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A empresa FUNERÁRIA RENASCER EIRELI CNPJ: 
32.434.396/0001-71 localizada na Rua Girua, n° 
1597-E, Bairro: Cidade Nova do Município de Lucas 
do Rio Verde vem por meio deste, tornar público 
o requerimento da Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
da empresa, junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT para Atividade 
de “CLÍNICAS MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
(CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIOS)”.

Widia Indústria e Comércio de Madeiras 
Ltda. CNPJ N° 12.292.601/0001-02, 
anteriormente denominada Madecol 
Indústria e Comércio de Madeiras-
EIRELI., com endereço Estrada da 
Agrovila, s/n°, Setor Industrial município 
de Colniza – MT. Torna público que 
requereu junto a Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente - SEMA/MT, o pedido 
de Alteração da Razão Social, com 
aproveitamento da Licença de Operação 
de n°.317630/2018, para atividade 
de Serraria com desdobramento e 
Benefi ciamento de madeiras.

CONDOMÍNIO VILLA JARDIM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - MODO VIRTUAL
O CONDOMÍNIO VILLA JARDIM, inscrito no CNPJ sob o nº 
24.633.246/0001-69, situado na Av. Antártica, s/n, bairro Parque 
Amperco, em Cuiabá/MT, por meio de seu síndico Júlio Capilé 
Guedes, nos termos do art. 58, caput, c/c, art. 62, I, “b”, da 
Convenção de Condomínio, bem como levando-se em conta as 
normas das autoridades de saúde proibindo aglomerações em 
razão da pandemia covid-19, CONVOCA todos os condôminos 
para a Assembleia Geral Ordinária, MODO VIRTUAL, a 
realizar-se no período das 8h00 do dia 30/03/2021 às 17h30 
do dia 02/04/2021, horário de Cuiabá/MT, com qualquer 
número de participantes, nos termos do parágrafo único, 
art. 61 da Convenção, para tratar acerca da presente ordem 
do dia: 1. Informações do Conselho Administrativo sobre as 
principais ações da gestão. Obs.: A Administração poderá 
disponibilizar para os condôminos vídeos explicativos sobre a 
gestão, bem como sobre as pautas. 2. Aprovação da proposta 

circunscrevendo taxa de condomínio, taxa de inadimplência, 
fundo social e fundo de investimentos. Obs.: A Administração 
emitirá comunicado prévio com informações detalhadas 
sobre a proposta orçamentária. 3. Rescisão do contrato de 
assessoria jurídica anterior à nova gestão. 4. Negativação 
do condomínio junto ao Serasa e SPC. 5. Informes gerais. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: a) Impugnação 
ao edital: Até às 17h30min, do dia 26/03/2021. b) Fases da 
assembleia: 1ª Fase: das 8h00 do dia 30/03/2021 até às 
17h30 do dia 01/04/2021 (horário de Cuiabá/MT). Abertura 
da assembleia geral no dia 30/03/2021, às 8h00 (horário de 
Cuiabá/MT). Postagem das pautas e das notas explicativas da 
Administração. Abertura do fórum de discussão de pautas, com 
postagens no fórum “on line” de discussão. Eventuais pedidos 
de esclarecimentos ou informações deverão ser encaminhados 
por e-mail para villajardimcondominio@gmail.com. As 
respostas serão postadas no fórum de discussão, para 
ciência de todos. 2ª Fase: dia 02/04/2021, no horário das 
8h00 às 17h30 (horário de Cuiabá). Fechamento do fórum 
de discussão de pautas. Abertura da votação eletrônica, 
pelo aplicativo Convívio Social. Encerramento da votação às 
17h30 (horário de Cuiabá-MT). 3ª Fase: dia 02/04/2021, no 
período estimado entre 17h30 e 20h30 (horário de Cuiabá). 
Divulgação do resultado e encerramento da assembleia geral. 
c) Recurso contra decisão da assembleia geral: Até às 
17h30min do dia 06/04/2021. Cuiabá/MT, 19 de março de 2021. 
CONDOMÍNIO VILLA JARDIM. Júlio Capilé Guedes- Síndico.

ALMIR LUNARDI,  CPF 501.676.699-15 , torna público que requereu à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SAMA/
NM, a Renovação da LO do  Armazém para  Armazéns Gerais de depósito 
de produtos não perigosos, localizado  na MT-501, Km 3,7 Km + 5,3 KM 
a direita, Coordenadas: 55°59’26,481”W; 13°45’10,666”S, na Fazenda 
Carandá, Zona Rural do Município de Nova Mutum-MT, CEP: 78.450-000.

 Cod. Proc.: 210800 Nr: 1160794.2014.811.0015 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial> 
Processo de Execução > PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: HSBC 
FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI PEREIRA DA 
SILVA ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 
OAB: 13.994A/ MT ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
PRAZO 23 DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLI PEREIRA DA SILVA, Cpf: 79868428149, 
brasileiro(a). 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, fi cando INTIMADO(S), bem como seu(s) cônjuge(s), se casado (s) for (forem), 
de que foi (foram) ARRESTADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir. Resumo 
da Inicial: Em 16/05/2012 a Executada fi rmou perante o Exequente a Cédula de Crédito Bancário - 
Financiamento de Veículo n. 7700544158, no valor total fi nanciado de R$ 77.764,24 ( Setenta e sete 
mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para pagamento em 48 ( quarenta 
e oito ) prestações cada qual no valor unitário R$ 2.340,60 ( Dois mil, trezentos e quarenta reais e 
sessenta centavos), com 1º vencimento em 16/06/2012 e último para 16/05/2016. Ocorre que a parte 
devedora encontrase inadimplente desde a 13ª prestação vencida em 16/06/2013, constituindo-se 
em mora perante o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, conforme as suas 
cláusulas 06 e 08, respectivamente. Ao não saldar os valores que lhes foram creditados, a parte 
Executada contraiu perante a fi nanceira, uma dívida de R$ 77.013,16 ( Setenta e sete mil e treze reais 
e dezesseis centavos). Impende realçar que os contratos foram debidamente assinados pelas partes, 
sendo certo que tiveram ciência de suas obrigações, juros e correção monetária aplicada. Desta 
forma, a soma do débito corrigido da Executada totaliza a importância R$ 77.023,16 ( Setenta e sete 
mil e treze reais e dezesseis centavos), o que enseja a propositura da presente ação de execução. 
Atribui-se à causa o valor total do débito R$ 77.023,16 ( Setenta e sete mil e treze reais e dezesseis 
centavos). ADVERTÊNCIAS: 1. O(s) executado(s) no prazo de 3 (três) dias, contados do término 
do prazo deste edital, deverá pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 
nomear bens à penhora sufi cientes para assegurar o total do débito, sob pena do arresto converter-se, 
automaticamente, em penhora. 2. Independentemente de penhora, depósito ou caução, o executado 
terá prazo de 15 (dez) dias, contados do término do prazo deste edital, para opor 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, 
Noeli Reichert, digitei. Sinop, 07 de março de 2021 Luzimeiry Tomaz Nazário Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado art. 1.205/CNGC Documento Assinado Eletronicamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 14/2021 

 CIA  0043425-02.2020.8.11.0000

A Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, 
nomeado pela Portaria n. 318/2021/PRES. DJE n. 10939, disponibilizado em 
16/03/2021, comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão Pública do 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/2021 - CIA n. 0043425-02.2020.8.11.0000, no dia 6 
de abril de 2021, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, objeto: “Registro de Preço 
para contratação de empresa especializada no ramo de alimentação, destinado ao 
fornecimento de lanches e almoços para os magistrados, servidores, agentes 
comunitários e membros das Instituições Parceiras que farão parte dos projetos, 
cursos, mutirões, ações e demais eventos realizados pela Justiça Comunitária deste 
Tribunal.”

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: monica.santos@tjmt.jus.br

Cuiabá, 22 de março de 2021.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitações

 SENAR/MT

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021/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 SUSPENSÃO do Pregão Presencial nº 
014/2021/SENAR/MT, cujo objeto consiste no Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de HOSPEDAGEM EM 
CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE – MT, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, marcado para ser realizado no dia 23/03/2021 às 
08h30min, na sede do SENAR/MT, localizada na Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, 
Quadra 1, Setor A, Centro Político Administrativo, haja vista a necessidade de se realizar 
adequações no Termo de Referência. Informamos, ainda, que a abertura do Certame 
Licitatório foi SUSPENSA por tempo indeterminado. A nova data da seção pública será 
informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. 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, 22 de março de 2021.

(Original assinado)
JULEAN FARIA DA SILVA
Pregoeiro - SENAR-AR/MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE 
FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DO CONSUMIDOR – CONTESTE
 
Art. 1º- Ficam convidados todos interessados para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINARIA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
DEFESA DA CIDADANIA E DO CONSUMIDOR – CONTESTE, a ser realizada no dia 30 
de março de 2021, com início às 09:00 horas, em primeira convocação, com qualquer 
número de presentes, a ser realizada na sede da Associação na Rua Araguaia, N°19, 
Jardim Vista Alegre, CEP 78040-725, em Cuiabá-MT, a fi m de deliberarem sobre os 
seguintes assuntos:
01 – Reforma do artigo 26, Capitulo II, do Estatuto Social da Associação Nacional 
de Defesa da Cidadania e do Consumidor – Conteste, no qual será excluída a 
obrigatoriedade da diretoria sem composta por no mínimo dois advogados, passando a 
redação do texto ser a seguinte:
Artigo 26 – A diretoria é composta de (03) três membros; a) PRESIDENTE; b) DIRETOR 
DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS; c) DIRETOR ADMINSTRATIVO-FINANCEIRO, a fi m 
de manterem os interesses da Associação que necessitem de aforamento de Ação Judicial.
02 – Eleição da nova Diretoria;
03 – Posse da chapa eleita.
Art. 2º- Os interessados em concorrer à eleição dos membros da Diretoria da 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DA CIDADANIA E DO CONSUMIDOR – 
CONTESTE deverão compor sua Chapa e fazer a inscrição da mesma com a Comissão 
Organizadora Pró-Associação até o dia 26 de março na sede da Comissão em Horário 
comercial das 8:00 às 18:00.

Cuiabá (MT), 23 de março de 2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
  PREGÃO PRESENCIAL-SRP- Nº. 008/2021

Pregão Presencial-SRP, Nº. 008/2021 Tipo: Menor Preço Por Item OBJETO: 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa na 
aquisição de CONTAINERS ESCRITÓRIO E ARQUIVO MORTO, para atender 
às necessidades dos diversos setores da companhia de desenvolvimento de 
Rondonópolis – CODER Abertura da Licitação: Dia 06/04/2021 às 14h00min 
(Horário local) Local: Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, 
Avenida Dr. Paulino de Oliveira, nº 1.411 – Jardim Marialva – Rondonópolis-MT - 
Sala de Licitações. Dúvidas e esclarecimentos: Telefone (66) 3439-3420, e-mail: 
assessoria.coder@gmail.com  Retirada do edital: O Edital será disponibilizado no 
site da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, www.coderroo.
com.br no ícone Licitações, ou através de solicitação no e-mail: assessoria.coder@
gmail.com, o mesmo poderá ser retirado na sede da CODER, Avenida Dr. Paulino de 
Oliveira, n.º 1411 – Jardim Marialva – Sala de Licitações das 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 17h00min através de PEN DRIVE novo ou formatado.  Obs.: 
Obedecendo ao princípio da economicidade, não serão fornecidas cópias 
impressas do edital.

Rondonópolis - MT, 22 de março de 2021.
Mailson de Souza Oliveira

Pregoeiro

UNIÃO EDUCACIONAL DO PANTANAL MATO-GROSSENSE S/S LTDA – UNIPAN
CONVOCAÇÃO

PAUTA DA REUNIÃO
Conforme o caput da Cláusula Quinta, fi cam convocados todos os sócios da União Educacional 
do Pantanal Mato-Grossense S/S Ltda – UNIPAN, para se reunirem aos nove (9) dias do mês 
de abril de 2021, às nove horas (9h), em primeira convocação para todos os sócios presentes, 
e nove horas e trinta minutos (9h30min), em segunda convocação para qualquer número de 
sócios presentes, nesta Capital, em sua sede provisória, na Rua das Canelas, 865, Alphaville 
Cuiabá I, CEP 78.061-316, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Compromisso Particular de Venda e Compra de Bens Imóveis com a EMHA CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA S.A. e demais documentos posteriores;
2) Contrato de Empréstimo Empresa Simples de Crédito com LÍDER EMPRESA SIMPLES DE 
CRÉDITO EIRELLI (Trevisan) e demais documentos posteriores;
3) Contrato Particular de Permuta e Incorporação Imobiliária com a MRV Engenharia e 
Participações S/A e demais documentos posteriores;
4) Aprovação de novo escritório de contabilidade
5) Aprovação de Contas dos anos anteriores;
6) Fechamento Contábil-Financeiro dos anos anteriores;
7) Mudança de endereço;
8) Aprovação de meio de comunicação WhatsApp, Telegram, E-mail e Facebook; 
9) Admissão e saída de sócios; 
10) Transferência de Cotas; 
11) Outros assuntos gerais.  
Serão observadas as prescrições contidas no Contrato Social e demais disposições aplicáveis.

Cuiabá-MT, 15 de março de 2021.
Prof. ADONIAS GOMES DE ALMEIDA

Diretor-Presidente da UNIPAN

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE AGE 
O Presidente da Coopagru Cooperativa Agroindustrial CNPJ N°. 
26.172.214/0001-39. No uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, 
convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária que realizar-se no dia 02 de Abril de 2021, em sua sede à 
Rua dezesseis nº215, Jardim Petrópolis, Cuiabá - MT CEP 78.070-110, 
em primeira convocação às quatorze horas, com a presença de 2/3 dos 
cooperados, em segunda convocação às quinze horas, no mesmo dia e 
local, com a presença de metade mais um do número total de cooperados, 
e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, 
às dezesseis horas, com a presença mínima de 20 cooperados, a fi m de 
deliberarem sobre a seguinte. ORDEM DO DIA: 
I – Reratifi cação do Estatuto Social; 

Cuiabá/MT, 23 de Março de 2021. 
Bruna Pedrozo Veloso 

Presidente 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE-MT JUIZO DA VARA 
ÚNICA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N. 777-82.2007.811.0090 Código: 33824 ESPÉCIE: Execução 
de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: HSBC 
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO PARTE RÉ: EZEQUIEL FRANCISCO GRACIANO e FRANCISCO TRAJANO 
DE BARROS e WILSON CARGNIN CITANDO(A,S): Ezequiel Francisco Graciano, Cpf: 851.647.048-20 Filiação:, brasileiro(a), Endereço: 
Fazenda Graciano, Cidade: Nova Canaã do Norte-MT. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/12/2007 VALOR DA CAUSA: R$ 315.478,30 
FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualifi cado(a,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 03 (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. Valor do débito para pagamento: R$ 315.478,30 (trezentos e 
quinze mil e quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos). RESUMO DA INICIAL: (...) o HSBC BANK BRASIL S/A propôs ação de execução de 
titulo extrajudicial em face de EZEQUIEL FRANCISCO GRACIANO e seus garantidores FRANCISCO TRAJANO de BARROS e WILSON CARGNIM, 
trata-se, execução de recuperação de credito oriundos de recursos da Agencia Especial De Financiamento Industrial – FINAME, sendo que nessa época 
os recursos foram repassados através do agente fi nanceiro denominado BANCO BAMERINDUS do BRASIL S/A. Em 26 de março de 1997 foi decretada 
a intervenção do banco do Bamerindus do Brasil S/A pelo Banco Central, tornando-se titulares dos créditos constituídos com seus recursos, o BNDES 
e a FINAME. Assim o HSBC adquiriu diversos ativos e passivos de titularidade do BANCO BAMERINDUS S/A, no que concerne a carteira de repasse 
do BNDS e FINAME, composta dos contratos fi rmado com o banco Bamerindus. Tornando-se credor dos referidos contratos, conforme amplamente 
disposto no contrato de cessão de direitos. O exequente formalizou com os executados contratos de abertura de créditos com repasse da Finame, para 
implementação agrícola com amortização em 60 (sessenta) meses. Como garantia da operação foi ofertado em alienação fi duciária bens moveis descrito 
nos contratos como parte da garantia a presente execução. O exequente tentou receber amigavelmente o seu credito através de novas propostas, de 
composição, amortização e outras, sem menor sucesso, sendo então os devedores constituídos em mora. DESPACHO: “Vistos em correição. DEFIRO o 
pedido de CITAÇÃO por EDITAL da parte executada. Assim, EXPEÇA-SE edital de citação e, caso seja positiva a penhora acima determinada, também 
de INTIMAÇÃO da executada para querendo, apresentar embargos no prazo legal, com prazo de vinte (20) dias, com observância da decisão anterior. 
Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Canaã do Norte, 30 de julho de 2014. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito. 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, estagiário, matrícula nº 29243, digitei. Nova Canaã do Norte - MT, 28 de setembro de 2015. Wilson de Oliveira 
do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

A GAZETA

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO 

ESTADO 
DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT.

 
CNPJ: 07.265.758/0001-09

  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001, de 22 de março de 2021.

O Presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado 
de Mato Grosso – APROSOJA/MT, Sr. Fernando Cadore, no uso de suas 
atribuições legais, convoca os senhores para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada no dia 09 de abril de 2021, às 08h00min 
em primeira convocação e às 08h05min em segunda convocação, no 
Hotel Gran Odara, Espaço Ágora, situado na Avenida Miguel Sutil, nº 
8344, Ribeirão da Ponte, Cep: 78.040-400 Cuiabá-MT, para deliberarem 
sobre a pauta:

1) Prestação de Contas 2020;
2) Eleição do Conselho Fiscal – Triênio 2021/2023.

Observação: O Edital referente a Eleição do Conselho Fiscal – Triênio 
2021/2023, estará disponível no site www.aprosoja.com.br, a partir do dia 
02/04/2021. 

Fernando Cadore
Presidente da Aprosoja-MT

SCHLEMA ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA., CNPJ 36.895.016/0001-57, torna público que requer junto à Secretaria de 
Municipal de Meio Ambiente – SMMA, Licenciamento ambiental completo: L.P.; L.I.; e L.O., para sua Atividade Principal: serviços 
de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores - manutenção e reparação de veículos automotores (automóveis, 
tratores, etc.), localizada na Rua dos Narcisos nº 1811W, bairro Bandeirantes, município de Lucas do Rio Verde-MT.

HC Comércio e Serviços de Sucatas Eireli,  CNPJ 12.227.936/0001-39, torna público que requereu da 
Secretária Mun. de Meio Ambiente e Des. Rural Sustentável do Mun. De Várzea Grande-MT a Renovação da 
Licença de Operação, para Atividade Com., Armazenamento e ou/ Processamento de Mateiras Recicláveis 
sem Geração de Efl uentes e Outros, localizado na Av. Leôncio L. de Miranda Qd 101 Lote 05, Bairro Jd. Vitória 
Régia, no Município de Várzea Grande/MT. 


