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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CREDORES PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDO-
RES PRAZO DE 15 DIAS Processo n.º 1018567-15.2019.8.11.0002 Classe: Recuperação Judicial Polo Ativo: I. 
ALVES FELIX EIRELI ME Pessoas a serem intimadas: Credores/Interessados. FINALIDADE: Proceder à intima-
ção dos credores e interessados acerca da realização da Assembleia Geral de Credo Virtual, em 1ª (primeira) 
convocação para o dia 23 de junho de 2021, às 14h00min e, em 2ª convocação para o dia 30 junho de 2021, 
às 14h00min, possuindo como ordem do dia a aprovação, rejeição ou modifi cação do plano de recuperação 
apresentado pelas devedoras. DESPACHO/Decisão: (...) Dê-se ampla publicidade a esta decisão. No mais, DE-
TERMINO a intimação da Administração Judicial para que, no prazo de 10 dias, indique as datas para a realização 
da assembleia geral de credores de forma virtual fornecendo todas as informações que devem constar do edital 
de convocação, a ser expedido. Advirto a Administração Judicial que a assembleia geral de credores deverá ser 
marcada dentro do interregno temporal máximo de 60 (sessenta dias. Intimem-se a todos desta decisão, poden-
do a serventia, se necessário, proceder com as intimações por qualquer meio que se revele célere e possível: 
por telefone, aplicativo de whatsapp, e-mail ou qualquer outra forma que possa melhor contribuir com o regular 
andamento do feito. DOS PROCEDIMENTOS PARA AGC VIRTUAL: DO PROCEDIMENTO DE CADASTRA-
MENTO PARA ASSEMBLEIA GERAL CREDORES NA FORMA VIRTUAL. Todos os credores terão ciência formal 
da data de realização da assembleia virtual realizada através da Plataforma Microsoft Teams, pelo Edital a ser 
publicado, nos termos da Lei n.11.101/05. Visando transcurso natural da Assembleia Geral de Credores virtual, 
esta Administradora Judicial entende ser de extrema importância trazer ao referendo judicial os procedimentos 
que serão adotados para realização do Conclave em ambiente virtual, sugerindo que após a homologação do 
procedimento por este Juízo, seja remetido a publicação, dando ciência todos os credores interessados. DO 
CADASTRAMENTO PRÉVIO DOS CREDORES: A Assembleia ocorrerá de forma virtual, através da Plataforma 
Microsoft Teams https://www.microsoft.com/pt-br/micros teams/log-in sendo imprescindível que o credor ou seu 
representante efetue sua habilitação da seguinte forma: credores e/ou representantes de credores deverão reali-
zar seu pré-cadastramento por meio de e-mail a ser enviado p os seguintes endereços eletrônicos: contatosec@
advocaciasouzaartuzi.com.br e suziadv@terra.com.br até o 22.06.2021 e 29.06.2021, ambas até às 14 horas (24 
horas de antecedência) da Assembleia Geral de Credores a ocorrer 23.06.2021 e 30.06.2021, contendo as infor-
mações a seguir relacionadas: Para os credores ou seus representantes q participarão da assembleia:- NOME; 
- CLASSE; - CPF – para cadastro; - E-MAIL – para recebimento das informações TELEFONE; É imprescindível 
que os credores ou seus representantes, na mesma oportunidade, encaminhem os documentos (atos constituti-
vos, procurações qualifi cação/representação) que comprovem seus poderes e indiquem as folhas dos autos do 
processo ou Id´s em que eles se encontram. Caso o representante assista a diversos credores, este deverá indicar 
todos os dados de cada credor. A admissão ocorrerá das 13:00hs às 14:00 do dia 23.06.2021 (1ª convocação) e 
mesmo horário em 30.06.2021 (2ª convocação), (01 hora antes do início da Assembleia), devendo cada credor 
ou seu representante promover sua admissão por meio do pré cadastramento já citado acima, onde será pos-
teriormente encaminhado um link para acesso e orientações acerca da realização DA ASSEMBLEIA VIRTUAL. 
SUPORTE: Esta Administradora Judicial esclarece ainda que, caso o credor ou representante tenha difi culdade 
no acesso durante o período da admissão ou ocorra a perda de conexão de qualquer credor ou representante 
durante a Assembleia e ocorrer qualquer difi culdade na reconexão ao conclave, terá à disposição o suporte da 
Equipe da Administradora, através do Whatsapp:(66) 99642-9826 ou (66) 99222-8944. INFORMAÇÕES FINAIS: 
É importante consignar que, uma vez realizada a habilitação dos credores ou de seus representantes para par-
ticipação na Assembleia Geral de Credores em 1º convocação (não instalada), não há necessidade de um novo 
cadastro. Em caso de não instalação da Assembleia Geral de Credores em 1º convocação, aqueles credores 
ou seus representantes que não se habilitaram para a Assembleia em 1º convocação e pretendam participar 
da 2º convocação, a ser realizada no dia 30.06.2021 às 14:00 horas de forma virtual, deverão efetuar as suas 
habilitações nos moldes do item: “DO CADASTRAMENTO PRÉVIO DOS CREDORES” até o dia 29.06.2020 às 
13:00 horas às 14:00horas. Advertência: Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser 
submetido à deliberação na assembleia diretamente com a administradora judicial Suzimairia Maria de Souza Ar-
tuzi, com endereço na Av. Tancredo Neves, 1243, sala 01, Castelandia, Primavera do Leste –MT, CEP 78850000, 
celular (66) 99642-9826, telefone: (66) 3497- 1960, e-mail: contatosec@advocaciasouzaartuzi.com.br e suziadv@
terra.com.br e ainda no site a seguir: www.advocaciasouzaartuzi.com.br na aba: “Recuperação Judicial” – I. Alves 
Felix – Giraffas – Plano de de recuperação judicial. Os credores poderão ser representados na Assembleia Geral 
por mandatário ou representante legal, sendo que as procurações devem ser especifi cas, devendo ser entregue 
a administradora judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista neste instrumento convocatório, 
documento hábil que comprove seus poderes ou indique as folhas dos autos ou Id´s em que ele se encontre (art. 
37, §4º, da lei 11.101/2005). E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados credores e ninguém 
no futuro possa alegar ignorância, expediu-se o presente que será afi xado e publicado na forma da Lei. Eu Roseli 
Aparecida Cáceres – técnica judiciaria, digitei. Várzea Grande - MT, 26 de maio de 2021.  (Assinado Digitalmente) 
Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integral-
mente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.
br , nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006 . INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 
atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador 
de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o 
aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e 
digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, 
deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 
cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que 
pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento 
dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser 
selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante 
Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamen-
to de decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em https://
pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

O Polo Socioambiental Sesc Pantanal 
COMUNICA que se encontra aberto o 
processo de CADASTRAMENTO DE 
NOVOS FORNECEDORES, para contratação 
de empresa para prestação de serviço de 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS 
(motoniveladora, retroescavadeira, entre outros 
do seguimento) e serviço de TRANSPORTE 
DE EQUIPAMENTOS PESADOS (pá 
carregadeira, tratores entre outros).

Os interessados deverão entrar em contato 
com o setor de compras através do e-mail: 
licitacao@sescpantanal.com.br até o dia 
04/06/2021.

S E N A R / M T

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO 
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, através de 
seu Pregoeiro, torna público aos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 032/2021, que teve por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL – ÓLEO 
DIESEL, para atender o Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, localizado no Município de Campo 
Novo do Parecis-MT, conforme condições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e 
seus anexos, conforme processo nº 14977/2021, tipo maior desconto, cuja sessão de habilitação e 
abertura de propostas ocorreu em 18/05/2021 às 08h00min,  na sede do Centro de Treinamento e 
Difusão Tecnológica localizado no Município de Campo Novo do Parecis-MT, foi declarada DESER-
TA, por ausência de participantes/interessados. Diante da ausência de participantes, procedo com 
a REPUBLICAÇÃO do mesmo edital, e fi ca designada nova data de abertura do procedimento em 
tela para o dia 17/06/2021 às 14h30min, na sede do Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica 
localizado no Município de Campo Novo do Parecis-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no site 
http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/licitacao_lista.php e na sede do SENAR/MT – Asses-
soria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br
Pregoeiro: Julean Faria da Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral

Julean Faria da Silva
Pregoeiro

S E N A R / M T

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO 
DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, através de seu Pre-
goeiro, torna público aos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2021, 
que teve por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de 
IMPLANTAÇÃO E ASSINATURA DE FERRAMENTA DE AUTOMAÇÃO DE MARKETING, para atender ao 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades 
e especifi cações constantes no Edital e seus anexos, conforme processo nº 12763/2021, tipo menor preço 
do lote, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu  em 25/05/2021 às 09h30min (horário de 
Brasília), na plataforma eletrônica do BBMNET Licitações (Site: www.bbmnetlicitacoes.com.br), foi decla-
rada DESERTA, por ausência de participantes/interessados. Diante da ausência de participantes, procedo 
com a REPUBLICAÇÃO do mesmo edital, e fi ca designada nova data de abertura do procedimento em tela 
para o dia 17/06/2021 às 10h00min (horário de Brasília), na plataforma eletrônica do BBMNET Licitações 
(Site: www.bbmnetlicitacoes.com.br).
Prazo para cadastro das propostas: Até 17/06/2021 – Horas 09:55min (horário de Brasília)
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no site https://
sistemafamato.org.br/portal/senar/transparencia-licitacoes-andamento.php e www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
bem como na sede do SENAR/MT na Assessoria de Licitações e Contratos, de segunda-feira a sexta-feira 
das 08h30min às 12h30min e das 14h30min às 16h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail cpl@
senarmt.org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br
Pregoeiro: Julean Faria da Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral

Julean Faria da Silva
Pregoeiro

CODER - Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva – CEP 78718-104

Fone (66) 3439-3400 – C.N.P.J.: 03.940.848/0001-99 – Rondonópolis/MT

ATA
SESSÃO PÚBLICA DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL-SRP. Nº 011/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE TIJOLOS 8 FUROS, BARRA CHATA E CANTONEIRA NO SENTIDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
DIVERSOS SETORES NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER.
NO DIA 31 DO MÊS DE MAIO DE 2021, ÀS 08H00MIN REUNIRAM-SE NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DE RONDONÓPOLIS - CODER, NA SALA DE LICITAÇÃO, SITO NA  UNIDADE II DA COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER - MAZOLA, SITO, AV. BANDEIRANTES, S/N, VILA SÃO JOSÉ 
– RONDONÓPOLIS/MT. O PREGOEIRO: MAILSON DE SOUZA OLIVEIRA, E A EQUIPE DE APOIO: MARCELO 
DOS SANTOS RUFINO, CRISLANE REIS ALVES, RAFAEL ARAÚJO CAMPOS SILVA, JANETE RODRIGUES COTRIM 
E JORCILON GOBBIS ARAÚJO, DESIGNADOS PELA RESOLUÇÃO Nº 61 DE 03 DE MAIO DE 2021.
Aberta a sessão o Pregoeiro estendeu a duração, decorrido o tempo mínimo de 15 (quinze) minutos, 
nenhum interessado em participar do certame apresentou-se.  Constatada a ausência de interessados, 
o Pregoeiro comunicou o encerramento da sessão e declarou a Licitação Deserta. A abertura da 
licitação será prorrogada para o dia 16/06/2021 às 08h00min, conforme as especifi cações contidas no 
Edital nº 011/2021. NA SALA DE LICITAÇÃO, SITO NA  UNIDADE II DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DE RONDONÓPOLIS - CODER - MAZOLA, SITO, AV. BANDEIRANTES, S/N, VILA SÃO JOSÉ – RONDONÓPOLIS/
MT, ao lado do Corpo de Bombeiros, em frente a funerária União Familiar.

ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio.
Assinam:

MAILSON DE SOUZA OLIVEIRA  - PREGOEIRO
JORCILON GOBBIS GONÇALVES DE ARAÚJO  - EQUIPE DE APOIO

MARCELO DOS SANTOS RUFINO - EQUIPE DE APOIO
RAFAEL ARAÚJO CAMPOS SILVA   EQUIPE DE APOIO

CRISLANE REIS ALVES - EQUIPE DE APOIO
JANETE RODRIGUES COTRIM - EQUIPE DE APOIO

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021/SENAR-MT

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, 
nomeado pela Portaria nº 012/2020/CA, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para conhecimento de todos o aviso de PRORROGAÇÃO da data de abertura do Pregão 
Eletrônico nº 032/2021/SENAR-MT, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e even-
tual aquisição de MATERIAIS INSTRUCIONAIS, para atender ao para atender ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso - SENAR/MT, marcado para ser realizado 
em 01/06/2021 às 10h00min (horário de Brasília), no sítio da Bolsa Brasileira de Mercado-
rias, denominado BBMNET Licitações, constante na página eletrônica www.bbmnetlicitaco-
es.com.br, em razão de adequações no descritivo constante do Termo de Referência, uma 
vez que tal pode impactar diretamente na formatação das propostas de preços. Destarte, fi ca 
remarcada a sessão licitatória para o dia 22 /06/2021 às 10h00min (horário de Brasília), 
no mesmo sítio eletrônico.

Outras informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação pelos 
Telefones (65) 3928-5802 e 3928-4892, e-mail: cpl@senarmt.org.br, ou, no site: http://www.
sistemafamato.org.br/portal/senar/.

Cuiabá (MT), 31 de maio de 2021

JULEAN FARIA DA SILVA
Pregoeiro Ofi cial

SENAR/MT

BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA, CNPJ: 14.292.540/0001-09, torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA Rondonópolis, o pedido Licença 
Prévia e de Instalação referente a atividade de Estação Rádio Base, localizado Travessa Idalia Lemos 
Lima, n°109, quadra n°52-A, Lote n°10 B antiga Travessa Dom Wunibaldo, Centro -A, Rondonópolis-MT.

MONTE VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 37.506.102/0001-93, torna público 
que requereu à Sema/MT, a Licença Prévia e de Instalação para extração de cascalho em uma área 
útil de 2.93 há. Localização: área de extração: Estância San Marino, zona rural do município de Cáce-
res/MT. VT – SERVIÇOS GEOLÓGICOS - Vinicius Caetano de A. P. Tocantins.

2H AGROPECUARIA EMPREENDIMEN-
TOS LTDA, pessoa jurídica com CNPJ: 
07.566.129/0001-00, torna público que reque-
reu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
- SEMA/MT, o pedido de Autorização para Ex-
ploração Florestal - AEF, Autorização de Des-
mate – AD e Licença Florestal, para atividade 
com fi ns Silviculturais, com área total do projeto 
de 161,2278 hectares na Fazenda Sagrada Fa-
mília II, localizada no município de Reserva do 
Cabaçal- MT, nas coordenadas DATUM SIGARS 
2000,  58°33’58.12”W-  14°48’36.48”S.

OPEN MALL EMPREENDIMENTOS 
LTDA, torna público que requereu à 
Prefeitura Municipal de Cuiabá/ MT, por 
meio da Secretária Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano – 
SMADES a Licença Ambiental – Moda-
lidade: Licença de Localização, Licença 
Prévia e Licença de Operação, para ati-
vidade comercial, do empreendimento 
Piedade Open Mall, localizada na Rua 
Batista das Neves, esquina com a Rua 
Doze de Outubro, Bairro Centro Norte, 
no município de Cuiabá - MT. ASSINE 

O JORNAL
A GAZETA


