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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO DE SINOP/MT
O Sintep - Subsede de Sinop/MT - Sindicato dos Trabalhadores 
do Ensino Público de Mato Grosso, vem através do seu Presiden-
te da Comissão Eleitoral local, Ernandes Lopes Cervantes, convo-
car os/as profi ssionais da Educação da Rede Estadual e Munici-
pal para a posse da Nova Diretoria eleita, no dia quinze do mês 
de junho do ano de dois mil e dezoito para o triênio 2018/2021, 
e eleição e posse do Conselho Fiscal, tornando público que a 
Comissão Eleitoral Local conduzirá o processo em Assembléia 
Geral Local para este fi m, a ser realizado no dia vinte e nove do 
mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na sede da entidade, 
sito à Rua dos Antúrios nº 1070, Bairro Jardim Celeste, CEP nº 78 
556670 no município de Sinop/MT.
PAUTA:
* Informes Gerais;
* Posse da Diretoria do Sintep - Subsede de Sinop/MT
* Eleição e posse do Conselho Fiscal do Sintep - Subsede de 
Sinop/MT

Sinop/MT, 22 de junho de 2018
Ernandes Lopes Cervantes

Presidente da Comissão Eleitoral
Sintep/Subsede de Sinop

 Edital de convocação para Assembleia de Fundação
ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS LR TRANSPORTES 

DE NOVA MUTUM

Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de 
Fundação da Associação de Motoristas LR Transportes 
de Nova Mutum, a comparecerem no dia 29 de Junho de 
2018, às 12:00 horas, na Avenida das Perdizes 413 W, Co-
mercial José Aparecido Ribeiro, para participarem da mes-
ma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será 
discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os 
membros da DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FIS-
CAL, tudo conforme o que dispõe o novo Código Civil Brasi-
leiro, entre outras leis em vigor. 

Nova Mutum-MT, 25 de Junho de 2018.
ADRIANO DE SOUSA NOGUEIRA

Pela Comissão Organizadora 

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MA-
TERIAIS FOTOGRÁFICOS, para atender ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Gros-
so – SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações 
constantes no Edital e seus anexos.
Data: 05/07/2018
Horário: 08 h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT 
– Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, Centro Político 
Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Licitações 
e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Ordenador de Despesas: Normando Corral

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada na prestação de serviço de LOCAÇÃO ANUAL DE 
VEÍCULOS, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, 
conforme condições, quantidades e especifi cações constantes no Edital 
e seus anexos.
Data: 05 /07/2018
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT 
– Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, Centro Político 
Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Licitações 
e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Rodrigo de Oliveira Fischdick
Ordenador de Despesas: Normando Corral

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de TENDA 
SANFONADA E TOTEM EM PVC, para atender ao Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato 
Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e especifi -
cações constantes no Edital e seus anexos.
Data: 05/07/2018
Horário: 14h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT 
– Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, Centro Político 
Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Licitações 
e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Ordenador de Despesas: Normando Corral

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2018/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de SQUEE-
ZE E MOCHILA, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/
MT, conforme condições, quantidades e especifi cações constantes no Edi-
tal e seus anexos.
Data: 05/07/2018
Horário: 14 h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT 
– Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, Centro Político 
Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Licitações 
e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Rodrigo de Oliveira Fischdick
Ordenador de Despesas: Normando Corral

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ: 03.932.753/0001-23
RUA DES. J P F MENDES - C.E.P.: 78400-000 - DIAMANTINO – MT

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para aquisicao de garrafas 
de 510 ml de agua mineral natural sem gas, garrafoes de 20 lt de agua natural, 
Gas de cozinha 13 Kg, suco de frutas, barras de gelos, e serviços de locacoes 
de tendas, cadeiras, mesas, toalhas, tampão de mesa e, caixas térmicas. 
TIPO: Menor preço. DATA DE ABERTURA: 06 de julho de 2018. HORÁRIO: 
14h00min. LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Diamantino, sito Av. 
Desembargador J.P.F. Mendes, 2.345 – Jardim Eldorado – Diamantino/MT. 
Fone: (65) 336-1419. O procedimento licitatório será regido de acordo com os 
termos da Lei 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores e normas do edital 
completo. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: das 12h00min as 18h00min de 
segunda a sexta feira. EDITAL COMPLETO E SEUS ANEXOS: Deverá ser 
retirado na Câmara Municipal de Diamantino junto a Comissão de Licitação, 
ou pelo sitio www.camaradiamantino.mt.gov.br.

Diamantino – MT, 22 de junho de 2018.
PAULO CEZAR DA CRUZ FONSECA

Pregoeiro

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
CUIABÁ – DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL PRIMEIRA VARA ESPE-
CIALIZADA DIREITO BANCARIO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 
DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 16419-04.2014.811.0041 
CÓDIGO: 879388 VLR CAUSA: R$ 15.632,49 TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: 
Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa-
->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento-
->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABA-
LHO POLO ATIVO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-
SÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT POLO PASSIVO: Y 
DOGAN ME e YUSUF DOGAN Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Y DOGAN 
ME (Requerido(a)), CNPJ: 13608912000192 e  YUSUF DOGAN (Requerido(a)), 
Cpf: 25795686115, solteiro(a). FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualifi -
cada, atualmente em local incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida 
pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 15.632,49 
(Quinze mil e seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) espe-
cifi cado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos hono-
rários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 
15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo fi nal do edital (art. 231, IV, 
CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e 
não apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a 
parte citada que, no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), fi -
cará isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, 
no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advoga-
do, poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Resumo da Inicial: 
A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a parte Requerida, ante o 
inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o recebimento do valor 
acima descrito. Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos, verifi ca-se 
que até o momento os requeridos não foram localizados, inclusive no endereço 
obtido por meio do sistema Infojud, razão pela qual, defi ro o pleito de fl s. 80.As-
sim, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos 
moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no 
sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 
deverá ser certifi cado pelo Sr. Gestor. Após, intime-se a requerente para, em 30 
dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 
circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 
extinção por manifesto desinteresse. Decorrido o prazo sem manifestação, nos 
termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 
Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os de-
vidos fi ns. Em caso de silêncio, intime-se a requerente, via correio com aviso de 
recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. Saliento que 
pedidos protelatórios que não tenham a fi nalidade de cumprir a determinação 
acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 10% do 
valor da causa em favor do Estado, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º 
do CPC. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) 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, Marcos 
Vinicius Marini Kozan, digitei. Cuiabá, 18 de junho de 2018 Deivison Figueiredo 
Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO  COMARCA 
DE CUIABÁ – DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL PRIMEIRA VARA ES-
PECIALIZADA DIREITO BANCARIO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 
DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 24507-31.2014.811.0041 
CÓDIGO: 891915 VLR CAUSA: R$ 36.688,51 TIPO: CÍVEL ESPECIE: 
Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa-
->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento-
->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
POLO ATIVO: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO POLO 
PASSIVO: ALEXANDRE BOLONHEIS DE MELLO ME e ALEXANDRE 
BOLONHEIS DE MELLO Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE BOLO-
NHEIS DE MELLO ME (Requerido(a)), CNPJ: 11085346000156 e ALEXANDRE 
BOLONHEIS DE MELLO (Requerido(a)), Cpf: 02546130129, brasileiro(a).  FINA-
LIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualifi cada, atualmente em local incerto 
e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente no 
pagamento do débito no valor de R$ 36.688,51 (Trinta e seis mil e seiscentos e 
oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) especifi cado na petição inicial em 
resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil 
seguinte ao prazo fi nal do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 
de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formali-
dade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 
art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento 
no prazo estipulado (15 dias), fi cará isento(a) do pagamento de custas processuais 
(art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida 
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de 
custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 
6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
ao mês. Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a 
parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando 
o recebimento do valor acima descrito. Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise 
dos autos, verifi ca-se que a empresa encontra-se fechada há anos, bem como a 
impossibilidade de localização de seu representante legal. Assim, expeça-se edital 
de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 
inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certifi cado 
pelo Sr. Gestor. Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a 
sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme disposto 
no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção por manifesto desinte-
resse. Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 
CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que 
deve ser intimado pessoalmente para os devidos fi ns. Em caso de silêncio, intime-
-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 
com a mesma admoestação. Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 
fi nalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão 
azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, conforme 
disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorân-
cia, expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini Kozan, digitei. Cuiabá, 18 de junho de 
2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
CUIABÁ – DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL PRIMEIRA VARA ESPE-
CIALIZADA DIREITO BANCARIO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 
DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO: 54398-34.2013.811.0041 
CÓDIGO: 851456 VLR CAUSA: R$ 31.191,21 TIPO: CÍVEL ESPÉCIE: 
Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa-
->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento-
->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABA-
LHO POLO ATIVO: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO 
POLO PASSIVO: VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES Pessoa(s) a 
ser(em) citadas(s): VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES (Requerido(a)), Cpf: 
54567580168, brasileiro(a), divorciado(a).  FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, 
acima qualifi cada, atualmente em local incerto e não sabido para cumprir a obri-
gação exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de 
R$ 31.191,21 (Trinta e um mil e cento e noventa e um reais e vinte e um centavos) 
especifi cado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo fi nal do edital (art. 231, 
IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judi-
cial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento 
e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a 
parte citada que, no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), 
fi cará isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 
ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósi-
to de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de 
advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 
mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Resumo 
da Inicial: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a parte Requerida, 
ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o recebimento 
do valor acima descrito. Despacho/Decisão: Vistos etc...Defi ro o pleito de fl s. 96, 
ocasião em que obtive o mesmo endereço da exordial (extrato em anexo).As-
sim, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos 
moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado uma vez no 
sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 
deverá ser certifi cado pelo Sr. Gestor. Após, intime-se o requerente para, em 30 
dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 
circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 
extinção por manifesto desinteresse. Decorrido o prazo sem manifestação, nos 
termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 
Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os de-
vidos fi ns. Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com aviso de 
recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. Saliento que 
pedidos protelatórios que não tenham a fi nalidade de cumprir a determinação 
acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 10% do 
valor da causa em favor do Estado, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º 
do CPC. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) 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, Marcos 
Vinicius Marini Kozan, digitei. Cuiabá, 18 de junho de 2018 Deivison Figueiredo 
Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ/
MF N° 14.025.932/0001-01, representado por ALDOMIRO 
PEREIRA FALEIRO, CPF n° 002.799.001-04, torna publico 
que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
de Mato Grosso – SEMA/MT, as seguintes licenças: Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para 
aeródromo (pista de pouso) do imóvel rural denominado Fa-
zenda Canoeiro, localizado no município de Cocalinho/MT.

BRAUNA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA, torna público que requereu a SEMA/MT, 
a LP/LI-Ampliação de Tancagem, para atividade 
de Posto Revendedor de Combustíveis, locali-
zado a Rua das Braunas nº 987, bairro Jardim 
das Palmeiras, Município de Sinop/MT.

PORK FOODS INDÚSTRIA DE CARNES E DE-
RIVADOS LTDA, CNPJ 29.572.407/0001-75. 
torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sus-
tentável do Município de Várzea Grande - SM-
MADERS/VG a LICENÇA LOCALIZAÇÃO para 
FRIGORÍFICO ABATE DE SUÍNOS, FABRICAÇÃO 
DE PRODUTOS DE CARNE, PREPARAÇÃO SUB-
PRODUTOS DO ABATE, COMÉRCIO ATACADIS-
TA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS 
ANIMAIS, situada Av. Aleixo Ramos da Conceição 
S/N, Lot. Figueirinha, Bairro Jardim Glória, Várzea 
Grande, CEP 78140-120.

A empresa CONSTRUTORA NHAM-
BIQUARAS, inscrita no CNPJ sob o 
nº 03.076.083/0001-90, com sede à Av. Al-
zira Santana, n°1071, Bairro Nova Várzea-
-Grande, solicita o comparecimento do(a) 
funcionário(a) Valdevino Juvenal da Silva, 
CTPS nº 41620, Série 00002-MT, no pra-
zo de 03 dias para prestar esclarecimentos 
sobre sua ausência que ocorre desde 
29/11/2017.  Seu não comparecimento car
acterizará abandono de emprego, conforme 
artigo 482, alínea «i» da CLT.

Torna público que requereu à Secretaria de Meio 
Ambiente e Assuntos Fundiários – SMAAF, Consulta 
de Localização e Atividade, Licença de Localização, 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação para o Licenciamento Ambiental SORPAN 
ALIMENTOS LTDA, com o CNPJ 24.788.313/0001-14 
localizado na Avenida Brasil, Nº 339, Bairro: CPA II, 
CEP: 78020-600, Cuiabá/ MT.

Atas - Editais - Balanços - etc classifácil 

A CADA 10 PESSOAS,
8 LEÊM, JORNAL 

A GAZETA


