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Poder Judiciário de Mato Grosso  Importante para cidadania. Importante para você. Edital Expedido 
EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO 30 DIAS Processo Nº - 6663-60.2013.811.0055    Código: 158069 
Pessoa (s) a ser(em) citadas(s): OSVANIA FATIMA TENUTES, Cpf: 65124480149, Rg: 1074010-
4, Filiação: Noemia Arruda Tenutes e OdenilTenutes da Silva, data de nascimento: 01/08/1975, 
brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto 
e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualifi cado(s), atualmente em 
lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta 
da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do 
prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear 
bens à penhora sufi cientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados 
tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. Resumo da Inicial: O Banco 
Bradesco interpôs perante este Juízo Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em face 
de Osvania Fatima Tenutes, alegando ser credor da quantia de R$11.220,83 (onze mil, duzentos 
e vinte reais e oitenta e três centavos) pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal 
sem Seguro Prestamista n.348/769925 C/C n.20.364, Agência 1.249, celebrada em 09/09/2010 
onde emprestou à executada a importância de R$10.000,00 para ser restituída em 01 parcela 
no valor de R$11.220,83 com vencimento em 09.11.2010. O pagamento seria mediante débito 
em conta, sendo que não foi possível realizar o débito da parcela vencida em 09/11/2010 face à 
inexistênica de saldo, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme clausula 6ª 
do contrato. O exequente usou todos os meios suasórios para o recebimento do crédito, porém 
tornaram-se infrutíferas todas as tentativas. Portanto requer: a citação da executada, para no prazo 
de 03 dias, pagar a importância de R$17.953,52, mais juros de 12% ao ano e multa contratual de 
2% até o dia 26/07/2013 que deverá ser acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, correção 
monetária pelo INPC a partir da data do cálculo até a data do efetivo pagamento, custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios, sob pena de não o fazendo, ser-lhes penhorados e 
avaliados pelo Ofi cial de Justiça através da segunda via do mandado executivo, tantos de seus 
bens, o quanto forem necessários para satisfazer o crédito do exequente. Dá-se o valor da causa 
de R$17.953,52. Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 532,54|_valorTotal_;R$ 
20.281,41|_valorAtualizado_;R$ 17.953,52|_valorHonorarios_;R$ 1.795,35 Despacho/Decisão: 
AUTOS: Vistos etc.I – Cite-se o executado, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o 
pagamento da dívida, nos termos do art. 652, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos 
bens quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 666, do CPC.
II – Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 
lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja o executado intimado, nos termos do art. 652, 
§1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Ofi cial de Justiça arrestar-lhes-á 
tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 653, CPC). III – Na hipótese de pronto 
pagamento, nos termos do art. 652-A do CPC, arbitro os honorários advocatícios em 10 % do valor 
da causa, que será reduzida pela metade em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 
dias, conforme disposto no parágrafo único do art. 652-A do CPC. IV – Cumpra-se, expedindo o 
necessário.Tangará da Serra-MT, 9 de agosto de 2013.ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI. Juiz 
de Direito. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 
deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 
Eu, Regiane Gomes de Souza, digitei. Tangará da Serra, 21 de maio de 2018 Barbara Graziela 
Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC.

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3a VARA CÍVEL DE CÁCERES ED ITAL 
DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Expedido por ordem do MM. Juiz de Direito em Substituição 
Legal: Dr. Ramon Fagundes Botelho Dados do Processo: Processo: 1001463-
03.2016.8.11.0006 Valor causa: R$ 29.422,08 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUCIMARA 
DA SILVA SANTOS, ANDERSON DA SILVA COENE, ADMILSON PINTO DA SILVA PESSOA 
A SER CITADA (PARTE REQUERIDA); PARTE REQUERIDA: ANDERSON DA SILVA COENE, 
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n. 016.357.681.-52, atualmente residente e local incerto e 
não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima qualifi cada, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL que lhe foi proposta, consoante consta da petição inicial a 
seguir resumida, com o intuito de que, no PRAZO DE 15 DIAS, contados da expiração do 
prazo deste edital, apresente MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA junto aos autos. RESUMO DA 
INICIAL: “Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, (...) 
01- O Exequente é credor dos Executados da importância de R$ 28.321,28 (vinte e oito mil 
trezentos e vinte um reais e vinte e oito centavos), representada pelo saldo devedor da Nota 
Promissória no valor de R$ 31.982,40 (trinta e um mil novecentos e oitenta e dois reais e 
quarenta centavos), e pelo Instrumento Particular de Confi ssão de Dívida e Outras Avenças 
(n° 444/1137315, C/C n° 661326-8, agência 3293) celebrado em data de 11.03.2016 onde os 
executados confessaram dever ao exequente a importância de R$ 26.049,55 (vinte e seis mil 
e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) este valor para ser restituído em 24 
parcelas mensais no valor de R$ 1.332,60 (hum mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta 
centavos), sendo a primeira parcela com vencimento em 11.04.2016 e as outras restantes 
em igual dia dos meses subsequentes, estando o crédito discriminado no demonstrativo 
de cálculo anexo, em obediência ao artigo 798, I, alínea “b” e § único, do Novo Código de 
Processo Civil e artigo 28 § 2° inciso II da Lei n° 10.931 de 02.08.2004. 02- O pagamento 
das parcelas de acordo com a cláusula 2a do contrato é mediante débito na conta corrente 
n° 661326-8 que os executados mantém junto à agência 3293 do Banco Exequente. Ocorre, 
porém, que não foi possível realizar o débito das parcelas a partir da vencida em 11.04.2016, 
face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, 
conforme cláusula 4a do contrato. 03- O Exequente usou todos os meios suasórios para o 
recebimento de seu crédito, porém, tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não restando 
alternativa, senão, o ajuizamento da presente execução (...)”. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos 
etc... Remanesce apenas a citação do Executado Anderson. Assim, defi ro parcialmente o 
pedido de id. 9295017 para efetivar a citação do referido, por edital e via DJE (...)”. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da 
Lei. Eu, Solange Bíscaro Marques (Gestora Judiciária), digitei. Cáceres/MT, 06 de março de 
2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor Judiciário.
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DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2018/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empre-
sa Especializada na Prestação de Serviços de ANÁLISE DE PERFIL 
PROFISSIONAL E ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS COMPOR-
TAMENTAIS, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, 
conforme condições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e 
seus anexos.
Data: 15/08/2018
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT – Rua 
Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, Centro Político Admi-
nistrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Licitações 
e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Rodrigo de Oliveira Fischdick
Ordenador de Despesas: Normando Corral

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 40/2018

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, torna público a todos 
interessados, que em Licitação na Modalidade de Tomada de Preço  nº 
30/2018, tendo como objeto: Contratação de Empresa Especializada de 
Engenharia, para A Execução do Seguinte Serviço: “Pavimentação Asfáltica 
Com Capa Selante Tipo TSD Em Diversas Ruas do Bairro Vila Mineira, 
Conforme Projeto Básico Anexo ao Edital Encaminhado Pela Secretaria 
Municipal De Infraestrutura”, que após a análise detalhada da documentação 
apresentada pelas empresas participante, a comissão de licitação julgou 
habilitados os seguintes licitantes: Willian Milhomem de Brito – ME, 
Construtora Amil Ltda, Construtora Tripolo Ltda E estando inabilitada 
as seguintes empresas: Grenco Mais de Construção Eirelli EPP – Por 
descumprir os itens 6.2.3.1 e 6.3.5 do edital; Braga Construções e Serviços 
Ltda – Por descumprir o item 6.3.6.1 do edital; A Comissão de Licitação 
informa aos representantes das empresas supracitadas, que transcorrido o 
prazo recursal, proceder-se-á abertura dos envelopes contendo a proposta 
comercial das empresas habilitadas no dia 10/08/2018, às 09:00 horas, no 
mesmo local da abertura, no caso de recurso administrativo o dia da abertura 
fi cará suspenso e ao fi nal do recurso será publicado a nova data de abertura 
das propostas.

Rondonópolis-MT, 02 de agosto de 2018
ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
REPUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 38/2018
TIPO DESTA LICITAÇÃO MENOR PREÇO

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, localizada à Avenida Duque de 
Caxias, n.º 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público para conhecimento dos 
interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-
MT, que através de sua Comissão Permanente de Licitação, realizará a 
Tomada de Preço em epígrafe às 09:00 horas do dia 21 (vinte e um) de agosto 
de 2018, na sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração, a 
abertura dos envelopes n.ºs 01 e 02, contendo os Documentos de Habilitação 
e Proposta Comercial, respectivamente, para a execução do seguinte objeto: 
Contratação de Empresa Especializada de Engenharia, para a Execução do 
Seguinte Serviço: “Reforma do Mini Estádio Pinheirão, Localizado na Avenida 
São João, Quadra 20 A, Bairro Vila Operária, neste Município, de Acordo 
com o Convênio nº 0836126/2016 – Ministério do Esporte”. Os interessados 
poderão retirar a pasta contendo o edital completo, na sede da Prefeitura 
Municipal de Rondonópolis-MT, no endereço acima citado, no horário das 
13:00 às 17:00 horas, mediante apresentação de Cd-Rom ou Pen Drive ou 
solicitar através do e-mail licitacaorondonopolis@hotmail.com, ou retirar no 
site www.rondonopolis.mt.gov.br.

Rondonópolis-MT, 02 de agosto de 2018
Alfredo Vinicius Amoroso

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente do PRÓUNIM - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DA UN-
IMED CUIABÁ, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca seus 
associados a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a 
realizar-se conforme os indicados abaixo:
DATA - 17 de agosto de 2018
LOCAL - Sala de reunião do Conselho Administrativo da Unimed 
Cuiabá - Rua Barão de Melgaço - nº 2713 - Centro Sul - Cuiabá-MT.
HORÁRIO - Às 07:00 em primeira convocação, 07:30 e segunda con-
vocação e 08:00 em terceira e última convocação.
Ordem do dia:
1 - Apresentação e deliberação sobre o Balanço Anual do ano de 2017;
2 - Eleição do Conselho Fiscal para 2018/2019

Cuiabá/MT, 01 de agosto de 2018
RENATO ANDRÉ ARGENTI PALMA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Canarana - MT, torna público que fará realizar-
se na sala de Licitações, a seguinte Licitação regida pela 
Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e atualizada pela 
Lei nº 8.883/94 e suas alterações posteriores. Modalidade: 
Tomada de Preços nº. 007/2018. Objeto: Contratação de 
empresa para execução de obras do Centro de Atividades 
de Convivências e Fortalecimento de Vínculos  no 
Município de Canarana-MT, conforme contrato de repasse 
nº 0333311-94/2010/FNDAS/CAIXA e de acordo com os 
anexos do Edital. Realização: 27/08/2018. Horas: 13:30 hs 
(horário Brasília). O Edital completo contendo as instruções 
estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura 
Municipal de Canarana-MT, no horário das 12:00 às 18:00 
horas, pelo e-mail licitacoes.canarana@gmail.com ou ainda 
www.canarana.mt.gov.br até o terceiro dia que anteceder o 
recebimento dos envelopes. 

Canarana - MT, 02 de Agosto de 2018.
Ezequias Magalhães de Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 022/2018 ‘’ COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE ME – EPP “ LEI FEDERAL 

COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - 
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 17/2015 – TCE/MT

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através do 
Pregoeiro Ofi cial, torna público que o edital de licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 022/2018, que tem 
por objeto o Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa para Aluguel de bens móveis 
com estrutura/montagem, equipamentos/operação e 
serviços de divulgação (carro de som) para execução 
diária e parcelada de acordo com as necessidades das 
Secretarias Municipais, anteriormente suspenso, será 
realizado no dia 15/08/2018 às 16h00min (Horário de 
Brasilia) na sala de licitações. Este pregão será regido 
pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária 
da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições 
aplicáveis. Os interessados poderão solicitar e retirar o edital 
readequado completo na Prefeitura Municipal de Canarana/
MT - podendo ser retirado pessoalmente, por telefone 66 – 
3478.1200, no horário das 12h00min às 18h00min, através 
do e-mail licitacoes.canarana@gmail.com ou no endereço 
eletrônico www.canarana.mt.gov.br.

Canarana-MT., 01 de Agosto de 2018.
DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA - Pregoeiro 

Ofi cial  RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO PROCESSO Nº 076/2018. 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2018
RATIFICO o ato da Comissão Permanente de Licitação, 
que dispensou licitação com fundamento no art. 24, inciso 
II da Lei 8.666/93, corrigido e atualizado pela Lei Municipal 
nº 1.369/2018, c/c Resolução de Consulta nº 17/2014-TP 
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 
para a contratação da empresa GRAFICA IVAN LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ nº 33.048.638/0001-51, com sede à Rua 
Raimundo Melo nº 283, Bairro Campinas na cidade de Barra 
do Garças-MT pelo valor total de R$ 29.948,00 (vinte e nove 
mil, novecentos e quarenta e oito reais), para atender 
as necessidades desta municipalidade, para a prestação 
de serviços gráfi cos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação 
face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o 
processo se encontra devidamente instruído. As despesas 
decorrentes da aquisição do objeto do presente contrato 
correrão à conta de dotação do orçamento vigente para o 
exercício de 2018, na seguinte classifi cação: 3.3.90.39 – 
Outros sérvios de terceiros pessoa jurídica. Publique-se. 
Canarana-MT, 18 de Julho de 2018.
 FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA - Prefeito Municipal

EDUARDO ALBERTO MAZZTTI, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano - SMADES a Licença 
Ambiental - Modalidade de Licença de Operação para 
atividade Comercial: Escritório / Depósito , localizado 
na Rua Comandante Costa c/ Rua Três Lagoas - Porto 
neste município de Cuiabá - MT.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Pessoa(s) a 
ser(em) citadas(s): JORGE SILVA LIMA NETO, Cpf: 
55131891191, Rg: 11078588, brasileiro(a), solteiro(a), borracheiro. 
atualmente em local incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO 

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 dias, 
contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 
queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

Vistos etc. Considerando que as tentativas de citação do requerido 
restaram infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há 
mais de 05 (cinco) anos sem que a credora consiga promover os atos 
processuais necessários para o seu regular andamento, hei por bem 
deferir a sua citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo 
serem observados 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 exequente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 
cumprimento desta decisão sob pena de extinção. Intime. Cumpra. 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Pessoa(s) a ser(em) 
citadas(s): ADEILDO DE OLIVEIRA FELISBERTO, Cpf: 
92084443172, Rg: 001.091.566, Filiação: José Felisberto de Oliveira 
/. Eolinda de Oliveira, data de nascimento: 07/07/1977, brasileiro(a), 
natural de Sete Quedas-MS, convivente, operador de máquinas. 
atualmente em local incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO 

e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo 
de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 
débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear 

de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para 
a satisfação da dívida. Resumo da Inicial: No dia 06 de setembro de 
2011 o executado emitiu junto à exequente uma cédula de crédito 
bancário, cujo número é B11130552-5, contraindo um empréstimo 
no valor de R$ 4.000,00, sendo ajustado que pagaria em 24 parcelas 
no valor de R$ 281,20 mensais, vencendo a primeira parcela em 
06/10/2011 e a última em 06/09/2013, vindo o executado a tornar-se 
inadimplente. - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$8.880,34 
- Valor Atualizado: R$8.880,34 - Valor Honorários: R$0,00 Despacho/
Decisão: I - Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 
efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo 
para oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, 
exceto na hipótese do art. 739-A, §1º, do CPC.II - Não noticiado o 
pagamento no prazo acima, retornem os autos conclusos para análise 
do pedido de penhora online.III - Em conformidade com o disposto no 

advogado do exeqüente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso 
de pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. ADVERTÊNCIA: 
Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo 
deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 
opor(oporem) embargos.  E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, digitei. Nova Ubiratã, 14 
de julho de 2018 Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado art. 1.205/CNGC

 RODRIGO MARINHO DE SOUZA, PESSOA JURÍDICA 
DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 
11.915.862/0001-60, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
À DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENT 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO DE VÁR-
ZEA GRANDE – SEMMADERS/VG, A LICENÇA ESPECIAL 
PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO “FESTA 
DAS PATROAS”, QUE OCORRERÁ NO DIA 25 DE AGOS-
TO DE 2018, SITUADO A AV. DR. PARANÁ, 921, BAIRRO 
CRISTO REI- VÁRZEA GRANDE-MT – ANEXO DO UNIVAG.

MILTON PASCOAL PICHININ.,CPF:172.812.619-34,tor-
na público que requereu junto SEMA/MT Li-
cença Previa - LP e Licença de Instalação -LI 
para a atividade de Piscicultura , no Município 
de Nossa Senhora do Livramento/MT. NÃO 
FOI DETERMINADO EIA/RIMA.

CARLOS ALBERTO POLATO, CPF:266.116.001-
91, torna público que requereu junto SEMA/MT 
Licença Previa - LP e Licença de Instalação -LI de 

Município de Primavera do Leste/MT. NÃO FOI DE-
TERMINADO EIA/RIMA.

KS CONTROLE DE PRAGAS E SOLUÇÃO AMBIENTAL 
LTDA., torna público que requereu à Prefeitura Municipal de 
Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Urbano – SMADES a Licença Ambiental 
– Modalidade: Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença 
de Operação, para atividade de Imunização e Controle de Pragas 
Urbanas, localizada na Rua Razão e Lealdade, s/n, (Lot. Jardim 
Luciana), Bairro Jardim Califórnia - CEP: 78070-322, município 
de Cuiabá – MT.

A empresa AGRO JAU PRODUTOS AGROPECUARIOS 
LTDA  com CNPJ N° 01.178.682/0001-90, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável - SEMMADRS de Várzea 
Grande, a Licença Ambiental de Localização (LL). Para serviços 
de: Comércio atacadista de alimentos para animais. Localizado 
na AV. ALZIRA SANTANA, nº 2.261, no Bairro JARDIM COSTA 
VERDE em Várzea Grande – MT, CEP 78.135-750.

DAYANE CRISTINA DE SOUZA 04107622100 com CNPJ 
nº 30.732.496/0001-59, torna público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Município de Várzea Grande - 
SEMMADERS/VG, Licença de Localização para atividade 
de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios . 
Situado na Rua Curitiba, nº 07- Q16, Bairro Jardim Ikaray, 
Várzea Grande-MT


