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NOTIFICAÇÃO – ENTREGA DO LOTEAMENTO CIDADE BELA
NOTA: CONSTRUPAR LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.728.118//0001-80, com 
sede na Rua das Primaveras, nº 140 W, Sala 03, Centro, Nova 
Mutum – MT, CEP 78.450-000, Fone: (65) 3308-4281, na qualidade 
de proprietária do loteamento abaixo descrito, vem por meio desta, 
convocar todos os adquirentes do LOTEAMENTO CIDADE BELA 
no Município de Nova Mutum – MT, a comparecerem na Sede da 
empresa supracitada para retirar o TERMO DE POSSE do imóvel, 
pois as obras do empreendimento foram 100% concluídas, e 
devidamente recebidas pela Prefeitura Municipal, e o prazo de 04 
anos para a concessão do desconto dos 20% do valor do Contrato 
iniciou-se em 14/04/2021.

LEILÃO DE VEÍCULOS DO GRUPO BRADESCO SOMENTE ON LINE
DATA: 16/04/2021 (SEXTA FEIRA) INICIO ÁS 08:00 HS - EDITAL Nº 285/2021

LOCAL: AJ LEILÕES/MT - AV. AYÇAR SADDI Nº 555 Bairro SÃO FRANCISCO – CUIABÁ (UF) MT - PÁTIO CUIABÁ (UF) MT. 
BANCO GRUPO BRADESCO: VEICULOS DIVERSOS (CAMINHÃO, CARROS, MOTOS): 
(MT E MS):  HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 2016(714914), FIAT PALIO FIRE 2014(977222), VW BEETLE 2007(512326), FIAT ARGO DRIVE 1.3 GSR 2018(H82539), 
PEUGEOT 207 HB ACTIVE 2013(034214), FIAT UNO DRIVE 1.0 2017(802965), HONDA CIVIC LXS FLEX 2008(241404), GENERAL MOTORS CHEV CRUZE LT NB 
AT 2012(280624), FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2013(021865), GENERAL MOTORS COBALT 1.8 LTZ 2014(115674), RENAULT SANDERO EXPR 10 2016(601618), 
HYUNDAI VERACRUZ 3.8V6 2009(102370), FIAT UNO VIVACE 1.0 2012(385260), HONDA CG 160 FAN 2018(204634), FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2008(335951), 
FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2013(446147), VW NOVO GOL 1.0 2013(212004), GENERAL MOTORS ONIX 10 MT JOYE 2017(154527), FIAT PALIO FIRE 
WAY 2016(599460), FIAT PUNTO ATTRACTIVE 2013(289828), FIAT PALIO FIRE ECONOMY 2009(522903), FIAT STILO FLEX 2007(065098), FIAT UNO WAY 1.0 
2011(164813), FIAT MOBI LIKE 2019(621416), FORD FOCUS 2L FC FLEX 2010(400006), VW GOL 1.6 RALLYE 2011(161756), GM CELTA 2P LIFE 2010(213214), VW 
SAVEIRO 1.6 CE 2011(157099), VW CROSSFOX 2006(136451), VW AMAROK CD 4X4 TREND 2015(034221), SUZUKI EN125 YES CAR 2009(290640), CITROEN 
PICASSO II16GLXF 2007(526985), CITROEN C3 GLX 14 FLEX 2009(520718), FORD ECOSPORT XLS 1.6 FLEX 2006(799730), VW GOL 1.0 GIV 2011(033834), VW 
SAVEIRO 1.8 2001(522173), VW GOL 16V 1999(044815), KIA MOTORS KIA SORENTO EX2 3.5G17 2012(294614), IVECO STRALIS 800S56TZ 2014(826732), HYUN-
DAI I30 2.0 2010(263861), LAND ROVER LR DISCOVERY3 TDV6 SE. 2007(444883), FIAT STILO FLEX 2006(049553), M. BENZ INDUSCAR FOZ U 2010(701113), 
FIAT UNO SPORTING 1.4 2012(432939), VW VOYAGE 1.6 TREND 2010(130250), FIAT STRADA WORKING 2015(939329), LIBRELATO SEMI REBOQUE SRCS 3E 
2014(DJ5786), FIAT STRADA WORKING 2016(116741), VW VOYAGE 1.6 COMFORTL 2010(188940), VOLVO FH12 380 4X2T 2003(701172). 
VEICULOS SINISTRADOS (SEGURADORA MS E MT):  RENAULT SANDERO STW 16 HP 2012(511501), CABINE da ESCAVADEIRA (Carcaça), MARCA: CATERPIL-
LAR, MODELO: 320, ANO: 2019, SÉRIE: 610605), Tanque - KRAL / SILO GRANELEIRO 2016(F00080), DAF XF105 FTT 460A 2014(100510), RENAULT MEGANESD 
DYN 16 2008(209655), PLATAFORMA MARCA MACDON - MODELO DRAPER HEADER FD1 376944-28 2020 2020, FIAT PALIO ELX 2001(070807), FORD CARGO 
2431 L 2018(L76137), GM BLAZER ADVANTAGE 2009(438110), GM S10 DE LUXE 2.8 D 4X4 2001(437136), VOLVO FM 370 6X2T 2011(776588), HYUNDAI HB20 
1. 0M COMFOR 2016(693905), VOLVO XC60 T8 R-DESIGN 2018(228509), PEUGEOT 208 GRIFFE AT 2016(032597), TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV 2013(535786), 
HYUNDAI HB20 1.0M UNIQUE 2019(063717), FORD CARGO 2429 L 2013(L46059), TOYOTA RAV4 4X2 2011(205271), HYUNDAI SANTA FE V6 2014(339693), 
FIAT STRADA HD WK CC E 2018(305296), VW SAVEIRO 1. 6 CE CROSS 2012(196402), MITSUBISHI L200 TRITON GLX D 2016(G25136), MITSUBISHI L200 
OUTDOOR 2011(B79580), FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 2013(154219), MITSUBISHI L200 TRITON 3.2 D 2011(B39905), GM S10 LTZ DD4A 2019(448274), SUZUKI 
VITARA 4YOU 2WD 2018(476933), MERCEDES BENZ ACTROS 2651S6X4 2017(043034), TOYOTA ETIOS SD XS 15 AT 2017(176089), TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 
2013(533246), TOYOTA COROLLA XLI FLEX 2012(739340), FIAT UNO MILLE WAY ECON 2011(623032). NISSAN MARCH 16SV 2020(205706), CITROEN C4L A THP 
FFTD 2014(514824), VOLVO FH 400 6X2T 2008(741827), HYUNDAI TUCSON GLSB 2013(069370), GM S10 ADV FD2 2017(443042).  

CONDIÇÕES EXCLUSIVAS DE VENDA PARA BENS DO GRUPO BRADESCO:
Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas, e serão vendidos sem testes e/ou garantias e sem pendências de débitos, exceto da multa de 
averbação anterior ao leilão com a seguinte descrição “DEIXAR DE EFETUAR O REGISTRO DO VEÍCULO EM 30 DIAS”, que se houver, será por conta do arrema-
tante.  IPVA, DPVAT e SEGURO OBRIGATÓRIO 2021 por conta do arrematante.  Débitos anteriores à data de leilão (com exceção da multa de averbação acima 
descrita) serão integralmente reembolsados pelo Comitente Vendedor. O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e 
o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do CRV. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior 
a R$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF. Resolução n° 25 de 16/01/2013 do COAF: As instituições que comercializam 
bens móveis devem manter em arquivo os dados dos arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar os dados dos sócios 
e/ou procuradores. Assim, fi cam cientes os arrematantes que deverão fornecer estes dados no ato da compra para concretização da mesma (Lei Federal). 
- LEILOEIRO OFICIAL E RURAL: ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO - JUCEMAT 05 E FAMATO 035.

VISITAÇÃO DOS VEÍCULOS NO PÁTIO DA AJ LEILÕES CUIABÁ (UF) MT E CAMPO GRANDE (UF) MS - NOS DIAS:
DE 14/04/2021 E 15/04/2021 (VISITAÇÃO SUJEITA A LIBERAÇÃO DE LEI MUNICIPAL E DATA SUJEITA A ALTERAÇÃO) NOS HORÁRIOS DE 07:30 

ÁS 11:30 E DAS 13:30 ÁS 17:00 HS.  EDITAL COMPLETO DE CUIABA (UF) MT E CAMPO GRANDE (UF) MS, CONDIÇÕES DE VENDA E FOTOS 
DOS VEÍCULOS ACESSE OS NOSSOS SITES:  www.ajleiloes.com.br e www.msleiloes.com.br CADASTRO LEILÃO ON LINE 

SITE: ajleiloes.vlance.com.br INFORMAÇÕES FONE: (65) 3665-7000 / 3665-6565 (67) 3326-4094 / 3326-5001

Í

AVISO DE LEILÃO – LEI 9.514/97 
LEILÃO SOMENTE ONLINE

Veja Edital, cadastro, e lances no site:
www.kleiberjrleiloes.com.br.

1º Leilão – Dia: 26/04/2021 – 2ª feira - às 14:00 horas
2º Leilão – Dia: 06/05/2021 - 5ª feira - às 14:00 horas

NOTA – o 2º leilão só ocorre em caso negativo do 1º (sem arrematante)
Local do leilão: Auditório da Galeria Leiloar

Avenida São Sebastião nº 1.447- Bairro Goiabeiras - Cuiabá/MT.

Lote ÚNICO – ITAÚBA/MT
– Imóvel Urbano com 525,00 m² de área total, correspondente ao Lote 09 

da Quadra 12, localizadona Loteamento Itaúba e Chácaras de Recreio Itaúba – 
Setor C. Limites e confrontações, melhores descritos na Matrícula nº 1791 

do RI da Comarca de Itaúba/MT.

Valor total do lote para venda no 1º leilão: R$ 280,000.00
Valor total do lote para venda no 2º leilão: R$ 110.888,13

Consolidação de Propriedade averbadas em suas respectivas matrículas
Imóvel vendido no estado em que se encontra, desocupação 

por conta do arrematante. - Comissão do Leiloeiro 5% (cinco por cento) 
pago à vista pelo Arrematante.

LEILÃO SICREDI
GRANDES RIOS MT/PA

Leiloeiro Público Ofi cial KLEIBER LEITE PEREIRA JUNIOR
Tel.: (65) 3028-1377 / 99289.8092

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 2ª VARA CÍVEL DE SINOP EDITAL 
DE CITAÇÃO PRAZO DE 23 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLEBER LUIS 
ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 1008092-29.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 172.577,43 ESPÉCIE: [Contra-
tos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: BANCO BRADESCO S/A, Endereço: 
BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: D. B. 
DE FREITAS - ME, Endereço: Em lugar incerto e não sabido 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 3 (três) 
dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 172.577,43, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 
para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e 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; 2. Não sendo efetuado o pagamento no 
referido prazo, proceda-se o senhor Ofi cial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade o executado (art. 829, §1º, 
do CPC). 3. Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do CPC. 
RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor da Executada da importância de R$ 166.035,71 (cento e sessenta e seis mil, trinta e cinco reais e setenta e um centavos), representada 
pela nota promissória no valor de R$214.532,64 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) e pelo saldo devedor do Instrumento Particular 
de Confi ssão de Dívida e Outras Avenças n° 530/10555106, C/C n° 2.025-7, agência 953-9, celebrado em data de 14.11.2016 onde a primeira executada confessou dever ao exequente 
a importância de R$ 150.837,87 (cento e cinquenta mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), para ser restituído em R$ 910,00 (novecentos e dez reais) no ato e o 
restante em 48 parcelas mensais no valor de R$ 4.469,43 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), sendo a primeira parcela com vencimento em 
15.01.2017 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, estando o crédito do exequente discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, em obediência ao artigo 798, I, alínea 
“b” e § único, do Novo Código de Processo Civil. O pagamento das parcelas de acordo com a cláusula 2ª do contrato é mediante débito na conta corrente n° 2.025-7 que a executada 
mantém junto à agência 953-9 do Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foi possível realizar o débito das parcelas a partir da vencida em 15.01.2017, face à inexistência de saldo 
disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 4ª do contrato. 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. Dá-se a presente ação o valor de R$ 172.577,43 (cento e setenta e dois 
mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos). DECISÃO: “ Vistos etc.1. Diante da certidão sob Id. 49452091, com fundamento no art. 256, § 3º, do Código de Processo 
Civil, defi ro o pedido formulado na petição sob Id. 16756463 e, por conseguinte, determino a citação da executada D.B. de Freitas ME por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no 
prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos 
bens quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 
Civil). 1.1. No edital deverá constar que, em caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, serão devidos honorários advocatícios no 
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil) e, em caso de pagamento da dívida atualizada pela parte executada no 
prazo de 03 (três) dias, os honorários advocatícios serão devidos no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 1.2. 
Deverá constar ainda, a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC). 2. Decorrido o prazo acima sem manifestação, com fulcro no art. 72, 
inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua em substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial da parte executada 
citada por edital. 2.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para que ofereça resposta no prazo legal. 3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de 
seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Ao fi nal, retornem-me os autos conclusos. 5. 
Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 6 de abril de 2021. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito “. 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 afi xado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Eu, NOELI REICHERT, digitei. SINOP, 7 de abril de 2021. Luzime iry Tomaz Nazário Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO Comarca de Nova Monte Verde Vara Única EDITAL DE CITA-
ÇÃO PRAZO 3 DIAS Dados do Processo: Processo: 1798-85.2010.811.0091 Código: 40066 Vlr Causa: R$ 77.946,71 
Tipo: Cível Espécie: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
Polo Ativo: BANCO BRADESCO S/A Polo Passivo: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PEROTTO LTDA e 
ROMILDO PEROTTO Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PEROTTO LTDA 
(Executados(as)), CNPJ: 04806622000162, Inscrição Estadual: 132132923, Endereço: Avenida Mato Grosso, Lote 01, Quadra 01, 
Bairro: Centro, Cidade: Nova Monte Verde-MT e ROMILDO PEROTTO (Executados(as)), Cpf: 29898676191, Rg: 1438394-2, 
Filiação: Olga Perotto e Antonio Perotto, data de nascimento: 15/08/1959, brasileiro(a), natural de Volta Grande-RS, casado(a), co-
merciante, Telefone (66)3597-1163, Endereço: R. Salim Nadaf, Nº 1465, Condomínio Edifício Kerly, Centro Norte, Cidade: Várzea 
Grande-MT, CEP: 78110500. 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: Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial em que a parte autora alega ser credora 
do valor de R$85.741,38 (oitenta e cinco mil e setecentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos). VALOR TOTAL DO DÉBITO, 
INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS Débito Atualizado: R$77.946,71 Honorários Fixados: R$ 7.794,67 Custas 
Processuais: R$0,00 Total para Pagamento: R$85.741,38 Despacho/Decisão: Vistos...De início, INDEFERE-SE o requerimento da 
parte-autora consistente na citação por Edital de ROMILDO PEROTTO, uma vez que através do Sistema INFOJUD encontrou-se 
endereço diverso dos já constantes nos autos (conforme documento em anexo), ressaltando-se que a citação por Edital é medida 
extrema e só deve ser utilizada quando a parte autora não lograr êxito para localização da parte-requerida. Em relação à PJ executada, 
procedeu-se à busca de possível endereço atualizado em nome da parte-executada no Sistema INFOJUD. Porém, não se obteve êxito, 
já o endereço é mesmo constante nos autos, motivo pelo qual se realizará citação via edital. Por isso, à SECRETARIA para:1.CITAR a 
parte-executada ROMILDO PEROTTO (atentando-se ao endereço encontrado no Infojud): a. Salienta-se que a parte executada poderá, 
querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora; b. Para as hipóteses de pronto pagamen-
to, fi xam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC; c. 
Efetuada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito exequendo, à EXEQUENTE para manifestação; d. INFRUTÍFERA a 
citação, CITAR POR EDITAL a parte-executada, nos moldes do item 2.2.Em relação à PJ executada CITAR POR EDITAL, nos mesmos 
termos acima descritos, observando o disposto no inciso IV do artigo 8º da LEF; a. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá 
ser certifi cado, PROCEDER à nomeação de curador especial para atuar na defesa da parte-executada, a partir da lista constante da 
Secretaria (obedecendo, como sempre, à alternância);posteriormente, INTIMAR pessoalmente o curador nomeado para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao teor da nomeação. Aceitando-a, deve oferecer embargos, a contar da aceitação; c. Cum-
pridas as determinações acima e juntada a manifestação pelo curador especial, VISTAS à parte-exequente;3.Após, conclusos. Intimar. 
Cumprir. 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, Juliana 
Aparecida Arantes de Souza, digitei. Nova Monte Verde, 24 de março de 2021 Janice Schroeder Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 
art. 1.205/CNGC Documento Assinado Eletronicamente

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

Nº 029/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de COMUNICAÇÃO VISUAL – 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS , 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: 28/04/2021
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

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

Nº 020/2021/SENAR/MT
Objeto: Registo de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS 
INSTRUCIONAIS, 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: 27/04/2021
Prazo para cadastro das propostas: Até 27/04/2021 – Horas 08:55min 
(horário de Brasília)
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (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: José Paulo Souza Santos 
Ordenador de Despesas: Normando Corral

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

Nº 010/2021/SENAR/MT
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, ADAPTADO 
EM UNIDADE MÓVEL DE ODONT OLOGIA, COM TODAS INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIOS, 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: 03/05/2021
Prazo para cadastro das propostas: Até 03/05/2021 – Horas 08:55min 
(horário de Brasília)
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (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

PEDRINHO GASPERI, CPF: 345.782.699-49, torna público que requereu Junto a 
SEMA o pedido de Licença Ambiental, para a Fazenda Cruzeiro do Sul localizada 
em Castanheira-MT; não foi determinado Estudo de Impacto ambiental.

LAVA JATO JATOBÁ, CNPJ nº 28.240.680/0001-30, torna público que requereu junto a SEMA – 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Licença por Adesão e Compromisso - LAC, para Lava 
Jato Jatobá, localizado na Rodovia MT 160, Zona Rural do município de Nova Marilândia/MT.

SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA S.A.
CNPJ/ME nº 06.077.568/0001-97 - NIRE 51.300.012.995
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Saneamento Básico de Pedra Preta S.A., sociedade 
por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.077.568/0001-97, com sede na Rua Irene Biela, nº 460, 
Centro, no Município de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso, CEP 78.795-000 (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de abril 
de 2021, às 18h00, 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) as demonstrações financeiras, as contas dos administradores e o relatório da administração, 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) a destinação do resultado 
apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) a fixação da remuneração 
aos administradores durante o exercício de 2021 (“AGO”). A AGO 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 AGO, as orientações técnicas de acesso ao sistema de participação 
remota. Para participar da AGO, 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 AGO, (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 AGO, 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 ordinária 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 e-mail. Pedra Preta/MT, 14 de abril de 2021. Guillermo Deluca - Presidente do 
Conselho de Administração.

ÁGUAS DE POCONÉ S.A.
CNPJ/ME nº 10.177.120/0001-12 - NIRE nº 51.300.012.987

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Águas de Poconé S.A., sociedade por ações inscrita no 
CNPJ/ME sob o n° 10.177.120/0001-12, com sede na Avenida Dom Aquino, n° 425, Centro, no 
Município de Poconé, Estado do Mato Grosso, CEP 78.175-000 (“Companhia”) para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2021, às 
16h00, 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) as 
demonstrações financeiras, as contas dos administradores e o relatório da administração, relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) a destinação do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) a fixação da remuneração aos 
administradores durante o exercício de 2021 (“AGO”). A AGO 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 AGO, as orientações técnicas de acesso ao sistema de participação remota. Para 
participar da AGO, 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 AGO, (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 AGO, 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 ordinária 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 e-mail. Poconé/MT, 14 de abril de 2021. Guillermo Deluca - Presidente do 
Conselho de Administração.

 ATA DE CRIAÇÃO Nº 001/2021
Ao 01 dia do mês de março do ano de dois e vinte um, às 09h, diretora da Escola Espaço 
Educar , reuniram-se as sócias ,  Ingrid Xavier Villaiba, secretária escolar , portador da 
cédula de identidade RG. nº 2117852-6 e inscrito no CPF nº 033.261.241-47, residente a 
Rua A, Quadra 03, Casa 18, Residencial Clovis Vitorato, município de Várzea Grande-MT,  
Animary Alves de Carvalho, diretora e coordenadora pedagógica , portadora da cédula de 
identidade   RG.1204214-5 nº  e inscrito no CPF nº 915.187.921-20, residente no, Condomínio 
Parque Chapada dos Pampas  - Apto 304 – Bloco 02  Av. Santo Antônio , nº  388 – 78080-
040 , Chácara dos Pinheiros – Cuiabá MT e a Mari Lucia Marques Mugart, Departamento  
Financeira, portadora da RG nº 0031635-0 SSP/MT, e CPF nº 171.720.201-20, para fundação 
da Escola Espaço Educar  , situada na rua José Luiz Borges Garcia , nº 04 – Quadra 03 , 
Bairro: Barra do Pari, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, fi cando estabelecido 
como níveis de ensino a Educação Básica nas modalidades Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Não havendo mais nada a relatar , deu-se por encerrada a presente reunião , 
lavrando-se a presente Ata que vai por mim secretária Ingrid Xavier Villaiba e demais sócios,  
            Ingride Xavier Vilaiba                                           Animary Alves de Carvalho, 
                    Secretária                                                    Diretora/coord. pedagógica
                                         Mari Lucia Marques Mugart Oliveira 
                                                      Dep. Financeira 

 JOSE PUPIN, CPF nº 
769.284.548-49, torna 
público que requereu junto 
a SEMA - Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, as 
Licenças de Instalação e de 
Operação do Confi namento 
Bovino, localizado na 
Fazenda Marabá, na 
Rodovia MT - 140, Km 45, s/
nº, Zona Rural, no município 
de Campo Verde/MT.


