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Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada 
pela Credora Fiduciária – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, inscrita no CNPJ 
sob o nº 33.021.064/0001-28, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 02/06/2021 (1º leilão) e 09/06/2021 (2º leilão), 
ambas às 9h30, o leilão do(s) seguinte(s) lote(s): LOTE 01 – Barra do Garças/MT: Casa, situada na Rua 28 (lançado no ITBI Rua 
Aderneval Bueno dos Santos), nº 1402 (lançado no ITBI), (Parte do Lt. 17 e Qd. 40-E) do Loteamento Jardim Pitaluga, terreno com 
159,00m². Matrícula 45.447 do 1º RI local. Obs.: Construção, numeração predial e atual nomenclatura da rua pendente de 
averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Ocupada (AF) Lance 
mínimo: 1º Leilão R$ 220.000,00. 2º Leilão R$ 133.796,81. COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. 
DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de 
compra, nos termos da lei.
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O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
DE BARRA DO GARÇAS E REGIÃO, Entidade 
Sindical de primeiro grau, devidamente inscrita no 
CNPJ nº 07.607.785/0001-04, com sede à Rua Simão 
Arraya nº 918, Centro de Barra do Garças/MT, vem 
respeitosamente, por meio de sua Representante 
Legal, convidar os trabalhadores em estabelecimentos 
de serviços de saúde do setor privado de Barra do 
Garças e Região, a participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA dia 14/05/2021 às 
17:00h, na sede do SINTESBRE, onde será discutida 
a pauta de reivindicações a serem apresentadas na 
convenção coletiva 2021/2022, dentre elas discussão 
e votação sobre autorização da implantação de cartão 
alimentação, ticket alimentação conforme 457, §2° 
da CLT (alterada pela Lei 13.467/2017). Solicitamos 
que sejam respeitado o distanciamento de 1,5mm 
entre as pessoas, que utilizem máscara e álcool para 
higienização das mãos. Barra do Garças -MT, 07 de 
maio de 2021. Atenciosamente: Eleidimar Vilela de 
Moraes, Diretora Presidente do SINTESBRE-BG.

 AGROMON S.A. – AGRICULTURA E PECUÁRIA
CNPJ Nº 01.355.296/0001-26

NIRE Nº 5130003589

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados 
os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, na sede da Companhia na Tv. 
Diamantino, nº 716, Qd. 14, Lt. 22, Jd. Guanabara, 
Diamantino, MT, CEP 78.400-000, às dez horas do 
dia 24 de maio de 2021, a fi m de deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia: Eleição do Conselho de 
Administração para um mandato de 03 (três) anos e 
fi xação da remuneração dos administradores. Rio de 
Janeiro, 07 de maio de 2021. Renato Ribeiro Abreu – 
Presidente do Conselho de Administração. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
MARIA CAROLINA MAGALHÃES, Registradora Pública do 1° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca 
de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, FAZ saber, a todos quantos virem o presente edital ou dele 
tiverem conhecimento que, EDUARDO PICCINI, administrador, portador da CI-RG nº 1303321-2-SSP/MT, CPF 
nº 894.720.631-87, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com 
JULIANA TORRES VEDANA PICCINI, dentista, portadora da CI-RG n° 1241647-9-SSP/MT, CPF n° 040.252.819-
02, brasileiros, residentes e domiciliados na Avenida Rio Grande do Sul nº 1638-S, Bairro Menino Deus, Lucas do 
Rio Verde-MT, requereram a averbação do Georreferenciamento da matrícula n° 9.712 deste CRI, denominada 
como “LOTE 07-A” do Setor 01, situado no Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio Verde - Primeira 
Etapa, neste Município e Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, processado nos termos dos 
artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta 
e no memorial descritivo dos titulares do imóvel confrontante de matrícula 9.711 deste CRI, fi ca a sua titular, 
DANICA TERMOINDUSTRIAL CENTRO-OESTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) 
sob nº 08.460.212/0001-63, com sede na Avenida Mato Grosso nº 626-S, Sala 01, Centro, Lucas do Rio Verde-
MT, NOTIFICADA do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, 
podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal 
de 30 (trinta) dias (prazo em dobro conforme provimento nº 94/2020 de 28/03/2020, nº 105/2020 de 12/06/2020, 
nº 110/2020 de 22/12/2020 e nº 114/2021 de 03/03/2021 do CNJ). O pedido de retifi cação foi instruído com os 
documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste 
serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, 
a falta de impugnação no prazo da notifi cação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido 
de retifi cação. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) 
anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo legal 
sem impugnações, poderá ser deferida a retifi cação pretendida.  E para que ninguém venha alegar ignorância, 
este edital será publicado por 02 (dois) dias consecutivos no jornal da região. Decorrido o prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da última publicação, e não havendo impugnação de terceiros, far-se-á a averbação do 
georreferenciamento.  DADO E PASSADO nesta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, em 27 de abril de dois mil e 
vinte e um. Eu, Maria Carolina Magalhães, Registradora Pública do que o fi z digitar e conferi.

Maria Carolina Magalhães
Ofi ciala Titular do Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde – MT

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
MARIA CAROLINA MAGALHÃES, Registradora Pública do 1° Serviço de Registro de Imóveis da Comarca 
de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, FAZ saber, a todos quantos virem o presente edital ou dele 
tiverem conhecimento que, EDUARDO PICCINI, administrador, portador da CI-RG nº 1303321-2-SSP/MT, CPF 
nº 894.720.631-87, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com 
JULIANA TORRES VEDANA PICCINI, dentista, portadora da CI-RG n° 1241647-9-SSP/MT, CPF n° 040.252.819-
02, brasileiros, residentes e domiciliados na Avenida Rio Grande do Sul nº 1638-S, Bairro Menino Deus, Lucas do 
Rio Verde-MT, requereram a averbação do Georreferenciamento da matrícula n° 9.712 deste CRI, denominada 
como “LOTE 07-A” do Setor 01, situado no Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio Verde - Primeira 
Etapa, neste Município e Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, processado nos termos 
dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa 
na planta e no memorial descritivo dos titulares do imóvel confrontante de matrícula 7.044 deste CRI, fi ca a 
sua titular, DÂNICA CORPORATION A/S, pessoa jurídica dinamarquesa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
05.604.884/0001-07, com sede no Município de Frederikssund, Dinamarca, NOTIFICADA do inteiro teor dos 
trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 
213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 30 (trinta) dias (prazo em dobro 
conforme provimento nº 94/2020 de 28/03/2020, nº 105/2020 de 12/06/2020, nº 110/2020 de 22/12/2020 e nº 
114/2021 de 03/03/2021 do CNJ). O pedido de retifi cação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 
213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para 
exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo 
da notifi cação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retifi cação. Portanto, as 
opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) 
deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo legal sem impugnações, poderá 
ser deferida a retifi cação pretendida. E para que ninguém venha alegar ignorância, este edital será publicado por 
02 (dois) dias consecutivos no jornal da região. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da última 
publicação, e não havendo impugnação de terceiros, far-se-á a averbação do georreferenciamento.  DADO E 
PASSADO nesta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, em 27 de abril de dois mil e vinte e um. Eu, Maria Carolina 
Magalhães, Registradora Pública do que o fi z digitar e conferi.

Maria Carolina Magalhães
Ofi ciala Titular do Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde – MT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 16/2021 

CIA   0035401-82.2020.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, 
nomeado pela Portaria nº 390/2021- DA – DJE-MT nº 10968, comunica aos 
interessados que será ABERTA a Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
16/2021 - CIA 0035401-82.2020.8.11.0000, no dia 21 de maio de 2021, às 10h30 – 
horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Contratação de Prestação de 
serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de softwares através de 
Fábrica de Software, Sustentação de softwares estratégicos, bem como Fábrica de 
Métricas e Qualidade de Software, por 20 (vinte) meses, para atender o PJMT, 
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: etelvino.neto@tjmt.jus.br 

Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitações

ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
CNPJ/ME n° 04.042.374/0001-20 - NIRE 51.300.013.185

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o 
n° 04.042.374/0001-20, com sede na Rua Londrina, n° 249, no Município de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso, 
CEP 78.850-000 (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no 
dia 25/05/2021, às 14:00 horas, em formato digital nos termos do artigo 5º da Lei nº 14.010/20 e em consonância com a Instrução 
Normativa DREI Nº 79, para discutirem e deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a assinatura do Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão de Águas de Primavera (“AGE”). A AGE será realizada de modo digital por meio do sistema Microsoft 
Teams, pelo qual os acionistas poderão ver e serem vistos, ouvir e se manifestarem, digitalmente. Os acionistas receberão, com pelo 
menos 48h (quarenta e oito horas) de antecedência do horário da AGE, as orientações técnicas de acesso ao sistema de participação 
remota. Para participar da AGE, os acionistas deverão apresentar à Companhia: (a) documentos de identidade que contenham foto 
do titular e atos que comprovem a representação legal, quando for o caso; e/ou (b) original ou cópia autenticada do instrumento de 
outorga de poderes de representação com firma reconhecida em cartório, se aplicável. A Companhia solicita o envio de tais 
documentos com, no mínimo, 48h (quarenta e oito horas) de antecedência, para o e-mail livia.freitas@aegea.com.br, observada a 
possibilidade de apresentação dos documentos exigidos com 30 minutos de antecedência do horário marcado para início das 
deliberações. O Boletim de Voto a Distância disponibilizado pela Companhia deverá ser preenchido e devolvido à Companhia 
conforme instruções nele presentes. Para que o Boletim seja considerado válido e os votos nele proferidos sejam contabilizados como 
parte integrante do quórum da AGE, (i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e (ii) ao final, o acionista ou seu 
representante deverá assiná-lo, sendo admissível a assinatura digital com certificado emitido por entidade credenciada pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de 
documentos em forma eletrônica. O Boletim somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, considerado para 
fins de cômputo de quórum na AGE, caso a Companhia receba a via física ou a via digital conforme instruções nele contidas. 
A Companhia comunicará em até 2 (dois) dias do recebimento do Boletim de Voto a Distância: (i) o recebimento do Boletim de Voto a 
Distância, bem como que este e a documentação que o acompanha são suficientes para que o voto do acionista seja considerado 
válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim de Voto a Distância, ou da documentação societária que evidencie 
os poderes do representante do acionista, descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização. Todos os 
documentos relacionados às matérias da ordem do dia da assembleia geral extraordinária ora convocada, incluindo o Boletim de Voto 
a Distância, serão disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da Companhia, bem como serão 
disponibilizados por meio digital. Primavera do Leste/MT, 11 de maio de 2021. Guillermo Deluca - Conselheiro.

S E N A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 027/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MÓVEIS, 
ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, 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. 
Data da Sessão: 27/05/2021
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 27/05/2021 – Horas 08:55min 
(horário de Brasília)
Plataforma Eletrônica: BBMNET Licitações (Site: www.bbmnetlicitacoes.
com.br).
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: Luciano Alves 
Ordenador de Despesas: Normando Corral

S E N A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 028/2021/SENAR/MT
Objeto: 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. 
Data da Sessão: 25/05/2021
Abertura da Sessão Pública: 09h:30min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 25 /05/2021 – Horas 09:25min 
(horário de Brasília)
Plataforma Eletrônica: BBMNET Licitações (Site: www.bbmnetlicitacoes.
com.br). 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

S E N A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 033/2021/SENAR/MT
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços continuados de LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E 
COPEIRAGEM, para atender as necessidades do prédio temporário onde 
será instalada a sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato 
Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações 
constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 24/05/2021
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural do Mato Grosso – SENAR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, 
Quadra 1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-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 – Assessoria de Licitações e 
Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: José Paulo Souza Santos 
Ordenador de Despesas: Normando Corral

S E N A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 034/2021/SENAR/MT
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
continuados de VIGILÂNCIA ARMADA, para atender as necessidades do 
prédio temporário onde será instalada a sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato G rosso – SENAR/MT, conforme condições, 
quantidades e especifi cações constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 20/05/2021
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural do Mato Grosso – SENAR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, 
Quadra 1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-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 – Assessoria 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

ANS - n° 34208-4

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 
03.533.726/0007-73 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 de Localização (LL); Licença 
Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 
para atividade principal de comércio atacadista de medicamentos e 
drogas de uso humano, localizada na Rua D, n°1620 no Bairro Distrito 
Industrial município de Cuiabá/MT. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MI-
CHELL LOTFI ROCHA DA SILVA PROCESSO n. 0014364-26.2016.8.11.0004 Valor da causa: R$ 14.520,88 ESPÉCIE: 
[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: Banco Bradesco S/A 
Endereço: RUA GENERAL GLICERIO 3526, - DE 2546/2547 A 4898/4899, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 
- CEP: 15015-400 POLO PASSIVO: Nome: MARIANA GERMANA DE OLIVEIRA Endereço: Av. Ministro Joao Alberto, 
56, Centro, PONTAL DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78698-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 
acima qualifi cado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 
verdadeiros os fatos afi rmados 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: (...). 
DECISÃO: Vistos. 1. Considerando que foram infrutíferas as tentativas de citação do Executado, tanto por meio de mandado via ofi cial 
de justiça, cartas via postal, e apesar da consulta de endereços ao Sistema SIEL, vislumbro as condições para o deferimento do pedido 
de citação editalícia. 2. Dessa forma, estando o Executado em local incerto e não sabido, sendo impossível aferir com exatidão o ende-
reço em que reside, DEFIRO o pedido retro, devendo ser realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, em acordo com os 
artigos 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015. 3. Desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca como Curador Especial, para 
o caso de não apresentação de defesa no prazo legal, nos termos do disposto no art. 72, II, do CPC/2015. 4. Expeça-se o necessário. 
Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sen-
do 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 afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO, digitei. Barra 
do Garças - MT, 27 de abril de 2021. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

TRAEL TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA- inscrito no CNPJ: 37.457.942/0001-03 torna 
público que requereu a SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente a Renovação de Licença de 
Operação para a atividade principal de Fabricação e reforma de transformadores, localizada na Rua 
N, Quadra 17, N 244, Distrito Industrial, CEP 78098-400, Cuiabá-MT.

A BOM FUTURO AGRICOLA – FAZENDA COCAL, inscrita no CNPJ 10.425.282/0037-33 e com Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) nº MT71042/2017, torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente- MT (SEMA/MT) o cadastro 
de 01 Barramentos de acumulação de água para usos múltiplos, no Córrego do Caminho. Localizada na CRG Margem 
esquerda do rio triangulo – Zona Rural s/nº, CEP: 78.640-000 município de Canarana- MT. Não foi determinado EIA-RIMA.

RENATO A. DUARTE, CNPJ 
20.195.409/0002-07, torna público 
que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente SEMA, 
pedido de Licença Ambiental 
Simplifi cada – LAS para atividade 
de Benefi ciamento de algodão, 
sito na Rodovia MT 242 Km 75 
S/N, Zona Rural, município de 
Nova Ubiratã-MT.

EXTRATO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAI ORDINÁRIA
A ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABÁ 2, inscrita no CNPJ sob o nº 10.416.847/0001-05, com sede na Avenida Érico Preza, 
s/n, bairro Jardim Itália, em Cuiabá/MT, CEP 78.060-758, neste ato representada pelo Presidente Conselho Diretor, Sr. Gilson 
Wanderley Pregely, nos termos do art. 12, parágrafo único, alínea “a”, c/c, art. 15, § 2º, do Estatuto Social, bem como levando-se 
em conta as normas das autoridades de saúde proibindo aglomerações em razão da pandemia covid-19, CONVOCA os associados 
a participarem da Assembleia Geral Ordinária, MODO VIRTUAL, a realizar-se no  dia 20/05/2021, às 18h00, em primeira 
convocação, com a presença mínima de metade mais um dos associados e, a partir das 18h30, em segunda convocação, 
com qualquer número de participantes, nos termos do art. 14, caput, c/c, art. 16, caput, primeira parte, do Estatuto Social, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação das contas de 2020. 2. Informes gerais – Sem deliberação. 
Cuiabá/MT, 10 de maio de 2021. Gilson Wanderley Pregely. Presidente - Conselho Diretor.


