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ELEIÇÕES SINDICAIS
Pelo presente comunicamos que no dia 12.06.2022 do período das 08:00 às 17:00 horas,

a rua Castelo Branco, 1179, (sede do Sindicato), Bairro Castelândia, Primavera do Leste, 
MT, haverá eleição para a composição da Diretoria Efetiva, Conselheiros Fiscais, Delegados 
Federativos, Suplente da Diretoria e Vice Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Mo-
vimentação de Mercadorias em Geral de Primavera do Leste -- MT, ficando aberto o prazo 
de 05(cinco) dias, a contar da publicação deste aviso, para apresentação de chapas que irá 
concorrer a eleição, e, 05 (cinco) dias após, para impugnação de chapas. A documentação 
poderá ser assinada por quaisquer membros da chapa e protocolizada na secretaria da enti-
dade sindical, a Rua Castelo Branco, 1179, Bairro Castelândia (Sede do Sindicato), Primavera 
do Leste, MT, de segunda a sexta feira, nos horários das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 
às 17:00 horas, onde tem pessoas habilitadas para o recebimento da documentação. Para 
participarem da eleição o concorrente terá que provar ter mais de 02 (dois) anos de exercício 
da profissão na base do Sindicato ou 06 (seis) meses de filiação na entidade sindical. A posse 
dos eleitos será no dia 15.06.2022, às 18:00 horas na sede do Sindicato. Primavera do Leste, 
MT, 12.05.2022 - Carlos Araújo - Presidente.

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
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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.

REGINALDO VERDÉRIO E OUTRO, CPF 537.210.391-
49, torna público que requereu junto a Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente – SEMA/MT a Licença Ambiental 
Simplificada – LAS para a atividade de Posto de Abaste-
cimento, instalado na Rodovia MT 130, Km 50 + 68 Km a 
Direita, Fazenda Estrelinha II, Município de Santo Antônio 
do Leste/MT.

CARLOS WEBLER, CPF: 791.308.521-53, torna público 
que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
- SEMA/MT o pedido de Licença Prévia (LP) e de Licença 
de Instalação (LI) para atividade de Confinamento de Bo-
vinos, a ser locado nos limites da Fazenda Encantado IV - 
Lote 02, Zona Rural de Sapezal/MT. Coordenadas Geográ-
ficas Latitude: 13°58’36.48”S e Longitude: 58°44’07.82”O.  

Jefferson Luiz de Arruda e Silva
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente-SEMA, a Licença Prévia-LP, Licença de 
Instalação-LI e Licença de Operação-LO, para extração e 
beneficamente de ouro, no local denominado de Fazenda 
Santa Bárbara Zona Rural, Município de Nossa Senhora 
do Livramento, Estado de Mato Grosso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ.,Torna público 
que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Urbano (SMADES), Licencia-
mento Ambiental - Licença Prévia e de Instalação, da Obra 
de Implantação de Ponte, Sobre o Córrego Aricazinho, 
área Rural no Município de Cuiabá / MT.

SERIO AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ N.27.083.497/0001-05, tor-
na público que requereu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente – 
SEMA/MT, a AUTORIZAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE FORMA-
ÇÕES CAMPESTRES NA PLANICIE ALAGAVEL DO PANTANAL 
MATO-GROSSENSE, para a atividade de limpeza no pantanal no 
seu empreendimento localizado na FAZENDA SANTA MARIA no-
Município de Barão de Melgaço – MT.

MAQUETE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
CNPJ 16.643.701/0001-89, torna público que requer a 
Sec. Mun. de Meio Ambiente e Desenv. Urbano - SMA-
DES, o pedido de Lic. Prévia e Lic. de Instalação para 
a obra Residencial Multifamiliar, sito na Rua Profª Amélia 
Muniz Lote 58, Cidade Alta - Cuiabá/ MT. 

USINA DE ÁLCOOL TRÊS IRMÃOS LTDA, CNPJ:29.204.243/0001-23, 
TORNA PÚBICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE ESTA-
DO DE MEIO AMBIENTEDE MATO GROSSO (SEMA/MT),A LICENÇA 
PRÉVIA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃODA 
LICENÇA DE OPERAÇÃON° 322974/2020, DA USINA LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE-MT, LOTEAMENTO RURAL 
ELDORADO, GLEBA IPIRANGA, FAZENDA CAÇULA II, ZONA RURAL, 
COORDENADAS LAT: 12°17’09,56”S e LONG:56°12’56,34”W.

Valmir Gonçalo de Barros
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente-SEMA, a Licença Prévia-LP, Licença de 
Instalação-LI e Licença de Operação-LO, para extração e 
beneficamente de ouro, no local denominado de Fazenda 
Santa Bárbara Zona Rural, Município de Nossa Senhora 
do Livramento, Estado de Mato Grosso.

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

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu,CNPJ 
nº04.178.518/0001-70,torna público que requereu junto a Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), a Licença 
Previa (LP) e Licença de Instalação (LI), referente ao projeto 
depavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinali-
zação na Rua 02 localizada na sede municipal, perímetro urba-
no do município de Santa Cruz do Xingu/MT.

R.A. MECÂNICA LTDA, estabelecido nas ruas Tamandaré e Guara-
puá, quadra 06,lotes 07/08/11/12, Jardim Itapuã, Sinop/MT, inscrito 
no CNPJ nº08.788.274/0001-07, Torna Público que requereu junto 
a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instala-
ção – LI e Licença de Operação – LO das atividades de Serviços de 
Manutenção e reparação de tratoresagrícolas..Não foi determinado 
EIA/RIMA.

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia-MT. Resul-
tado de Licitação. Pregão Presencial-SRP nº 017/2022. 
Menor Preço Item. Objeto aquisição de automóvel tipo zero 
km para atender as necessidades das secretarias. Reali-
zado dia 10/05/2022. Declarada Deserta. Em 10/05/2022. 
Alessandro dos Santos Oliveira. Pregoeiro.

Cuiabá, quinta-feira, 12 de maio de 2022  - Mato Grosso - A7

Globaltask Tecnologia e Gestão S/A e Controlada
CNPJ 05.522.682/0001-16

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 9 7 12
Contas a receber 202 149 15.703 5.284
Estoques 69 71 13.796 7.780
Adiantamentos a fornecedores 341 – 36.289 –
Impostos a recuperar 60 61 62 107
Ativo contratual da concessão (Ativo Financeiro) – – 29.453 23.699
Outros créditos a receber 6.811 460 130 1.216

Total do ativo circulante 7.491 750 95.439 38.098
Não circulante
Realizável a longo prazo

Ativo contratual da concessão (Ativo Financeiro) – – 145.641 66.552
Outros créditos a receber 4.695 12.890 4.695 10.237
Investimentos 86.624 32.013 1 –

Total do realizável a longo prazo 91.319 44.903 150.336 76.789
Imobilizado 839 539 8.476 4.433

Total do ativo não circulante 92.158 45.442 158.812 81.222
Total do ativo 99.649 46.192 254.251 119.320

Controladora Consolidado
Passivo 2021 2020 2021 2020
Circulante

Fornecedores 543 263 31.479 36.975
Empréstimos e financiamentos – – 3.951 1.040
Obrigações tributárias 1.195 43 2.279 135
Obrigações sociais e trabalhistas 627 356 1.371 667
Outras obrigações – – 132 –

Total do passivo circulante 2.365 662 39.213 38.817
Não circulante
Realizável a longo prazo

Fornecedores – 211 78.112 211
Empréstimos e financiamentos 130 – 8.233 3.954
Obrigações tributárias 594 612 1.383 700
Passivo fiscal diferido – – 30.749 30.685
Outras Obrigações 7.343 601 7.343 847

Total do passivo não circulante 8.066 1.424 125.821 36.397
Patrimônio líquido

Capital social 20.938 16.600 20.938 16.600
Reserva legal 3.531 1.486 3.531 1.486
Reserva de Lucros a realizar 64.749 26.020 64.749 26.020

Total do patrimônio líquido 89.217 44.106 89.217 44.106
Total do passivo 10.432 2.086 165.034 75.214
Total do passivo e do patrimônio líquido 99.649 46.192 254.251 119.320

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

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita líquida 3.869 5.347 134.039 74.420
Custo dos serviços prestados (40) (3.001) (93.857) (41.225)
Lucro bruto 3.830 2.346 40.182 33.195
Despesas gerais e administrativas (7.497) (3.155) (23.634) (9.235)
Resultado de participações societárias 45.308 23.959 – –
Outras receitas (despesas) 56 (82) (517) (82)
Resultado antes das financeiras líquidas e 

impostos 41.696 23.068 16.031 23.878
Receitas financeiras 1 29 26.592 19.975
Despesas financeiras (192) (283) (1.054) (637)
Financeiras líquidas (191) (254) 25.538 19.338
Resultado antes do imposto de renda e 

contribuição social 41.505 22.814 41.569 43.216
Impostos de renda e contribuição social corrente (610) (132) (610) (132)
Impostos de renda e contribuição social diferidos – – (64) (20.402)
Resultado do exercício 40.895 22.682 40.895 22.682

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

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Resultado do exercício 40.895 22.682 40.895 22.682
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente total 40.895 22.682 40.895 22.682

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

Atribuível aos acionistas da controladora
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de 
Lucros a realizar

Lucros/Prejuízo 
Acumulados Total

Em 01 de janeiro de 2020 16.600 352 4.472 – 21.424
Integralização de capital – – – – –
Lucro do exercício – – – 22.682 22.682
Distribuição de lucros – – – – –
Destinação para reserva legal – 1.134 – (1.134) –
Destinação para reserva de 

lucros a realizar – – 21.548 (21.548) –
Em 31 de dezembro de 2020 16.600 1.486 26.020 – 44.106
Integralização de capital 4.338 – – – 4.338
Lucro do exercício – – – 40.895 40.895
Ajuste de exercício anterior – – – – –
Distribuição de lucros – – – (121) (121)
Destinação para reserva legal – 2.045 – (2.045) –
Destinação para reserva de

 lucros a realizar – – 38.729 (38.729) –
Em 31 de dezembro de 2021 20.938 3.531 64.749 – 89.217

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício 40.895 22.682 40.895 22.682
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa aplicado 

nas atividades operacionais:
Depreciação 34 91 1.415 252
Valor líquido do ativo imobilizado baixado (69) 245 (69) 245
Resultado da equivalência patrimonial (45.308) (23.959) – –
Juros sobre empréstimos – – 1.623 –
Imposto de renda e contribuição social diferido – – 64 20.402
Imposto de renda e contribuição social corrente – 132 – 132

Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (53) 480 (10.419) (2.835)
Estoques 2 (26) (6.016) (3.610)
Adiantamentos a fornecedores (341) – (36.289) –
Impostos a recuperar 1 70 45 433
Ativo contratual da concessão (Ativo Financeiro) – – (84.843) (60.006)
Outros créditos 1.844 3.452 6.628 1.909
Fornecedores 69 (753) 72.406 23.385
Obrigações tributárias 1.134 (260) 2.827 (388)
Obrigações trabalhistas 271 – 704 –
Outras obrigações 6.742 (1.876) 6.628 (3.262)
Pagamento de Juros de empréstimos e financiamentos – – (1.623) –

Fluxo de caixa líquido gerados pelas atividades 
operacionais 5.220 278 (6.022) (661)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições ao investimento em participações societárias (9.303) – (1) –
Adições do imobilizado (266) (272) (5.388) (4.327)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de 
investimentos (9.569) (272) (5.388) (4.327)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos pagos (39) – (4.210) –
Captação de empréstimos e financiamentos 170 – 11.400 4.994
Aumento de capital social 4.338 – 4.338 –
Distribuição de dividendos (122) – (122)

Fluxo de caixa líquido aplicados nas atividades 
de financiamentos 4.346 – 11.405 4.994

Aumento (redução) líquida no saldo de caixa e 
equivalentes de caixa (2) 6 (5) 6

Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades em 1º de janeiro 9 3 12 6
Aumento do caixa equivalentes de caixa 7 9 7 12

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 
Sumário das Principais Práticas Contábeis

01 - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas segundo os preceitos estabelecidos pela Legisla-
ção Societária e Fiscal em Vigor. 02 - Os Estoques estão avaliados aos custos médios de aquisição infe-
riores aos preços de mercado. 03 - Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição menos as depre-
ciações acumuladas igualmente corrigidas. As depreciações no exercício foram calculadas conforme as 
normas atuais. 04 - O Capital Social é representado por 20.938.000 ações ordinárias, no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma.

Edson Luiz Ribeiro da Silva Nayara Tosta dos Santos Sandra Scheidegger
Diretor-Presidente Diretora Contadora CRC MT 014724/O-5

CPF/MF nº ***.136.331-53 CPF/MF nº ***.251.231-78 CPF/MF nº ***.187.021-87

Globaltask Tecnologia e Gestão S/A.
CNPJ (MF) 05.522.682/0001-16 - NIRE nº 51.3.0001168-9 em 17/05/2012

Balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro (em milhares de reais)
contas 2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Ativo 46.192 119.320 27.899 51.375
Circulante 750 38.098 969 16.796
Caixa e equivalente de caixa 9 12 3 6
Contas a Receber 149 5.284 629 2.449
Impostos a recuperar 61 107 131 540
Estoques 71 7.780 45 4.170
Ativo Financeiro – 23.699 – 9.394
Outros créditos 460 1.216 161 237
Não cicrulante 45.442 81.222 26.930 34.579
Clientes a faturar 2.653 – 4.285 –
Outros créditos 10.237 10.237 13.988 13.125
Ativo Financeiro – 66.552 – 20.851
Investimentos 32.013 – 8.054 –
Imobilizado 539 4.433 603 603
contas 2020 2019

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido 46.192 119.320 27.899 51.375
Circulante 662 38.817 649 13.681
Obrigações trabalhistas 356 667 370 777
Obrigações fiscais 43 135 43 94
Fornecedores 263 36.975 236 12.810
Empréstimos e financiamentos – 1.040 – –
Não cicrulante 1.424 36.397 5.826 16.270
Obrigações fiscais 612 700 726 887
Fornecedores 211 211 991 991
Empréstimos e financiamentos – 3.954 – –
Outras obrigações 601 847 4.109 4.109
Impostos Diferidos – 30.685 – 10.283
Patrimônio Líquido 44.106 44.106 21.424 21.424
Capital social 16.600 16.600 16.600 16.600
Reserva legal 1.486 1.486 352 352
Reserva de lucros a realizar 26.020 26.020 4.472 4.472

Demonstração consolidado do resultado (em milhares de reais) 
Período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

2020 2019
Contas de resultado Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Receita Liquida 5.347 83.051 6.861 30.351
Custo dos serviços prestados (3.001) (49.856) (1.336) (12.915)
Lucro Bruto 2.346 33.195 5.525 17.436
Despesas Operacionais (3.155) (9.235) (2.040) (2.896)
Pessoal (1.877) (4.201) (1.328) (1.654)
Gerais (1.278) (5.024) (707) (1.233)
Tributárias – (10) (5) (9)
Outras receitas e despesas operacionais (82) (82) 5 5
Resultado de participação societárias 23.959 23.878 3.114 –
Lucro Operacional 23.068 47.756 6.604 14.545
Encargos Financeiros Líquidos (254) 19.338 429 103
Receitas Financeiras 29 19.975 526 785
Despesas Financeiras (283) (637) (97) (682)
Lucro antes dos impostos 22.814 67.094 7.033 14.648
Imposto de renda e contribuição social - 

corrente (132) (132) – –
Imposto de renda e contribuição social - 

diferidos – (20.402) – (7.615)
Lucro do exercício 22.682 46.560 7.033 7.033

Demonstração consolidada das mutações do patrimônio líquido 
e do resultado abrangente (em milhares de reais)

Histórico
Capital 
Social

Reserva 
Legal

Reserva de 
lucros a realizar

Prejuízo 
acumulado

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro 2018 16.600 – – (2.209) 14.391
Lucro do exercício – – – 7.033 7.033
Destinação para reserva legal – 352 – (352) –
Destinação para reserva lucros a realizar – – 4.472 (4.472) –
Outros resultados abrangentes – – – – –
Saldo em 31 de dezembro 2019 16.600 352 4.472 – 21.424
Lucro do exercício – – – 22.682 22.682
Destinação para reserva legal – 1.134 – (1.134) –
Destinação para reserva lucros a realizar – – 21.548 (21.548) –
Outros resultados abrangentes – – – – –
Saldo em 31 de dezembro 2020 16.600 1.486 26.020 – 44.106

Demonstração consolidada dos fluxos de caixa 
(em milhares de reais) Período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro

2020 2019
Movimentação de caixa Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Atividades operacionais
Lucro do exercício 22.682 22.682 7.033 7.033
Conciliação do lucro ao caixa operacional
Impostos de renda e contribuição social 

correntes 132 132 – –
Impostos de renda e contribuição social 

diferidos – 20.402 – 7.615
Resultado de equivalência patrimonial (23.959) – (3.114) –
Residual do imobilizado baixado 245 245 78 104
Depreciação 91 252 119 119
Variação dos ativos e passivos 

operacionais
Contas a receber 480 (2.835) 163 (1.657)
Impostos a recuperar 70 433 (49) (458)
Estoques (26) (3.610) (1) (1.980)
Ativos financeiros – (60.006) – (22.396)
Outros créditos 3.452 1.909 (1.858) (1.207)
Clientes a faturar 1.632 – (4.285) –
Obrigações trabalhistas e fiscais (260) (388) 307 823
Fornecedores (753) 23.385 (424) 9.990
Outras obrigações (3.508) (3.262) 1.994 1.994
Caixa das atividades operacionais 278 (661) (37) (20)
Atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (272) (4.327) (47) (64)
Caixa liquido das atividades de 

investimento (272) (4.327) (47) (64)
Atividades de financiamento
Empréstimos líquidos – 4.994 – –
Caixa líquido das atividades de 

financiamento – 4.994 – –
Aumento (redução) líquido de caixa e 

equivalentes 6 6 (84) (84)
Demonstração de variação líquida de 

caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início do exercício 3 6 87 90
Caixa e equivalentes no final do exercício 9 12 3 6
Aumento (redução) líquido de caixa e 

equivalentes 6 6 (84) (84)
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2.020 

Sumário das Principais Práticas Contábeis
01 - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas segundo os preceitos estabelecidos pela 
Legislação Societária e Fiscal em Vigor. 02 - Os Estoques estão avaliados aos custos médios de 
aquisição inferiores aos preços de mercado. 03 - Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição 
menos as depreciações acumuladas igualmente corrigidas. As depreciações no exercício foram 
calculadas conforme as normas atuais. 04 - O Capital Social é representado por 16.600.000 ações 
ordinárias, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

Edson Luiz Ribeiro da Silva - Diretor-Presidente - CPF/MF nº ***.136.331-53
Nayara Tosta dos Santos - Diretora Vice-presidente - CPF/MF nº ***.251.231-78

Carlos Augusto Gaiotti - Contador - CRC MT 6.781-O-7 - CPF/MF nº ***.922.589-15

4ª Vara Especializada Em Direito Bancário de Cuiabá. Edital De Citação Prazo De 20(Vinte) 
Dias Expedido Por Determinação Do Mm. Juiz De Direito Paulo De Toledo Ribeiro Junior 
Processo Nº 1010630-31.2019.8.11.0041 Valor Da Causa: R$796.526,14 Espécie: Ação De 
Cobrança Pelo Procedimento Comum Polo Ativo: Itau Unibanco S.A., instituição financeira, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza 
Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, Parque Jabaquara/SP, CEP: 04.344-902, por seu advogado, 
com endereço eletrônico luquini-itau-pj@baiaoassessoria.com.br Polo Passivo: Nivaldo De 
Souza Lima JUNIOR, com nome fantasia J R Cereais, endereço eletrônico 
jrcereaismt@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 24.840.395/0001-07, com endereço comercial na 
Avenida Miguel Sutil, nº.: 10.615, sala 11, Duque de Caxias I – Cuiabá/MT CEP.: 78.043-305.  
Finalidade: Efetuar A Citação Do Polo Passivo, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 
considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 
cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O 
Réu, como titular da conta corrente nº 03636-4, junto à agência 9849 do Autor e mediante operação 
realizada, espontaneamente, contratou abertura de crédito rotativo, no valor inicial de R$45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais). No decorrer da relação contratual, o limite de crédito foi renovado 
mensalmente, tendo sido cancelado em 20/12/2018. Em razão disso, o Réu deve ao Autor a 
quantia de R$796.526,14 (setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e 
quatorze centavos) na data base 27/02/2019. Decisão: Vistos etc. I - Diante da certidão negativa de 
Id 48206821, defiro o pedido de Id 60084697. Cite-se o requerido Nilvado de Souza Lima Junior (J 
R Cereais) por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 
dias. II - Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 
257, II do CPC, indefiro o pedido de dispensa de Id 60084697 e 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 setembro 
de 2021. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 
Bancário. Advertências À Parte: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 
edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 
que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de 
Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou 
por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 
Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito 
(§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério 
Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Silva Ventura, digitei. Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
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Os Editais completos dos leiloes, inclusive com a lista discriminada de todos os lotes, em cumprimento ao 
decreto 21.981/32, encontra-se disponível no endereço www.vipleiloes.com.br.

Erico Soares
Leiloeiro Oficial

27/05/2022

SÃO LUIZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ 
46.007.207/0001-99, localizado Rua Dona Albertina, nº885, Bairro Cavalhada, 
Cáceres/MT, torna-se público que requereu à Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente - SEMA/MT, a Renovação da Licença de Operação, na atividade de 
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

ANorsa Refrigerantes S.A., inscrita sob CNPJ 07.196.033/0049 42, vem tornar 
público a solicitação de Licenciamento por Adesão e Compromisso – LAC, junto 
a Secretária Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT, 
para atividade de Armazéns gerais, coordenadas: 15°36'37" S; 56°09'11" O, 
localizada no município de Várzea Grande/MT.

ANorsa Refrigerantes S.A., inscrita sob CNPJ 07.196.033/0049-42, localizada 
no município de Várzea Grande/MT, vem tornar público a solicitação de 
renovação da Licença de Operação nº 318432/2018, com validade até 
12/11/2022, junto a Secretária Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato 
Grosso – SEMA/MT, para atividade de Fabricação de Refrigerantes, Print-in-
House, Central de Resíduos e Posto de Abastecimento.

AIR BP BRASIL LTDA, CNJ n° 04.454.790/0019-65, localizada a Av. 
Governador Ponce de Arruda SN – Aeroporto Marechal Rondon no município de 
Várzea Grande/MT, torna público que requereu junto a SEMA/MT a Renovação 
da Licença de Operação nº 318233/2018 para a atividade de Parque de 
combustíveis para Abastecimento de Aeronaves.

Valdir Bruno Engel e Outros, brasileiro, empresário,  casado, inscrito no CPF:
170.501.389-91, portador da Cédula de Identidade RG nº 036.753 SSP/PR, torna
público que requereu junto à SEMA-MT o Plano de Manejo Florestal Sustentável  -
PMFS/POA, com área de  1.348,0935 hectares da propriedade Fazenda Flor da
Mata, número de registro do SIMCAR nº MT5096/2021, localizada no município de
Nova Maringá - MT. 12/05/22

Prefeitura Municipal de Alta Floresta, CNPJ 15.023.906/0001-07, torna 
público que requereu junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente-
SEMA a Licença Ambiental (Trifásico) para substituição de 02 (duas) 
pontes de madeira por pontes de concreto pré-moldado e protendido a ser 
instalado no Córrego Corgão 2 nas Coordenadas Geográficas: Lat: -
9°48'55,84"S /Long:-56°8'21,99"W e no Córrego Raimundo Nogueira Lat: 
-9°58'37,92"S /Long:-55°54'24,13"W, localizadas no Município de Alta 
Floresta-MT. Obs.: Não foi determinada a elaboração de estudo de 
Impacto Ambiental: EIA/RIMA

Willias Luiz de Almeida. CNPJ17.428.476/0001-20, torna público que 
requereu a , a Licença Ambiental Simplificada (LAS), para SEMA/MT
atividade de Transporte rodoviário de produtos perigosos, Rua Mariana 
Leite De Souza, Nª 332. Cidade Natal, Rondonópolis-MT.           (12/05/2022)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CASTOLDI
CNPJ N° 11.188.954/0001-96

Ficam convocados, através da diretoria, representada pelo Sr. Fabio 
Alexandre Rocha de Freitas, todos os interessados para a realização da Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 23 de Maio de 2022, no endereço Rua Rio Grande do 
Sul, n° 569, Sala 02, Box J, Jardim Paulista, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 
78065-322. A convocação dar-se-á as 09:00 horas em primeira chamada com pelo menos 
2/3 dos associados e as 10:00 horas em segunda chamada com no mínimo 10 associados 
presentes no dia mencionado, onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre as 
seguintes ordens do dia: 

a) Aprovação de contas da antiga gestão;
b) Reativação da Associação;
c) Apreciação e aprovação do novo Estatuto Social;
d) Eleição e posse da Diretoria;
e) Alteração da denominação social, endereço da sede e objeto social;
f) Outros assuntos de interesse da comunidade.

Desde já agradecemos a sua presença à Assembleia,

Subscrevo-me.
Sem mais.

Cuiabá - MT, 10 de Maio de 2022.
___________________________________________

Fabio Alexandre Rocha de Freitas 
RG nº. 13326465 SSP/MT

CPF nº 730.399.341-04

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital nº: 044/2022-MP/PGJ. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Tipo: 
MENOR PREÇO. Data e horário da Sessão: 24 de MAIO de 2022, as 
09h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto da Licitação: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
REMANEJAMENTO E INSTALAÇÕES DE APARELHOS 
CONDICIONADORES DE AR, QUE PORVENTURA NECESSITEM SEREM 
INSTALADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE 
INSUMOS, PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E OUTROS MAIS QUE 
SEJAM NECESSÁRIOS NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E ENTREGA 
DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE E SISTEMAS 
DE CLIMATIZAÇÃO (PMOC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTAS: A presente licitação será 
realizada no portal: https://www.comprasgovernamentais.gov.br. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital encontra-se disponível nos sites 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mpmt.mp.br 
(link Licitações), podendo também ser obtido pelo e-mail 
licitacoes@mpmt.mp.br. Maiores informações pelo telefone (65) 
3613-1635. - Cuiabá/MT, 11 de maio de 2022 - Milton do Prado 
Gunthen Junior - Gerente de Licitações - *Adia-se a data do certame 
para o dia 24 de maio de 2021, devido a alteração do ANEXO I-C – 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS.

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
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