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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Em virtude deste Ofi cial Registrador, do 1º Tabelionato e Registradoria Paixão desta Co-
marca de  Chapada dos Guimarães MT, ter feito diversas diligências em vários endereços 
pertencentes à Notifi cada, MAPPIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA ME – CNPJ: 
08.648.876/0001-50, sem lograr êxito, em virtude da mesma não ser encontrar nos respec-
tivos endereços, FICA A MESMA, MAPPIM COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA ME, 
NOTIFICADA POR VIA  DESTE  EDITAL, intimada do inteiro teor da presente Notifi cação 
Extrajudicial, a seguir transcrita: Considerando que MAPPIM COMERCIO DE COMBUSTÍ-
VEL LTDA ME, representada pela sua sócia, CLEVESSA CRISTIANE SAVIO, emitiu em 
favor do SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, o Instru-
mento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Caráter de Escritura Publica, 
com Recurso Advindos de Fundo Comum de Grupo de Consorcio e Pacto Adjeto de 
Constituição e Alienação Fiduciária em Garantia, datado de São Paulo aos 23/09/2011, 
nos termos do artigo 38 da Lei 9.514 de 20/11/1997, com  alterações pela Lei nº 10.931 
de 02/08/2004 e pela Lei nº 11.076 de 30/12/2004 e pela Lei nº 11.795/2008., Registrado 
sob n. 06 da matrícula 15.911, deste Registro Imobiliário, garantida com a alienação 
fi duciária de um imóvel de sua propriedade: UMA ÁREA DE TERRAS 356 HÁ, formada 
por três partes na Sermaria denominada Bom Jardim, tendo respectivamente 131,184 
e 41ha, situado no município de Chapada dos Guimarães/MT, existindo saldo devedor 
vencido e não pago no valor de R$ 1.846.038,29; vem NOTIFICAR V. S.ª a  comparecer 
ao 1º TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXÃO, localizada na Pça Dom Wunibaldo nº 
05 – Bairro Centro, na cidade de Chapada dos Guimarães- MT, em horário de atendimento 
às 09:00 às 17:00 hrs, a fi m de liquidar o montante vencido e não pago do Instrumento 
Particular, no valor de R$ 1.846.038,29, que deverá ser atualizado com base nos encargos 
previstos nos referidos títulos até a data de seu efetivo pagamento, no prazo improrrogável 
de 15 dias, contados a partir desta data. V. S.ª tem o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento desta, para efetuar o pagamento do débito em atraso, evitando a execução da 
dívida na forma da Lei. Esgotado o prazo mencionado nesta notifi cação e não purgado o 
débito em atraso, fi cará V. S.ª, sujeito à Consolidação da propriedade dos bens alienados 
fi duciariamente, em favor do Santander Brasil Administradora de Consórcios LTDA, na forma 
da Lei n. 9.514/1997. ESTA NOTIFICAÇÃO DEVERÁ SER DESCONSIDERADA NO CASO 
DE AS PRESTAÇÕES ESTAREM REGULARIZADAS E O CONTRATO ENCONTRAR-SE 
ADIMPLIDO.  Para que o mesmo não alegue ignorância, a requerimento do SANTANDER 
BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Notifi cante, expediu-se o presente 
EDITAL, que será publicado nos jornais de circulação local. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA

AGROPECUÁRIA COOPERGRANDELAC. 
NIRE Nº 5150001082-0

O Diretor Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA COOPERGRANDELAC, 
no uso de suas atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, convoca todos os 
seus Cooperados, que nesta data, para efeito de quórum, totalizando 34 cooperados, 
para se reunirem em DATA: 09 de outubro de 2021;
Local: Sede da COOPERGRANDELAC, na Av. Sul s/nº no Núcleo Urbano, nº 01, ane-
xo 2, Setor Industrial do Assentamento Nossa Senhora Aparecida (Sadia 1), no Muní-
cipio de Várzea Grande/MT. 
HORÁRIO: Às 13h00 (treze horas) em primeira convocação com 2/3 dos Cooperados 
com direito a voto; ou às 14h00 (catorze horas) em segunda convocação com a convo-
cação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direto a voto.
ORDEM DO DIA
a. Em razão da escassez do leite in natura, suspender a produção de seus derivados, 
até que a situação normalize. 
b. Captar e vender o produto in natura, para laticínios no Estado de Mato Grosso. 
c. Distribuição de equipamentos pela Secretaria de Agricultura e Economia Familiar do 
Governo do Estado de Mato Grosso, na forma de comodato com a CoopergrandeLac. 
d. Outros assuntos de interesse dos Cooperados. 

Várzea Grande, 24 de setembro de 2021

João Wanderley Vilela Garcia
Diretor Presidente

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

Nº 079/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EQUIPAMEN-
TOS DE ÁUDIO E VÍDEO, para atender as necessidades do Programa Social 
Mutirão Rural do 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: 18/10/2021
Abertura da Sessão Pública: 10h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 18/10/2021 – Horas 10:00min (ho-
rário de Brasília)
Plataforma Eletrônica: Portal de Compras do Governo Federal 
(Site: www.comprasgovernamentais.gov.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.comprasgovernamentais.gov.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 ELETRÔNICO

 Nº 087/2021/SENAR/MT
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVI-
ÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINERS - NOVOS, para atender ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme 
condições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e seus ane-
xos. 
Data da Sessão: 13/10/2021
Abertura da Sessão Pública: 10h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 13/10/2021 – Horas 10:00min 
(horário de Brasília)
Plataforma Eletrônica: Portal de Compras do Governo Federal 
(Site: www.comprasgovernamentais.gov.br).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franque-
ada aos interessados no site https://sistemafamato.org.br/portal/senar/
transparencia-licitacoes-andamento.php e www.comprasgovernamentais.
gov.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: Natanael Marques de Alcantara 
Ordenador de Despesas: Normando Corral

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

 Nº 093/2021/SENAR/M
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de COMUNICAÇÃO VISUAL – CONFEC-
ÇÃO DE ROOF TOP (Infl ável de Chão) e TENDAS PERSONALZIADAS, para 
atender as necessidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato 
Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações cons-
tantes no Edital e seus anexos. 
Data da Sessão: 21/10/2021
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 21/10/2021 – Horas 09:00min 
(horário de Brasília)
Plataforma Eletrônica: Portal de Compras do Governo Federal
 (Site: www.comprasgovernamentais.gov.br).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no site https://sistemafamato.org.br/portal/senar/transparencia-li-
citacoes-andamento.php e www.comprasgovernamentais.gov.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. (HORÁ-
RIO 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 064/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍ-
CULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, 
para atender o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Gros-
so – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações 
constantes neste Edital e seus anexos. 
Data: 20/10/2021
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede Temporária do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR-MT – Rua 
I, nº 300, Quadra 17-A, Lotes 6-7, Parque Eldorado, Bairro Alvorada, 
CEP 78048-832, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista fran-
queada aos interessados no site http://www.sistemafamato.org.br/por-
tal/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 d a Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral

EDITAL DE CITAÇÃO 
USUCAPIÃO PRAZO: 30 DIAS 

AUTOS PJE N.° 1001165-23.2018.8.11.0044  - ESPÉCIE: USUCAPIÃO (49)-> USUCAPIÃO DA L 
6.969/1981 (10500) - PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO POLATO - CPF: 266.116.001-91  - IVANILSA 
DE CASSIA CUSTODIO POLATO - CPF: 494.313.159-04 - PARTE RÉ: CLEUZA TENORIO DA SILVA - CPF: 
119.206.468-25 - CLAUDIO TENORIO DA SILVA - CPF: 262.559.198-62 - ALFREDO TENORIO DA SILVA - 
CPF: 113.540.201-97  - PAULO TENORIO DA SILVA - CPF: 040.824.138-12 - PEDRO TENORIO DA SILVA 
- CPF: 260.170.084-04 - CLEIDE TENÓRIO DA SILVA - DIOLINDA TENORIO DA SILVA - CPF: 020.444.721-
63  - CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. 
DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/11/2018. VALOR DA CAUSA: R$264.000,00 (duzentos e ses-
senta e quatro mil reais).  FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e even-
tuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do 
imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 
querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora 
na peça vestibular.  RESUMO DA INICIAL: Os autores são agricultores há décadas, tendo adquirido 
em 27.01.2012 de Jefferson Dalla Vechia Martins, ou seja, há mais de seis anos, a posse de uma área 
rural que em sua totalidade contém 3.468,35 (três mil quatrocentos e sessenta e oito hectares e trin-
ta e cinco ares) que se denominava Fazenda Paconero.A área objeto da presente ação de usucapião 
soma 132,92 (cento e trinta e dois hectares e noventa e dois ares), sendo parte da área de posse dos 
autores, incidindo, segundo estudo técnico que segue a presente inicial, na matrícula 322 do cartório 
do 6° Ofi cio de Cuiabá-MT, sendo seus proprietários em condomínio indiviso Cleuza Tenório da Silva, 
Claudio Tenorio da Silva, Alfredo Tenorio da Silva, Paulo Tenório da Silva, Pedro Tenório da Silva, Dio-
linda Tenório da Silva e Cleide Tenório da Silva.Sendo que, exercendo os autores e seus antecessores 
possessórios a posse mansa, pacífi ca, contínua e ininterrupta da área rural há mais de 15 (quinze) 
anos, com comprovação fática e documental, impingindo as terras rurais uma atividade produtiva 
de segurança alimentar a sociedade e preservação do meio ambiente, deve ser declarada a proprie-
dade do bem imóvel galgada através de sua função social. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 
FAZENDA PACONERO- RELU ÁREA DE 132,92 HECTARES DE TERRAS PARTICULARES DENOMINADA 
“FAZENDA PACONERO- RELU” situado na Zona Rural, S/N, Gaúcha do Norte. DESPACHO: “Vistos, 
etc.1. Citem-se, por edital, com prazo de 30 dias, a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel e 
possíveis interessados.2. Cientifi quem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, 
o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a ins-
truiram.3. Proceda-se a citação dos confi nantes do imóvel usucapiendo,bem como de seus cônjuges, 
devendo o ofi cial de justiça encarregado das diligências percorrer toda a linha de confrontação do 
imóvel e aí proceder a citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do man-
dado, para apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências legais.4. Transcor-
rido em branco o prazo do item 1, desde já nomeio a Defensoria Pública, como curadora especial do 
requerido, que deverá apresentar resposta,  no prazo lega1.5. Após, manifeste-se o Ministério Público 
e voltem conclusosintimem-se.Paranatinga/MT, 11 de janeiro de 2019.Carlos Eduardo de Moraes e 
Silva.Juiz de Direito”. Eu, Jennyffer Fidelis Cardoso, digitei.

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA - MT 
JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 30 DIAS

USUCAPIÃO - EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA 
- PROCESSO n. 1001101-13.2018.8.11.0044 - V a l o r d a c a u s a : R $ 1.358.000,00 - ESPÉCIE: [USUCAPIÃO DA L 
6.969/1981]->USUCAPIÃO (49) - HERDEIRO(S): Nome: CARLOS ALBERTO POLATO - Endereço: Rua Paranatinga, 654, 
Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - Nome: IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO - Endereço: Rua 
Paranatinga, 654, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - INVENTARIADO(A): Nome: TARICK AMARAL 
FARAH - Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 668, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-082 - Nome: AMADOR GARCIA 
CAMARGO - Endereço: FAZENDA SANTA LUZIA, KM 145, ZONA RURAL, GAÚCHA DO NORTE - MT - CEP: 78875-000 - 
CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. DATA DA DISTRIBUIÇÃO 
DA AÇÃO: 22/10/2018. FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, 
na forma do art. 942 do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 
consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 
prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Os autores são agricultores há décadas, tendo 
adquirido em 27.01.2012 de Jefferson Dalla Vechia Martins, ou seja, há mais de seis anos, a posse de uma área rural 
que em sua totalidade contém 3.468,35 (três mil quatrocentos e sessenta e oito hectares e trinta e cinco ares) que 
se denominava Fazenda Paconero. Os autores possuem outras áreas de propriedade, devidamente matriculadas, no 
entorno da área de posse, possuindo referida área de posse e diversas áreas de propriedade que somadas formam a 
Fazenda Relu, nome que os autores deram a totalidade da propriedade após a aquisição.A área objeto da presente ação 
de usucapião soma 679,33 (seiscentos e setenta e nove hectares e trinta e três ares), sendo parte da área de posse 
dos autores, incidindo, segundo estudo técnico que segue a presente inicial, na matrícula 801 do cartório de registro de 
imóveis de Paranatinga-MT em uma área de 3.000 hectares que pertence em condomínio indiviso a Tarick Amaral Farah 
e Amador Garcia Camargo. Exercendo os autores e seus antecessores possessórios a posse mansa, pacífi ca, contínua 
e ininterrupta da área rural há mais de 15 (quinze) anos, com comprovação fática e documental, impingindo as terras 
rurais uma atividade produtiva de segurança alimentar a sociedade e preservação do meio ambiente, deve ser declarada 
a propriedade do bem imóvel galgada através de sua função social. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: FAZENDA 
PACONERO- RELU UMA ÁREA DE 679,33 HECTARES DE TERRAS PARTICULARES DENOMINADA “FAZENDA PACONERO- 
RELU. A área objeto da presente ação de usucapião soma 679,33 (seiscentos e setenta e nove hectares e trinta e três 
ares), sendo parte da área de posse dos autores, incidindo, segundo estudo técnico que segue a presente inicial, na 
matrícula 801 do cartório de registro de imóveis de Paranatinga-MT em uma área de 3.000 hectares que pertence em 
condomínio indiviso a Tarick Amaral Farah e Amador Garcia Camargo. DESPACHO: “Vistos, etc.1. Citem-se, por edital, 
com prazo de 30 dias, a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel e possíveis interessados (art. 257, III, do 
CPC).2. Cientifi quem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município (art. 942, § 
2º, do CPC), encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.3. Proceda-se a citação 
dos confi nantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, devendo o ofi cial de justiça encarregado das 
diligências percorrer toda a linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as pessoas ali localizadas, 
mesmo que não constem do mandado, para apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 
legais.4. Transcorrido em branco o prazo do item 2, desde já nomeio a Defensoria Pública, como curadora especial do 
requerido, que deverá apresentar resposta, no prazo legal (CPC, art.72, II).5. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10n 
(dez) dias, informar qual a relação da matrícula juntada às fl s. 41/45, com a área a ser usucapida para real constatação 
de todos os legitimados a fi gurarem no pólo passivo da presente demanda.6. Após, manifeste-se o Ministério Público 
e voltem conclusos.Intimemse. Paranatinga/MT, 24 de outubro de 2018.Eviner Valério.Juiz de Direito em Substituição 
Legal.” 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, JENNYFFER FIDELIS
CARDOSO, digitei. Paranatinga, 25 de março de 2019.

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA - (Assinado Digitalmente)
Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 
OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, 
no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE 
ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.
br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” 
e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 
No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte 
superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos 
via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder 
o seu cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que 
pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 
atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o 
ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena 
de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para 
maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. 
Assinado 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

AVISO DE ABERTURA DO CONCORRÊNCIA Nº 003/2021/IMAC

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de todas as obras 
civis, serviços diversos e materiais destinados à REFORMA DA SEDE DO IMAC, 
conforme condições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e seus 
anexos.
Data: 14/10/2021
Horário: 09h:00min (horário local).
Local da Sessão: Auditório do Edifício Cloves Vettorato, cito Rua Engenheiro 
Edgard Prado Arze, nº 1.777, – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT
Retirada do edital: Através do site www.imac.agr.br ou através do e-mail 
compras@imac.agr.br.
E-mail para envio de impugnações/recursos: comissao@imac.agr.br
Informações: Telefone: (65) 99620 5107.
Comissão de Avaliação: Paula Ferreira Neves Sodré Queiroz, Bruno de Jesus 
Andrade e Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Presidente do IMAC: Caio Penido Dalla Vecchia

AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS

EDITAL Nº 007/2021

O Prefeito Municipal de Sapezal – MT, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei, resolve HOMOLOGAR o resultado da licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº 007/2021 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e o REGIME DE 
EXECUÇÃO POR PREÇO GLOBAL, cuja objeto é a CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 
COM QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO RESIDENCIAL PAPAGAIO no 
Município de Sapezal-MT, objeto do Convenio nº 884125/2019 PROGRAMA 
CALHA NORTE, que teve como vencedora a empresa ROMANI CONSTRUÇO-
ES E INCORPORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ : 17.160.002/0001-11, com 
a proposta global no valor de R$ 402.994,73 (Quatrocentos e Dois Mil e Nove-
centos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos).

Maiores informações poderão ser solicitadas ao Departamento de Licitação 
localizado Paço Municipal na Av. Antônio André Maggi, 1.400 – Centro, Sapezal-
MT - CEP 783.65-000 ou no telefone (065) – 3383-4500, bem como no e-mail: 
licitacao@sapezal.mt.gov.br.

VALCIR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO - MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA
PROCESSO n. 1001100-28.2018.8.11.0044 Valor da causa: R$ 1.348.000,00 - ESPÉCIE: [Usucapião da L 6.969/1981]->USU-
CAPIÃO (49) - POLO ATIVO: Nome: CARLOS ALBERTO POLATO - Endereço: Rua Paranatinga, 654, Centro, PRIMAVERA DO 
LESTE - MT - CEP: 78870-000 - Nome: IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO - Endereço: Rua Paranatinga, 654, Centro, 
PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78870-000 - POLO PASSIVO: Nome: NEVIO SANTOS MARCONDES - Endereço: EDIFÍCIO 
LUGANO, apto 123, AVENIDA HIGIENÓPOLIS 318, HIGIENÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01238-904 - Nome: PAULO 
BELDA MARCONDES - Endereço: RUA TURIASSU, 152, - LADO PAR, PERDIZES, SÃO PAULO - SP - CEP: 05005-000 - Nome: 
FRANCISCO JOSE BELDA MARCONDES - Endereço: RUA DOUTOR SÉRGIO MEIRA, 230, apto 126 torre II, BARRA FUNDA, 
SÃO PAULO - SP - CEP: 01153-010 
FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, 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:CARLOS ALBERTO POLATO, brasileiro, casado, agricultor, cadastro de pessoas físicas 266.116.001-91 e registro 
geral 3.094.078-4 SSP-PR, com endereço profi ssional na Rua Paranatinga, nº 654, Centro, CEP 78.850-000, no Município 
de Primavera do Leste-MT e sua esposa IVANILSA DE CÁSSIA CUSTÓDIO POLATO, brasileira, casada, agricultora, cadas-
tro de pessoas físicas 494.313.159-04 e registro geral 3.089.187-2 SSP-PR, com o mesmo endereço profi ssional, vem 
respeitosamente a presença de Vossa Excelência, através de sua mandatária ao fi nal fi rmada (procuração anexa), cau-
sídica inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Mato Grosso, sob o número 9278, e-mail maristelamartins.
adv1@gmail.com, com escritório a Rua Luis Philipe Pereira Leite, nº 371, Edifício Luxemburgo, Jardim Alvorada, Cuiabá- 
MT, tempestivamente e nos termos dos art. 1238, caput, seu §único e seguintes artigos do Código Civil, apresentar AÇÃO 
DE USUCAPIÃO DE UMA ÁREA DE 674,40 HECTARES DE TERRAS PARTICULARES DENOMINADA “FAZENDA PACONERO- 
RELU” pela posse mansa, pública, pacífi ca e ininterrupta por mais de 15 (quinze) anos, em desfavor de NEVIO SANTOS 
MARCONDES, brasileiro, contabilista, cadastro de pessoas físicas 045.253.108-04, com endereço na Avenida Higienopó-
lis, nº 318, apartamento 123, na cidade de São Paulo-SP e eventual esposa residente e domiciliada no mesmo endereço, 
CEP 01238-904, PAULO BELDA MARCONDES, brasileiro, casado, engenheiro, cadastro de pessoas físicas 185.126.668-20, 
com endereço residencial na Rua Turiassu, nº 152, apto 51 e esposa SANDRA MARIA DE FREITAS , residente e domicili-
ada no mesmo endereço e eventual espólio através do inventariante -telefone (11) 3825-1009, no Município de São Paulo-
SP, CEP. 05005-000, e FRANCISCO JOSÉBELDA MARCONDES, brasileiro, estudante, cadastro de pessoas físicas 
647.979.888-00, comendereço na Rua Doutor Sérgio Meira, nº 230, apto 126, Torre 2- telefone (11) 3868-3941, no Mu-
nicípio de São Paulo-SP, CEP 01153-010 e eventual esposa, residente e domiciliada no mesmo endereço, pelos fundamen-
tos fáticos e jurídicos a seguir expendidos:ICONFRONTANTES A SEREM CITADOS- 1. Carlos Alberto Polato e Ivanilsa de 
Cássia Custódio Polato - possuem outras áreas confrontantes (estudo técnico) - desnecessário por serem autores; 2. 
Observa-se do estudo técnico que todas as áreas que confrontam com a presente são de posse e propriedade de Carlos 
Alberto Polato e Ivanilsa de Cássia Custódio Polato, não existindo outro confrontante a ser citado.II- EDITAL TERCEIROS 
INTERESSADOS.Em ações de usucapião de imóvel rural, além da citação dos proprietários formais das terras particula-
res constante na matrícula e suas esposas, imprescindível a citação dos confrontantes e a publicação de edital para 
terceiros interessados, nos termos do art. 259, inciso I, do Novo Código de Proces. Assim, requer-se, desde já, que seja 
ordenado no despacho/decisão inicial a citação dos requeridos, confrontantes são os próprios autores e ainda a expe-
dição de edital para terceiros interessados, cumprindo a legislação em vigor.Os autores são agricultores há décadas, 
tendo adquirido em 27.01.2012 de Jefferson Dalla Vechia Martins, ou seja, há mais de seis anos, a posse de uma área 
rural que em sua totalidade contém 3.468,35 (três mil quatrocentos e sessenta e oito hectares e trinta e cinco ares) que 
se denominava Fazenda Paconero.Devemos salientar que os autores possuem outras áreas de propriedade, devidam-
ente matriculadas, no entorno da área de posse, possuindo referida área de posse e diversas áreas de propriedade que 
somadas formam a Fazenda Relu, nome que os autores deram a totalidade da propriedade após a aquisição.A área ob-
jeto da presente ação de usucapião soma 674,40 (seiscentos e setenta e quatro hectares e quarenta ares), sendo parte 
da área de posse dos autores, incidindo, segundo estudo técnico que segue a presente inicial, na matrícula 1.796 do 
cartório de registro de imóveis de Paranatinga-MT, que hoje possui exatamente referida área, já que apesar de possuir, 
originariamente, 1.000 hectares, parte da área, ou seja, 325,60 (trezentos e vinte cinco hectares e sessenta ares) foi 
usucapido por Leodomar José Bett através de declaração judicial de domínio. Assim, atualmente a matrícula 1.796 
remanesce com 674,40 (seiscentos e setenta e quatro hectares e quarenta ares), pertencente em condomínio indiviso a 
Névio Santos Marcondes, Paulo Belda Marcondes e sua esposa Sandra Maria de Freitas e a Francisco José Belda Mar-
condes, porção de terra sobre a qual deve ser declarado o domínio dos requerentes.A simples observação dos instrumen-
tos particulares de cessão de posse que seguem a presente inicial demonstram que a posse da área é mansa, contínua, 
pacífi ca e ininterrupta através da acessio possessionis há bem mais que 15 (quinze) anos, pois constata-se apenas dos 
últimos três contratos de cessão de posse que:1. Evaldo Ticianel e outros adquiriram uma área de posse maior da qual a 
presente é parte integrante em 30.08.1990, tendo exercido a posse por quase quatro anos, alienando e transferindo por 
ato inter vivos a posse a Willian Koury Filho e outros (Já havia posse anterior há mais tempo);2. Willian Koury Filho e 
outros adquiriram uma área maior da qual a presente é parte integrante em 04.05.1994, tendo exercido a posse por quase 
15 (quinze) anos, alienando e transferindo por ato inter vivos a posse a Jefferson Dalla Vechia Martins;3. Jefferson Dalla 
Vechia Martins adquiriu uma área maior da qual a presente é parte integrante em 04.03.2009, tendo exercido a posse por 
quase 03 (três) anos, alienando e transferindo por ato inter vivos a posse a Carlos Alberto Polato e Ivanilsa de Cassia 
Custódio Polato;4. Os autores Carlos Alberto Polato e Ivanilsa de Cássia Custódio Polato adquiriram a posse de uma área 
maior da qual a presente é parte integrante em 27.01.2012, exercendo a posse pública e contínua até os dias atuais.Em 
resumo, levando-se em conta a sucessão possessória, os autores e seus antecessores possessórios exercem todos os 
poderes inerentes ao domínio da área rural descrita há mais de 15 (quinze) anos, fazendo jus ao usucapião extraordinário, 
que deve ser declarado por esse sábio juízo. DECISÃO: CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 
novo Código de Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que compareça à audiência desig-
nada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do CPC.Hav-
endo desinteresse do réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da 
data da audiência (CPC, §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustifi cado do autor 
ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos ter-
mos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). Ainda, em respeito à Lei de Registros Públicos (LRP), CITEM-SE, pessoal-
mente, os confi nantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos 
com as mesmas advertências acima declinadas.INTIMEM-SE, ademais, pela via postal, os Representantes Municipal, 
Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, remetendo-lhes cópias dos documentos apresentados na 
inicial.DEFIRO o pedido de averbação as margens da matrícula da presente ação. Para tanto, ofi cie-se ao CRI de Para-
natiga/MT. Ciência, por cautela, ao Ministério Público Estadual.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. AD-
VERTÊNCIAS 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 Fa-
zenda 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, CRISTINA BERALDI MORAES DA SILVA, digitei. Paranatinga-MT , 7 de julho de 2020.

(Assinado Digitalmente) - Gestor(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Prov imento nº 56/2007-CGJ

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE 
ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.
br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” 
e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE.
No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte 
superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos 
via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder 
o seu cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que 
pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos 
praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 
de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena de o
sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para m a i o 
r e s i n f o r m a ç õ e s , f a v o r c o n s u l t a r o M a n u a l d o P J e p a r a A d v o g a d o s e m https://pjeinstitucional.
tjmt.jus.br/#!suporte.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE 2ª VARA DE PARANATINGA

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. 035/2021
Tipo: Menor Preço por Item.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRAS 
HIDRÁULICAS, PARA HORAS-MÁQUINA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 
CUSTOS OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER.

Abertura da Licitação: Dia 13/10/2021 às 14:00 (Horário local)
Local: Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, Estado de Mato Grosso, 
Centro Recreativo José Pereira dos Santos - Unidade II - MAZOLA, Sala de Licitações, Avenida 
Bandeirantes, esquina com rua 04, S/n.º – Jardim das Hortências – Rondonópolis-MT, ao lado do 
Corpo de Bombeiros Militar.
Dúvidas e esclarecimentos: E-mail: licitacao@coderroo.com.br ou telefone (66) 3439-3420.

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: licitacao@coderroo.com.br, o mesmo poderá ser retirado na sede da CODER, Avenida Dr. 
Paulino de Oliveira, n.º 1.411 – Jardim Marialva – Sala de Licitações das 08h00min às 11h00min e 
das 13h00min às 17h00min, através de PEN DRIVE novo ou formatado. 

Rondonópolis - MT, 27 de setembro de 2021.

Mailson de Souza Oliveira 
Pregoeiro

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 4ª VARA CÍVEL DE SINOP EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – VIRTUAL PROCESSO n.º 1001875-28.2021.8.11.0015 Valor da Cau-
sa: R$ 239.777.313,48 ESPÉCIE: Recuperação Judicial POLO ATIVO: ALGODOEIRA VALE DO TARTARUGA LTDA - CNPJ 
n° 26.309.463/0001-23; MOACIR ANTÔNIO PICININ - CPF n.º 574.845.549-87 e VALDIR LUIZ PICININ - CPF n.º 706.673.069-00 
ADMINISTRADORA JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n.º 25.313.759/0001- 55, com endereço na Avenida Dr. 
Hélio Ribeiro, n.º 525, Ed. Helbor Dual Business, sala 2401, Alvorada, Cuiabá/MT, telefone: (65) 2136-2363 e (65) 99816-6362, emai 
: grupopicinin@aj1.com.br, representada por RICARDO FERREIRA DE ANDRADE FINALIDADE: CONVOCAR os credores e demais 
interessados para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores, de forma virtual, por meio da plataforma digital 
Assemblex, em primeira convocação no dia 26/10/2021, às 14h, (horário de Mato Grosso), e em segunda convocação em 04/11/2021, 
às 14:00 horas (horário de Mato Grosso), cuja ordem do dia será a APROVAÇÃO, REJEIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado pelos recuperandos, o qual está disponível para consulta e obtenção de cópias nos autos 
do processo eletrônico (via sistema PJE – id. 55348363 e 62007711) ou no site e escritório da Administradora Judicial, tudo em con-
formidade com os artigos 35, I, “a”, e 36, I, II e III, da Lei n.º 11.101/2005. DECISÃO: “Acolho a indicação da Administradora Judicial 
e convoco a assembleia geral de credores para 26/10/2021 e 04/11/2021, em primeira e segunda convocação, ambas com início 
dos trabalhos às 14h, horário de Mato Grosso, conforme ids n.º 66151054/66154057. Assim, expeça-se o edital de convocação da 
assembleia geral de credores, em conformidade com o disposto no art. 36 da Lei n.º 11.101/2005, consignando as orientações para o 
cadastramento e acesso dos credores. As despesas devem ser suportadas pelos recuperandos, que devem providenciar a publicação 
no Diário Ofi cial do Estado e em jornais de grande circulação do local da sede dos requerentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas. O edital deve, também, ser disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial e afi xado de forma ostensiva na sede 
dos devedores. (...) Intimem-se.” ADVERTÊNCIAS: Os credores poderão ser representados na Assembleia Geral de Credores por 
mandatário ou representante legal, desde que indique à Administradora Judicial, em até 24 (vinte e quatro) horas úteis antes da data 
prevista no aviso de convocação, id dos autos via e-mail (grupopicinin@aj1.com.br) ou entregue a via original ou cópia autenticada no 
escritório profi ssional da Administradora Judicial, os documentos que comprovem seus poderes de representações. a) Para acesso, 
cada credor/procurador deverá realizar o PRÉ-CADASTRO, encaminhando um email à Administração Judicial no endereço eletrônico: 
grupopicinin@aj1.com.br, em até no máximo 24 horas úteis de antecedência ao início do credenciamento constante neste edital, indi-
cando: 01 (um) endereço eletrônico e-mail válido e atualizado e telefone celular, com DDD, apto a receber mensagem de texto, What-
sapp e ligação. b) O participante habilitado no PRÉ-CADASTRO pela Administração Judicial receberá no endereço de e-mail indicado, 
as instruções necessárias para participação na assembleia virtual, com o login e a senha provisória para acesso à plataforma Digital 
Assemblex. Caso o participante não receba o e-mail com as informações para acesso, com o login e a senha provisória, deverá entrar 
em contato por um dos canais de suporte para verifi cação e solicitação dos dados necessários para o ingresso na plataforma. c) O 
participante responsabiliza-se pela verifi cação dos seus dados pessoais no momento do login, bem como pela proteção de sua senha, 
que é pessoal e intransferível. d) O participante terá à disposição um chat online e WhatsApp 48 3372-8910 a partir das 09:00hs até às 
18:00hs do dia anterior a realização da Assembleia Geral de Credores e no dia da Assembleia Geral de Credores, no mesmo horário. 
O suporte por estes canais de atendimento são somente para sanar suas dúvidas e receber suporte da equipe técnica. Somente 
será permitido 01 (um) acesso por login na plataforma durante a Assembleia Geral de Credores. e) No dia anterior à realização da 
Assembleia Geral de Credores, o participante DEVERÁ realizar o login na plataforma para testar seus acessos. No dia da Assembleia 
Geral de Credores o participante deverá estar conectado à internet por meio de uma rede segura, estável e operacional, utilizando o 
dispositivo de sua preferência (computador ou celular). f) Recomenda-se o uso de laptops ou desktops com o navegador de internet 
atualizado (preferencialmente sistema operacional Windows e navegador Google Chrome), bem como dispositivo backup para o caso 
de o dispositivo principal apresentar problemas. g) Os participantes também poderão obter as instruções detalhadas e ilustrativas 
para acesso e utilização da plataforma digital Assemblex, pela qual se realizará a AGC, no Manual do Usuário anexo (id 63621684). 
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, Clarice Janete da Fonseca Oliveira, Gestora Judiciária, digitei. 
SINOP/MT, 23 de setembro de 2021. (Assinado Digitalmente) CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) - 
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU, CNPJ nº 04.178.518/0001-70, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), a Licença Previa 
(LP) e Licença de Instalação (LI), referente ao projeto de pavimentação e drenagem em diversas vias 
urbanas localizada na sede municipal, perímetro urbano do município de Santa Cruz do Xingu/MT.

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA 04650109116 
CNPJ: 36.181.455/0001-06 localizada AV. MATO 
GROSSO, N° 2299-E, BAIRRO: RIO VERDE do 
Município de Lucas do Rio Verde/MT vem por 
meio deste, tornar público o requerimento da LI-
CENÇA PRÉVIA - LP, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
- LI E LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO da empre-
sa, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Lucas do Rio Verde/MT para ATIVIDADE DE 
LAVAGEM DE VEÍCULOS.


