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

Nº 015/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
MATERIAIS PARA EQUOTERAPIA , 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: 09/04/2021
Prazo para cadastro das propostas: Até 09/04/2021 – 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: Luciano Alves
Ordenador de Despesas: Normando Corral

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

Nº 016/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE APARE-
LHOS TELEVISORES, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e es-
pecifi cações constantes no Edital e seus anexos. 
Data da Sessão: 07/04 /2021
Prazo para cadastro das propostas: Até 07/04/2021 – 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/transpa-
rencia-licitacoes-andamento.php e www.bbmnetlicitacoes.com.br, bem como 
na sede do SENAR/MT na Assessoria de Licitações e Contratos, de segunda-
-feira a sexta-feira das 08h30min às 12h30min e das 14h30min às 16h30min. 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail cpl@senarmt.org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Julean Faria da Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral

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

Nº 017/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de PLACAS DE 
FORRO MINERAL, 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: 13/04/2021
Prazo para cadastro das propostas: Até 13 /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/transpa-
rencia-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 012/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS 
DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, 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: 07/04/2021
Prazo para cadastro das propostas: Até 07/04/2021 – Horas 14:55min 
(horário de Brasília)
Abertura da Sessão Pública: 15h: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: Luciano Alves 
Ordenador de Despesas: Normando Corral

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

Nº 013/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS 
E UTENSÍLIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS MÓVEIS DOS NUCLEOS 
AVANÇADOS DE CAPACITAÇÃO - NAC´s, 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: 08/04/2021
Prazo para cadastro das propostas: Até 08/04/2021 – 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: Julean Faria da Silva 
Ordenador de Despesas: Normando Corral

 EDITAL DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL
Termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos

Leilão Eletrônico
www.faleiloes.com.br

FLARES AGUIAR DA SILVA, leiloeiro ofi cial inscrito na JUCEMAT nº 019/2010, com escritório à AV Histo-
riador Rubens de Mendonça, nº 1836, Sala 607, Bairro Bosque da Saúde, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 
78050-000, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE AD-
MISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA – SICOOB CREDISUL, instituição fi nanceira, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 03.632.872/0001-60, situada na Avenida Capitão Castro, nº 3178, Centro, CEP: 78980-000 
e administração na cidade de Vilhena-RO, nos termos do requerimento de consolidação datado de 25 
de fevereiro de 2021, no qual fi guram como Fiduciantes, BOLSONI E RAMALHO LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, Inscrita no CNPJ; sob o nº 00.506.685/0001-42, com sede na Avenida Natalino João 
Brescansin, nº 1112, Bairro Centro na cidade de Sorriso-MT (Emitente), SILVIO LUIZ RAMALHO, CPF 
nº 655.493.841-91(Avalista), MARINEZ BOLSONI RAMALHO DA SILVA, CPF nº 886.115.079-91(Avalista),  
levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 08 de abril de 
2021, às 15:00 horas, através da rede mundial de computadores, internet, pelo portal www.faleiloes.
com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 500.000,00(Quinhentos mil 
reais), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, cons-
tituído “IMOVEL”: Um imóvel urbano sob o nº 15 da quadra nº 21, situado no Loteamento Residencial 
Village, na cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, com área de 600,00 m² (seiscentos metros qua-
drados), e as seguintes medidas e confrontações: FRENTE: Para a Av. Natalino J. Brescansin, medindo 
15,00 metros; FUNDOS para o Lote 04, medindo 15,00 metros; Lado direito para o lote 16, medindo 40,00 
metros; Lado esquerdo para o lote 14, medindo 40,00 metros. O imóvel encontra-se Matriculado Sob 
nº 16905, no 2º Livro de Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso – MT. Caso não 
haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 20 de abril de 2021, no mesmo horário 
e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 433.010,69 
(quatrocentos e trinta e três mil, dez reais e sessenta e nove centavos). O arrematante pagará no ato o 
valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. 
Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data 
do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a 
profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Na hipótese do devedor fi duciante exercer, nos termos do §2ºB do art. 27 
da Lei 9.514/97, seu direito de preferência, fi cará responsável pelo pagamento, além do valor da dívida 
e das despesas previstas no referido dispositivo legal, também da taxa de comissão de leilão (5% 
sobre o valor da dívida), à qual fará jus o leiloeiro, a partir da publicação do edital.  Condições Gerais: 
O imóvel será arrematado nas condições e estado de conservação em que se encontra. As medidas 
e confrontações constantes no presente edital (inclusive das benfeitorias) deverão ser consideradas 
meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada por intermédio dos 
leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer reclamação posterior 
em relação a medidas, confrontações e demais peculiaridades dos imóveis, cabendo aos interessados 
vistoriarem o bem. Também é objeto do leilão previsto neste edital eventual área construída sobre o 
terreno ofertado, cabendo ao arrematante, se necessário, arcar com os custos e regularizar ou demolir 
eventuais áreas construídas que não estiverem averbadas, observando, se for o caso, as regras do 
condomínio. Cabe aos interessados verifi carem, junto ao Município e demais órgãos competentes, 
eventuais restrições quanto ao uso do imóvel levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições 
ambientais, incluindo possível TAC. Caberá ao arrematante arcar com os custos e tributos incidentes 
na transferência do imóvel, inclusive, mas não somente, custas com lavratura da escritura, taxas, ITBI, 
custos com georeferenciamento (se necessário), dentre outros. O arrematante não poderá alegar, sob 
qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão. Imissão 
na Posse: O arrematante será imitido na posse após a transferência do imóvel para o seu nome. Na 
hipótese de o imóvel estar ocupado, caberá ao arrematante tomar todas as providências bem como 
arcar com todos os custos para a desocupação do imóvel. Penalidades: Na hipótese de o arrematante 
não honrar com o pagamento do valor do lance no prazo fi xado, a arrematação restará automatica-
mente desfeita, cabendo ao arrematante arcar com a taxa de comissão do leiloeiro, assim como multa 
equivalente a 10% do valor do lance não quitado, esta será revertida em favor do credor fi duciário, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos a serem apurados. INTIMAÇÃO: Por intermédio do presente edital, 
fi ca devidamente intimada, da data, local e condições dos leilões, o devedor/fi duciante BOLSONI E RA-
MALHO LTDA, Inscrita no CNPJ; sob o nº 00.506.685/0001-42, (Emitente), SILVIO LUIZ RAMALHO, CPF 
nº 655.493.841-91(Avalista) e MARINEZ BOLSONI RAMALHO DA SILVA, CPF nº 886.115.079-91(Avalista), 
não podendo ser alegado desconhecimento. Informações: Com o Leiloeiro, por intermédio do site www.
faleiloes.com.br ou pelo telefone (65) 3025-7500. Sorriso-MT, 25 de março de 2021.

Informações: (65)3025-7500 / 99946-4717 – www.faleiloes.com.br

JORNAL A GAZETAEDITAL 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 10 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 – Mudança de Endereço de Filial;
II – Reratifi cação do Estatuto Social.

Cuiabá/MT, 30 de Março de 2021.

Bruna Pedrozo Veloso
Presidente

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

Nº 014/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL 
PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, 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: 12/04/2021
Prazo para cadastro das propostas: Até 12/04/2021 – 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

operação n.202/2016, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico – SEDEC, e a DESENVOLVE MT, em 15 de abril de 2016, e aditivado com prazo até 
13/04/2021.O presente Termo de Cooperação está respaldado na Lei Estadual n. 8.938, de 
22 de julho de 2008, na Lei Complementar n. 140/03, na Lei n. 8.666/93, bem como na Instru-
ção Normativa Conj

-
tradas no balanço, sob a gestão da DESENVOLVE MT, são cobrados 3% como taxa de pres-

todos e quaisquer valores recebidos durante o exercício, inclusive dos processos encaminha-
dos à Procuradoria Geral do Estado – PGE. Segue abaixo saldo total da Carteira FUNDEIC:

R$ mil
Composição da conta FUNDEIC                 2020                  2019
Operações com saldo transferido 4.853          4.856 
Operações Carteira Nova 7.331          7.721 
Banco Conta Capital e Investimentos 17.757         6.368 
Operações Remanescentes 2.378          2.378 
Operações Renegociadas 1.742          1.797 
FUNDEIC 34.061       23.120 

b) FUNDAGRO – Os créditos com os mutuários do extinto Fundo de Desenvolvimento Agro-
ambiental de Mato Grosso – FUNDAGRO, de que trata a Lei n. 7.354, de 13 de dezembro 
de 2000, foram transferidos à Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A., em 02 
de janeiro de 2005, conforme Lei n. 8.303, de 18 de março de 2005. A DESENVOLVE MT 
apresenta, em 31 de dezembro de 2020, saldo em Contas de Compensação no valor líquido 
de R$10.902 (R$10.912, em 31/12/2019). Os créditos oriundos da inadimplência e transferi-
dos para a Agência são renegociados nos moldes da Lei n. 8.841, de 26 de março de 2008. 
c) SETAS/FEAT –
Termo de Cooperação Financeira n. 056/2004/SETEC/MT com a DESENVOLVE MT, com o 

-
lhador – FEAT, regido sobre os dispositivos da Lei n. 8.198, de 11 de novembro de 2004. Em 
31 de dezembro de 2020, o FEAT apresenta registrado em Contas de Compensação o saldo 
líquido de R$ 727 (R$ 708, em 31/12/2019).
d) FAE – Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso – O Poder Executivo do Estado de 

-
lecimento da Agricultura Familiar e do Programa de Geração de Emprego e Renda. A Agência 
tem registrado no seu Balanço de 31/12/2020, em contas de Compensação, o valor líquido 
de R$ 7.072, não houve recebimento durante o exercício de 2020. (R$7.072, em 31/12/2019). 
Sobre os valores recuperados dos avais honrados pelo Estado de Mato Grosso, 50% são 
lançados em receita operacional da Desenvolve MT e 50% são para aumento de capital. 15 
– Continuidade Operacional Em 28 de janeiro de 2019 foi publicado a Lei Complementar nº 
612 que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras 

a extinguir as empresas estatais: I – Agência de Fomento do Estado do Mato Grosso S.A – 
Desenvolve MT, consta ainda no parágrafo 1º do referido artigo: Caso a Agência de Fomento 
do Estado de Mato Grosso S.A- DESENVOLVE MT, referida no inciso I, encaminhar ao Poder 
Executivo, no prazo de até 06 (seis) meses a contar da publicação desta Lei Complementar, 
Plano de Viabilidade Econômica demonstrando sua efetiva capacidade econômica e 

, na forma prevista no caput deste artigo. Em 11 de setem-
bro de 2020 foi publicado o Decreto nº 634 onde o Estado de Mato Grosso reconhece a plena 

de extinção constante do artigo 43 da Lei Complementar nº 612. 16 – Estrutura de geren-
ciamento de riscos e de capital  A Desenvolve MT aperfeiçoou recentemente a estrutura 

negativos é atender a Resolução CMN nº 4.557, pautada no Acordo de Basileia (Pilar I, II e III), 
que consiste em fornecer informações com maior transparência dos riscos incorridos nesta 
agência e subsidiar com dados técnicos e coerentes as decisões estratégicas da instituição 
em aderência ao plano estratégico de atuação.  17 – Limites Operacionais O Banco Central 
divulgou a Resolução CMN nº. 4193, de 1º de março de 2013, para determinar as regras de 
requerimento de capital, do Patrimônio de Referência e dos limites operacionais da Agência, 
conforme demonstrados a seguir:

RESUMO DOS LIMITES INFORMADOS NO Demonstrativo de Limite 
Operacional R$ mil

LIMITE DE IMOBILIZACAO 31/12/2020 31/12/2019
Limites  9.561 8.096
Situação  2.608 2.461
Margem  6.953 5.635
Índice de Imobilização  13,64% 15,20%
COMPATIBIL.DO PR C/ GRAU DE RISCO DOS ATIVOS, PASSIVOS E COMPENSAÇÃO  
RWA  106.531 83.960

PR Mínimo para o RWA  8.522 7.766
Capital Principal (LB)  19.122 16.191
Margem de Capital Principal  14.328 12.413
   ICP  17,95% 19,28%
PR Nível 1 (LB)  19.122 16.191
Margem PR Nível 1  12.730 11.154
   IN1  17,95% 19,28%
Patrimônio de Referência (LB)  19.122 16.191
Margem Patrimônio de Referência (LB)  10.599 8.425
   IB  17,95% 19,28%
Rban  1.149 613
Margem Patrimônio de Referência + Rban  17.973 5.712
   

18 – Imposto de Renda e Contribuição Social Conciliação de imposto de renda e contri-
buição social sobre o lucro:

31/12/2020 31/12/2019
Resultado do período antes dos impostos 3.374 1.048
Alíquota nominal 45% 40%
Despesa com imposto à alíquota nominal      (1.518)      (419)
Ajuste do imposto de renda e contribuição social
Ajuste alíquota Contribuição Social 29 -
Adições/Exclusões (349) (1.014)

1.446 756
Outros ajustes - (29)
Imposto Corrente      (392)      (706)

19 – Impactos do Covid-19 A crise econômica desencadeada pela pandemia do Covid-19 
-

quela ocorrida em 2008. As consequências econômicas mais graves da crise são esperadas 
para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), por serem intensivas em capital humano, 

renda decorrente da quebra da demanda. Setores como turismo, varejo, esportes e entrete-
nimento vêm sendo afetados mais diretamente, mas é provável que haja efeitos secundários 
em toda a economia. Diante deste cenário, os governos nacionais, regionais e estaduais de 
países que já sofrem os efeitos mais agudos da pandemia têm adotado medidas para mitigar 
o impacto econômico da crise sanitária, como ações de garantia de emprego e renda para a 

na área de saúde pública, para atender à sobrecarga dos setores médico e hospitalar. Entre 
as ferramentas à disposição do Estado para atuar no combate à pandemia e seus efeitos 
econômicos, cabe à Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso - Desenvolve MT operar 

da Saúde foi adotada a modalidade de teletrabalho com a execução das atividades por aces-

-
ponder de maneira rápida à urgência que o momento requer. As medidas adotadas foram a 
implantação dos Programas Emergenciais, dos novos canais de acesso ao crédito - Atendi-
mento, das novas linhas de crédito de capital de giro e das condições de renegociação. Nesse 

prorrogação de prazo das operações de crédito. O cenário ainda é de incerteza, impedindo a 
mensuração do rigor dos impactos.

Jair de Oliveira Marques
Diretor Presidente

 Willian Cesar de Moraes
  Diretor de Prospecção e Projetos

Cumulando o cargo de Diretor de Finanças e Gestão
Anne Cristine Antunes Siqueira

Diretora de Desenvolvimento e Crédito                       
Dejenane Rafael Siqueira

Contadora - CRC/MT 11574/O

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Acionistas e Administradores da
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – Desenvolve MT
Cuiabá - MT
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso 
S.A. – Desenvolve MT (“Desenvolve MT”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 

das 
mutações do 

 contábeis.

Desenvolve MT em 31 de dezembro 

-

Base para opinião com ressalva
Desenvolve MT 

Desenvolve MT

Desenvolve MT -
Desenvolve MT

-

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-

Desenvolve MT
-

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações contábeis da Desenvolve MT

-
-

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A Administração da Desenvolve MT

-
-

-

fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

-

-
mente se causada por fraude ou erro.

-
dade de a Desenvolve MT -

contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Desenvolve MT ou cessar suas opera-

Desenvolve MT -
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

-
de por 

As distorções podem ser 
decorrentes de 

com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-

 
disso:

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 

intencionais;
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
Desenvolve MT;

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 

relação à capacidade de continuidade operacional da Desenvolve MT. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 

opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Desenvolve MT a não mais se manter em continuidade operacional;

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 – S – MT

Francisco de Paula dos Reis Júnior     
Contador CRC 1 SP 139268/O-6 – S – MT

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Agência de Fomento do Estado de 
Mato Grosso S/A – DESENVOLVE MT, em reunião ordinária realizada, por videoconferência, 
em 23 de março de 2021, às 11h, na sede da Agência, com endereço à Avenida Historiador 

Saúde, nesta capital, no cumprimento dos dispositivos legais e estatutários, tendo examinado 
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
do Relatório dos Auditores Independentes de 23 de março de 2021 sore as Demonstrações 
Financeiras. Declaram haver procedido ao exame do Balanço Patrimonial, da Demonstração 
do Resultado do Exercício, da Demonstração do Resultado Abrangente, da Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração do Fluxo de Caixa e das Notas 

os relatórios referidos, aprovam o Balanço Geral de 2020, e são de opinião que este se 
encontra adequadamente apresentado, recomendando a sua aprovação pelo Conselho de 
Administração e pela Assembleia-Geral Ordinária de Acionista. 

Cuiabá, 23 de março de 2021.

Karollyne do Nascimento Martimiano de Campos
Presidente do Conselho Fiscal
Priscila Bastos Tomaz
Conselheira Fiscal
Adriano Mota Queiroz                                              
Conselheiro Fiscal                                                     
Eduardo Bergamo
Conselheiro Fiscal
Kleber Geraldino Ramos dos Santos              
Conselheiro Fiscal

CONTINUAÇÃO 


