultado. A administração da Companhia deve revisar anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos não financeiros, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são 
identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída 
provisão para recuperação, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável 
(impairment), em contrapartida do resultado. Para testes de redução ao valor 
recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou 
seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso 
contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de 
caixa de outros ativos ou UGCs. Se uma perda por redução ao valor recuperável dos 

ativos não financeiros for subsequentemente revertida, o valor contábil do ativo (ou 
grupo de ativos relacionados) é aumentado para a estimativa revista de seu valor 
recuperável, mas sem exceder o valor que teria sido determinado caso nenhuma 
perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida em exercícios 
anteriores. h Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos 
são inicialmente reconhecidos pelo valor justo, líquido dos custos incorridos da 
transação e subsequencialmente demonstrados pelo custo amortizado. As 
despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva 
ao longo do prazo do empréstimo ou financiamento de tal forma que na data do 
vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os empréstimos e 
financiamentos com vencimento até o encerramento do próximo exercício social 
estão classificados no passivo circulante, e os com prazos superiores no passivo 
não circulante. i Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos 
negócios, inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva. 
Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. j 
Provisões: As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente, 
legal ou não formalizada como resultado de eventos passados quando é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação, e quando o 
valor possa ser estimado com segurança. As provisões para riscos e contingências 
estão constituídas por valores atualizados, com base nas estimativas de perdas 
estabelecidas pelos assessores jurídicos da Companhia. k Demais ativos, 
passivos circulantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em 
favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal 
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro. Estão demonstrados por 
seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a 
data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando 
necessário. l Reconhecimento de receitas: A receita operacional é reconhecida 
quando (i) as partes do contrato aprovarem o contrato (por escrito, verbalmente ou 
de acordo com outras práticas usuais de negócios) e estiverem comprometidas em 
cumprir suas respectivas obrigações; (ii) a Companhia puder identificar os direitos 
de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem transferidos; (iii) a 
Companhia puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a 
serem transferidos; (iv) o contrato possuir substância comercial (ou seja, espera-se 
que o risco, a época ou o valor dos fluxos de caixa futuros da Companhia se 
modifiquem como resultado do contrato); e (v) for provável que a Companhia 
receberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que 
serão transferidos ao cliente. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza 
significativa de sua realização. m Receitas e despesas financeiras: As receitas e 
despesas financeiras da Companhia compreendem basicamente em: a) rendimento 
sobre aplicações financeiras; b) Juros sobre cartões de créditos; e c) juros sobre 
empréstimos e financiamentos. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no 
resultado pelo método dos juros efetivos. n Benefícios a empregados: Obrigações 
de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não 
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja 
prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de 
bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a Companhia 
tem uma obrigação legal ou presumida em pagar esse valor devido ao serviço 
passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira 
confiável. o Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de 
caixa foram preparadas pelo método indireto. 
4 Caixa e equivalentes de caixa
Descrição 2021 2020
Caixa 79 76
Bancos conta movimento 213 253
Aplicações financeiras 141 3.967

433 4.296
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo da Companhia. Aplicações financeiras em Certificados de 
Depósitos Bancários (CDB) e Fundos de Investimentos são atualizadas com base 
em Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). 
5 Contas a receber de clientes: 
Descrição 2021 2020
Hóspedes em curso (i) 1.885 1.452
Faturas a receber (ii) 357 1.321
Taxa de condomínio (iii) 909 1.215
Cartões a receber (iv) 7.830 4.740

10.981 8.728
(-) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa (491) (648)

10.490 8.080
(i) Receitas e as respectivas contas a receber, apropriadas nos últimos dias do mês, 
onde, após o processamento diário das contas de hóspedes, são apuradas as 
receitas incorridas durante o período de hospedagem (clientes hospedados sem 
efetuar o check-out). (ii) São valores a receber por locações de espaços para 
eventos, convenções, organização de eventos e reservas individuais faturadas para 
agências. (iii) São taxas de manutenção cobradas das unidades hoteleiras 
autônomas vendidas com o objetivo de oferecer serviços de hotelaria, substituição 
de enxovais, equipamentos, manutenções, água, energia, impostos além de uso 
das áreas de lazer, estacionamento, entre outros. (iv) São valores a receber das 
operadoras de cartões. A perda estimada com créditos de liquidação duvidosa foi 
calculada com base na análise de riscos dos créditos baseado nas idades de 
saldos. A provisão elaborada pela Companhia é considerada suficiente para cobrir 
eventuais perdas de contas a receber. A Companhia avaliou o ajuste a valor 
presente dos seus saldos de contas a receber de clientes e concluiu que os valores 
se equiparam substancialmente aos valores contábeis, pois o giro das contas a 
receber é de curto prazo. A composição de contas a receber em 31 de dezembro de 
2021, por vencimento, está assim demonstrada:

2021 2020
A vencer 7.895 6.718
Vencidos:
Até 30 dias 617 363
De 31 até 60 437 135
De 61 até 90 352 33
De 91 até 120 255 31
De 121 até 150 265 30
De 151 até 180 233 68
Acima de 181 dias 927 1.350

10.981 8.728
6 Estoques:
Descrição 2021 2020
Alimentos 533 919
Bebidas 293 527
Produto de loja 439 329
Materiais de escritório, limpeza e manutenção 853 899

2.118 2.674
Composto substancialmente por alimentos, bebidas e outros itens necessários ao 
atendimento dos hóspedes durante sua estadia ou à realização de eventos. Os 
estoques possuem giro rápido devido à sua natureza. 
7 Aplicações financeiras: As aplicações financeiras em Certificados de Depósitos 
Bancários (CDB) no montante de R$ 3.260 (R$ 4.038 em 2020) estão vinculadas a 
operações passivas de empréstimos e financiamentos (nota nº 10). 
8 Imobilizado:

Taxa  
anual de

Depre- 
ciação 2021 2020

Descrição depreciação Custo acumulada Líquido Líquido
Terrenos – 7.801 – 7.801 7.801
Edificações 4% 240.250 (37.030) 203.220 209.626
Máquinas e  equipamentos 10% 22.092 (6.773) 15.319 13.795
Móveis, louças 
 e utensílios 10% 20.453 (7.907) 12.546 14.493
Veículos 20% 401 (388) 13 16
Equipamentos 
 de informática 20% 2.095 (1.530) 565 854
Enxoval 10% 929 (279) 650 743
Construções 
 em andamento – 14.387 – 14.387 14.325

308.408 (53.907) 254.501 261.653
a Movimentação do custo:

Descrição
1º/01/ 
2020

Adi- 
ções

31/12/ 
2020

Adi- 
ções

Bai- 
xas

31/12/ 
2021

Terrenos 7.801 – 7.801 – – 7.801
Edificações 236.014 1.134 237.148 3.102 – 240.250
Máquinas e equipamentos 16.709 1.843 18.552 3.546 (6) 22.092
Móveis, louças e utensílios 20.292 65 20.357 99 (3) 20.453
Veículos 401 – 401 – – 401
Equipamentos de informática 1.921 57 1.978 118 (1) 2.095
Enxoval 929 – 929 – – 929
Construções em andamento 2.360 11.965 14.325 62 – 14.387

286.427 15.064 301.491 6.927 (10) 308.408
b Movimentação da depreciação acumulada:

Descrição
1º/01/ 
2020

Adi- 
ções

31/12/ 
2020

Adi- 
ções

31/12/ 
2021

Prédios e benfeitorias (18.081) (9.441) (27.522) (9.508) (37.030)
Máquinas e equipamentos (2.985) (1.772) (4.757) (2.016) (6.773)
Móveis e utensílios (3.831) (2.033) (5.864) (2.043) (7.907)
Veículos (382) (3) (385) (3) (388)
Equipamentos de informática (734) (390) (1.124) (406) (1.530)
Enxoval (93) (93) (186) (93) (279)

(26.106) (13.732) (39.838) (14.069) (53.907)
Não foi identificada a necessidade redução ao valor recuperável do imobilizado 
(impairment). Os imóveis garantem contratos de empréstimos e financiamentos 
com instituições financeiras. 
9 Fornecedores:
Descrição 2021 2020
Fornecedores 3.960 5.012

3.960 5.012
Os saldos são compostos por fornecedores de serviços, alimentos e bebidas, 
imobilizado entre outros. Pelos prazos de vencimentos rápidos, não houve a 
necessidade de ajuste a valor presente. O saldo de fornecedores tem a seguinte 
composição por vencimento:
Descrição 2021 2020
A vencer 3.523 4.680
Vencidos:
Até 30 dias 218 187
De 31 até 60 3 65
De 61 até 90 70 8
De 91 até 120 11 7
De 121 até 150 10 1
De 151 até 180 5 28
Acima de 181 dias 120 36

3.960 5.012
10 Empréstimos e financiamentos

Taxa  
anual  

de juros

Venci- 
mento  

final

2021 2020

Modalidade
Circu- 
lante

Não cir- 
culante

Circu- 
lante

Não cir- 
culante

Cédula de crédito 
 comercial - FCO

de 6,48%  
a 8,24% jan/26 5.128 13.550 12.587 26.871

Cédula de crédito 
 bancário - FCO 2,48% jun/25 2.249 5.161 1.653 5.178
Cédula de crédito 
 bancário - capital de giro 9,38% ago/21 – – 2.000 –

7.377 18.711 16.240 32.049
A cédula de crédito bancário - FCO tem a finalidade de financiar o sistema de 
captação de energia solar. Já as cédulas de crédito comercial - FCO têm como 
finalidade financiar a suplementação de recursos para a implantação do resort. Os 
encargos contratuais são os normais de mercado para as modalidades específicas. 
As garantias são: a) cessão de direitos creditórios através de aplicação financeira 
no montante de R$ 3.260 (R$ 4.038 em 2020) (nota nº 7); b) hipotecas de imóvel, 
incluído benfeitorias registradas no ativo imobilizado da Companhia; c) alienações 
fiduciárias; e d) avais. Em virtude dos baixos níveis de ocupação por consequência 
da pandemia ocasionada pelo Covid-19, a Companhia renegociou seus contratos 
de empréstimos junto ao Banco do Brasil S/A, com valor de parcela mensal (apenas 
principal) de R$ 823, totalizando 27 parcelas renegociadas no montante prorrogado 
(apenas principal) de R$ 6.245. Em 2021 as liquidações dos empréstimos junto ao 
Banco do Brasil S/A, voltaram à normalidade, acrescidas pela readequação das 

parcelas, comentadas acima devido a renegociação. Em maio de 2021 foi realizada 
a antecipação no montante de R$ 13.594. As parcelas classificadas no passivo não 
circulante têm o seguinte cronograma de pagamento:
Ano de vencimento 2021
2023 7.950
2024 5.857
2025 4.560
2026 344

18.711
Cláusulas contratuais restritivas (covenants) A Companhia tem empréstimos 
com cláusulas contratuais restritivas (covenants) relacionadas com o cumprimento 
de índices financeiros, sendo: a) relação entre a Dívida Financeira Líquida e o 
EBITDA da Companhia em 2021, deverá ser inferior 3,0 vezes; e b) distribuição de 
lucros/resultados, sempre que o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) 
for inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos). Além das referidas cláusulas 
financeiras, há outras cláusulas restritivas não financeiras que, em 31 de dezembro 
de 2021, encontravam-se todas plenamente cumpridas. Dentre os covenants 
estabelecidos, a Companhia não atingiu o índice relação da Dívida Financeira 
Líquida pelo EBTIDA menor que três vezes em 2021, porém, desde o ano inicial da 
obrigação, em 2018, a Companhia vem justificando e negociando com o Banco do 
Brasil, que acata as justificativas apresentadas, inclusive com renegociação 
concedida de parte das parcelas vincendas em 2021, e antecipação realizada no 
mês de maio de 2021 já comentadas acima. A Companhia embasa essas 
justificativas em função de estar nos primeiros anos de suas atividades, de ainda 
realizar investimentos e melhorias de alto custo ao empreendimento e assegura 
que as obrigações financeiras na sua grande maioria, inclusive os empréstimos, 
vêm sendo honradas através de aportes de capital de seus acionistas. Até a 
aprovação dessas demonstrações financeiras, a Companhia efetuou o pagamento 
de R$ 2.242mil relativo às parcelas vincendas entre janeiro e março de 2022, 
reiterando seu compromisso com o Banco do Brasil S.A. que, em contrapartida, 
vem acatando as solicitações e justificativas da Companhia. 
11 Salários e encargos sociais:
Descrição 2021 2020
Salários a pagar 789 645
INSS a recolher 474 390
FGTS a recolher 111 96

1.374 1.131
12 Impostos e contribuições a recolher:
Descrição 2021 2020
PIS a recolher 57 49
COFINS a recolher 265 224
IRRF 72 63
ISS a recolher 144 100
Parcelamentos a recolher 120 200
Outros impostos e contribuições a recolher 31 62

689 698
13 Adiantamentos de clientes: Os valores de, R$ 14.269 (R$ 10.492 em 2020) 
correspondem, substancialmente, a adiantamentos de hóspedes recebidos antes 
das prestações de serviços de hospedagem assim como adiantamento para 
reserva de espaço para eventos. 
14 Partes relacionadas: a Saldo com partes relacionadas:
Descrição Taxa anual de juros Vencimento final 2021 2020
Contrato de mútuo 10,50% mai/22 3.105 3.100

3.105 3.100
As transações de recursos financeiros entre partes relacionadas é parte do 
processo de gerenciamento e amparo do fluxo de caixa da Companhia. b 
Transações com partes relacionadas: A transação que influenciou o resultado do 
exercício foi, substancialmente, as despesas com juros sobre mútuos no montante 
de R$ 105. c Remuneração do pessoal chave da administração: Os diretores 
são as pessoas que têm autoridade e responsabilidade por planejamento, direção 
e controle das atividades da Companhia. Nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, foram pagos aos administradores benefícios de curto prazo 
(honorários, assistência médica, entre outros), contabilizados nas rubricas, 
ordenados e salários, encargos sociais e benefícios. Os montantes referentes à 
remuneração do pessoal chave da administração foram de R$ 734 mil em 2021 e 
R$1.608 mil em 2020. d Benefícios a empregados: A Companhia fornece aos 
seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: gratificações, seguro 
de vida, assistência médica, assistência odontológica, alimentação, auxílio moradia 
e transporte. Em 31 de dezembro de 2021, os benefícios acima representaram a 
aplicação de R$ 7.242 (R$ 5.846 em 2020). 
15 Provisão para contingências e depósitos judiciais: A Companhia é parte 
envolvida no polo passivo em ações cíveis, trabalhistas e tributárias, as quais estão 
sendo discutidas nas esferas administrativa e judicial. Em 31 de dezembro de 2021, 
a Administração da Companhia decidiu, com base na opinião dos seus assessores 
jurídicos, registrar a provisão para contingências em montante considerado 
suficiente para as ações cujas perdas foram classificadas como prováveis.

Provisão para contingências Depósitos judiciais
Descrição 2021 2020 2021 2020
Cíveis 54 153 501 203
Trabalhistas 316 43 – –
Tributárias 42 1.362 – 530

412 1.558 501 733
Contingências passivas e não provisionadas: No desenvolvimento de suas 
operações, a Companhia está sujeita a certos riscos, representados por ações 
cíveis, trabalhistas e tributárias assim, é parte envolvida em ações que são 
discutidas nas esferas administrativa e judicial. Sua Administração, com base na 
opinião dos seus assessores jurídicos de que as perdas são possíveis, mas não 
prováveis, não procedeu ao registro de provisão para contingências para as ações a 
seguir: a Trabalhistas: A Companhia é parte envolvida em 12 ações trabalhistas, no 
montante calculado de R$ 237 mil, em 31 de dezembro de 2021 (R$ 98 em 2020). b 
Cíveis: A Companhia discute 24 ações de natureza cível, no montante calculado de 
R$ 2.800 mil, em 31 de dezembro de 2021 (R$ 6.099 em 2020), cujas matérias 
referem-se a danos morais e rescisão de quotistas. Ainda, quanto a questões 
tributárias, de acordo com as legislações vigentes, as operações da Companhia 
estão sujeitas a revisões pelas autoridades fiscais em períodos prescricionais dos 
diversos impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais. 
16 Patrimônio líquido: a Capital social: O capital social é de R$ 287.833 (R$ 
217.531 em 2020) totalmente integralizado, representado por 287.833.131 ações 
(217.530.639 ações em 2020) ordinárias nominativas sem valor nominal. b 
Destinações estatutárias: De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o lucro 
líquido do exercício, quando houver, será destinado 5% para reserva legal, que não 
excederá 20% do capital social e o restante terá a destinação que lhe for 
determinada na assembleia geral ordinária. c Adiantamento para futuro aumento 
de capital: Refere-se à alocação de recursos para suportar o capital de giro da 
Companhia. A capitalização será convertida do adiantamento para futuro aumento 
de capital em capital social por meio da realização de Assembleia Geral. Durante o 
exercício de 2021 foram captados R$ 24.179 de adiantamentos para futuro 
aumento de capital em numerários e R$ 70.302 incorporados ao capital social. 
17 Receita operacional líquida
Descrição 2021 2020
Receita operacional bruta
Diárias (i) 59.003 40.872
Alimentos e bebidas (ii) 3.508 3.299
Produtos de higiene pessoal e souvenirs (iii) 1.230 989
Taxa de condomínio de cotistas – 1.996
Locações para eventos 304 115
Outros serviços de hotelaria 392 270
Bonificações 249 52

64.686 47.593
Deduções da receita bruta
Impostos sobre vendas e serviços (3.923) (2.712)

(3.923) (2.712)
Receita operacional líquida 60.763 44.881
(i) Refere-se à receita com diárias, principalmente no modelo all inclusive, em 
quartos e apartamentos do Resort, além do consumo de alimentos e bebidas e 
outros serviços de entretenimento e concierge prestados pelo hotel. São 
reconhecidas na medida que as dependências do Resort estão ocupadas ou os 
serviços são executados, sendo registradas diariamente até a data de “check-out”. 
(ii) Refere-se à venda de alimentação e bebidas (extra all inclusive) as quais são 
reconhecidas pelo regime de competência, apropriadas a receita, quando 
consumidas por seus clientes nos restaurantes. (iii) Refere-se ao comércio varejista 
de cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal, souvenirs, bijuterias, 
artesanatos, brinquedos, artigos do vestuário e calçados. 
18 Custos e despesas:
Descrição 2021 2020
Custos e despesas por função
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 11.301 8.676
Despesas com pessoal 25.282 20.142
Despesas comerciais 2.498 1.995
Despesas administrativas e gerais 29.900 29.309

68.981 60.122
Custos e despesas por natureza
Depreciações e amortizações 14.097 13.762
Salários, horas extras, gratificações e indenizações 11.084 9.326
Alimentos, bebidas e produtos 11.301 8.670
INSS 4.004 2.997
Manutenções e materiais diversos 5.130 3.625
Despesas com combustível, óleo diesel e gás 1.387 822
Energia elétrica 1.145 538
Transportes 2.854 2.179
Serviços de terceiros - pessoas físicas 2.845 2.051
Serviços de terceiros - pessoas jurídicas 1.669 2.273
Férias, 13º salário e encargos 2.486 1.699
Locações 1.426 1.327
Assistência médica e odontológica 1.299 1.597
Entretenimento e lazer 360 387
Publicidade e propaganda 1.053 692
Alimentação e moradia 1.857 1.075
Comissões comerciais 695 782
Processos e acordos judiciais 314 900
FGTS 1.035 757
Despesas com ar-condicionado, bombas e caldeiras 957 409
Remuneração de Diretores e Estatutários 247 368
Seguros e benefícios 148 116
Outros custos e despesas 1.281 3.429

68.981 60.122
19 Resultado financeiro:
Descrição 2021 2020
Receitas
Rendimento de aplicações financeiras 128 231
Juros ativos 98 112
Descontos obtidos 102 49
Outras receitas financeiras 118 –

446 392
Despesas
Juros sobre cartões de crédito (1.437) (1.323)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (5.248) (1.089)
Outras despesas financeiras (1) (27)

(6.686) (2.439)
(6.240) (2.047)

20 Instrumentos financeiros: a Considerações gerais: A Companhia mantém 
operações com instrumentos financeiros cujos riscos são administrados por meio 
de estratégias de posições financeiras e sistemas de limites de exposição. As 
políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças 
nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. Os ativos e passivos 
financeiros mantidos pela Companhia são:

Nota 2021 2020
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 4 433 4.296
Contas a receber de clientes 5 10.490 8.080
Outros créditos 426 573
Aplicações financeiras 7 3.260 4.038

14.609 16.987
Passivos financeiros
Fornecedores 9 3.960 5.012
Empréstimos e financiamentos 10 26.088 48.289
Adiantamento de clientes 13 14.269 10.492
Mútuo com partes relacionadas 14 3.105 3.100

47.422 66.893
Todos os ativos e passivos financeiros foram classificados e mensurados 
subsequentemente como custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.  

b Fatores de risco que podem afetar os negócios da Companhia: Os principais 
fatores de risco que a Companhia está exposta reflete em aspectos estratégico-
operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégicos-operacionais (tais 
como comportamento de demanda, concorrência e mudanças relevantes na 
estrutura) são endereçados pelo modelo de gestão da Administração. A 
administração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas 
por meio de políticas, definição de estratégias e implementação de sistemas de 
controle visando a liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle 
consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as 
vigentes no mercado. A Companhia possui uma política conservadora de gestão 
dos recursos, instrumentos e riscos financeiros monitorada pela Administração, 
sendo que esta possui como principais objetivos preservar o valor e a liquidez dos 
ativos financeiros e garantir recursos financeiros para o bom andamento dos 
negócios, incluindo suas expansões. A Companhia não efetua aplicações de caráter 
especulativa em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os principais riscos 
financeiros considerados pela gestão da Administração são: • Risco de crédito; 
• Risco de liquidez; • Risco operacional - preços e condições de mercado; • Risco de 
mercado - taxa de juros. Essa nota explicativa apresenta informações sobre a 
exposição da Companhia a cada um dos riscos supramencionados, os objetivos, 
políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco, e o 
gerenciamento de capital. Riscos de crédito: Os instrumentos financeiros que 
submetem a Companhia a riscos de crédito de contraparte são representados, 
fundamentalmente, por caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e 
contas a receber de clientes. Os riscos de crédito de caixa e equivalentes de caixa 
e aplicações financeiras decorrem, principalmente, da incapacidade de instituições 
financeiras cumprirem suas obrigações financeiras com a Companhia. Equivalentes 
de caixa e aplicações financeiras são mantidos somente em instituições com 
histórico de sólida posição de crédito, a fim de minimizar o risco de crédito trazido 
por essas operações. A concentração de risco de crédito de contas a receber é 
minimizada devido à pulverização da carteira de clientes e pelo grande volume de 
operação com operadoras de cartão de créditos consideradas de primeira linha, 
onde o risco de crédito é reduzido significativamente. A Administração adota 
procedimentos de controle para monitorar esses riscos. A Companhia reconhece na 
data das demonstrações financeiras as perdas estimadas para créditos de 
liquidação duvidosa, com base em análises econômicas por contraparte, em 
montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais 
perdas na realização destes créditos. Riscos de liquidez: O risco de liquidez surge 
de a possibilidade da Companhia não poder cumprir com as suas obrigações 
contratadas nas datas previstas e necessidades de caixa devido às restrições de 
liquidez do mercado. Para mitigar esse risco, a Administração possui linhas de 
crédito e principalmente operações com partes relacionadas suportando seu capital 
de giro, aumentando a liquidez no curto prazo e possibilitando maior eficiência na 
gestão do caixa, sendo consistente com o seu foco estratégico na redução do custo 
do capital. As principais fontes da Companhia derivam do fluxo de caixa gerado por 
suas operações, instituições financeiras, fornecedores e partes relacionadas. A 
Administração acredita que essas fontes são adequadas para atender aos seus 
atuais usos de fundos, o que inclui, mas não se limita, o capital de giro, capital de 
investimento, amortização de dívidas. Riscos operacional - preços e condições 
de mercado: As receitas da Companhia dependem diretamente da capacidade em 
ocupar seus leitos/chalés disponíveis em seu hotel resort e do fluxo de pessoas em 
seus restaurantes e demais dependências. Condições adversas, assim como 
períodos de recessão e/ou percepção negativa dos hóspedes acerca da segurança 
ou outro aspecto social e econômico podem reduzir os níveis de ocupação. A 
Administração monitora periodicamente esses riscos para minimizar os impactos 
em seu negócio. Risco de mercado - taxa de juros: Decorre da possibilidade da 
Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros 
internas e externas, incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. A 
exposição da Companhia a esse risco está substancialmente relacionada a 
empréstimos e financiamentos e mútuos com partes relacionadas. Na data das 
demonstrações financeiras, a Companhia possuía seus empréstimos e 
financiamentos e mútuos atrelados, à taxa de juros prefixadas. A Administração 
entende que, qualquer volatilidade nas taxas, as quais as operações da Companhia 
estão indexadas, não incorreria em impactos significativos em seu resultado. c 
Gerenciamento do capital: A política da Administração é manter uma sólida base 
de capital para manter a confiança do investidor, credor e mercado e manter o 
desenvolvimento futuro do negócio. Para tanto, a Administração monitora a relação 
da dívida líquida em relação ao patrimônio líquido total. A Administração procura 
manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais 
adequados de financiamento e as vantagens e a segurança proporcionada por uma 
posição de capital saudável. d Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que os 
saldos das contas a receber e das contas a pagar pelo valor contábil, menos 
eventual perda (impairment), estejam próximos de seus valores justos. O valor justo 
dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto 
dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado. 
21 Cobertura de seguros: A Companhia mantém programa padrão de segurança, 
treinamento e qualidade em suas unidades que visa, entre outras coisas, reduzir 
também os riscos de acidentes. Além disso, mantém contratos de seguros com 
coberturas determinadas por orientação de especialistas, levando em conta a 
natureza e o grau de risco, por montantes considerados suficientes pela 
Administração para cobrir eventuais perdas significativas sobre seus ativos e 
responsabilidades. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não 
fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, 
consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 
22 Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram 
elaboradas de acordo com o CPC 03 R2. Transações que não envolveram caixa: a 
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a Companhia adquiriu parte 
dos bens dos ativos imobilizado e intangível, no montante de R$ 861, classificadas 
como fornecedores em 31 de dezembro de 2020, que se tornou caixa durante o 
exercício de 2021. Este montante foi computado na demonstração de fluxo de caixa 
em 31 de dezembro de 2021. As aquisições de bens dos ativos imobilizado e 
intangível ocorridas no exercício de 2021 foram, substancialmente, liquidadas dentro 
do próprio exercício. A conciliação encontra-se demonstrada no quadro a seguir:
Descrição 2021 2020
Aquisição de bens do ativo imobilizado 6.927 15.064
Aquisições de bens do intangível 13 5
(+) Valores pagos de fornecedores durante o exercício de 861 1.048
(-) Valores a pagar registrado em fornecedores em 31 de dezembro – (861)
Total dos pagamentos para aquisição de bens 7.801 15.256
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas do Malai Manso Hotel Resort S.A. - Chapada dos Guimarães MT
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras do Malai 
Manso Hotel Resort S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira do Malai Manso Hotel Resort S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base 
para opinião com ressalva: Imobilizado: Conforme nota explicativa nº 8, às 
demonstrações financeiras, o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 
apresenta na rubrica de imobilizado o montante de R$ 254.501 mil e encargos de 
depreciação registrados no resultado do exercício de R$ 14.069 mil. Desde a 
adoção inicial dos pronunciamentos técnicos, a Companhia não efetuou a revisão 
da vida útil do ativo imobilizado. De acordo com o CPC 27 - Ativo Imobilizado e o 
ICPC 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, a Companhia 
deve revisar e ajustar as vidas úteis quando ocorrerem alterações relevantes no 
nível de utilização dos ativos, mudança na curva esperada de obsolescência e 
outros fatores. Se a revisão das vidas úteis dos ativos tivesse sido efetuada, certos 
elementos das demonstrações financeiras poderiam ser afetados de forma 
relevante. Os efeitos desse assunto não foram determinados. Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros assuntos: As 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por nós, cujo relatório 
datado de 30 de março de 2021, continha a mesma ressalva sobre imobilizado, 
descrita na seção acima intitulada “Base para opinião com ressalva”. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A 
administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Ribeirão Preto SP, 25 de março de 2022.
Moore Prisma Auditores Independentes - CRC 2SP017256/O-3 S MT
Alexandre Tadeu de Almeida - Contador - CRC 1SP184819/O-0 S MT
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