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S E N A R / M T
AVISO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 010/2021/SENAR/MT 

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE 
SOLO PARA RECONHECIMENTO DE PERFIL GEOLÓGICO POR MEIO 
DE ENSAIO DE SPT (STANDART. PENETRATION TEST), EM ÁREA UR-
BANA OU RURAL COM FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO, RELA-
TÓRIOS TÉCNICOS E ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉC-
NICA), para atender as necessidades do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e 
especifi cações constantes neste Edital e seus anexos.
Data: 13 /12/2021
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 franqueada 
aos interessados no site http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/licita-
cao_lista.php e na sede do SENAR/MT – Assessoria de Licitações e Con-
tratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Presidente: Natanael Marques de Alcantara
Ordenador de Despesas: Normando Corral

S E N A R / M T
AVISO DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 012/2021/SENAR/MT

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de Engenharia para execução de todas as obras civis, serviços 
diversos e sistemas de instalações destinados à CONSTRUÇÃO DO NÚ-
CLEO AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CA-
NAÃ DO NORTE/MT, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e 
especifi cações constantes neste Edital e seus anexos.
Data: 14/12/2021
Horário: 09h:00min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Sindicato Rural de Nova Canaã 
do Norte, localizado na Avenida São Paulo, esq. com Avenida Governador 
Dante de Oliveira, n° 06, Quadra 62, Nova Canaã do Norte-MT.
 Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franquea-
da aos interessados no site http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/
licitacao_lista.php e na sede do SENAR/MT – Assessoria de Licitações e 
Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Presidente: Natanael Marques de Alcantara
Ordenador de Despesas: Normando Corral

S E N A R / M T
 AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2021/SENAR/MT

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de COPO E BOLA 
DE VINIL PERSONALIZADOS, para atender as necessidades do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme con-
dições, quantidades e especifi cações constantes neste Edital e seus anexos. 
Data: 07/12/2021
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 07/12/2021 – Horas 09:00min (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-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: Natanael Marques de Alcantara
Ordenador de Despesas: Normando Corral

S E N A R / M T
AVISO  DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021/SENAR/MT

Objeto: Contratação de empresa de empresa especializada na prestação de servi-
ços continuados de VIGILÂNCIA ARMADA, para atender as necessidades do Cen-
tro de Treinamento e Difusão Tecnológica do Araguaia, localizado no município 
de Água Boa-MT, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de uni-
formes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPI´S necessários 
à execução dos serviços, para atender as necessidades do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantida-
des e especifi cações constantes neste Edital e seus anexos. 
Data: 03/12/2021
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 03/12/2021 – 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 inte-
ressados 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 BRASÍ-
LIA) 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
 AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021/SENAR/MT

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços con-
tinuados de VIGILÂNCIA para atender as necessidades do Centro de Trei-
namento e Difusão Tecnológica do Acorizal, localizado na Fazenda Nossa 
Senhora de Fátima, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de 
uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e EPI´S ne-
cessários à execução dos serviços, para atender as necessidades do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme con-
dições, quantidades e especifi cações constantes neste Edital e seus anexos. 
Data: 01/12/2021
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 01/12/2021 – Horas 09:00min (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-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
AVISO  DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021/SENAR/MT

Objeto: Contratação de empresa de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de VIGILÂNCIA para atender as necessidades do Centro 
de Treinamento e Difusão Tecnológica do Rondonópolis, compreendendo, 
além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os 
equipamentos, ferramentas e EPI´S necessários à execução dos serviços, para 
atender as necessidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato 
Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações cons-
tantes neste Edital e seus anexos. 
Data: 02/12/2021
Abertura da Sessão Pública: 15h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 02/12/2021 – Horas 15:00min (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-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: Natanael Marques de Alcântara 
Ordenador de Despesas: Normando Corral

S E N A R / M T
AVISO  DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021/SENAR/MT

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continu-
ados de VIGILÂNCIA para atender as necessidades do Centro de Treinamento 
e Difusão Tecnológica do Sapezal, compreendendo, além da mão de obra, o 
fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas 
e EPI´S necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme 
condições, quantidades e especifi cações constantes neste Edital e seus anexos. 
Data: 01/12/2021
Abertura da Sessão Pública: 15h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 01/12/2021 – Horas 15:00min (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-licita-
coes-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: José Paulo Souza Santos
Ordenador de Despesas: Normando Corral

S E N A R / M T
 AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021/SENAR/MT

Objeto: Contratação de empresa de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de VIGILÂNCIA para atender as necessidades do Centro de Treina-
mento e Difusão Tecnológica do Aguaçu, compreendendo, além da mão de obra, 
o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os equipamentos, ferramentas e 
EPI´S necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT,, conforme condições, 
quantidades e especifi cações constantes neste Edital e seus anexos. 
Data: 02/12/2021
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 02/12/2021 – 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 interes-
sados no site https://sistemafamato.org.br/portal/senar/transparencia-licitacoes-anda-
mento.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
AVISO  DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021/SENAR/MT

Objeto: Contratação de empresa de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de VIGILÂNCIA para atender as necessidades do Centro 
de Treinamento e Difusão Tecnológica do Campo Verde, compreendendo, 
além da mão de obra, o fornecimento de uniformes e o emprego de todos os 
equipamentos, ferramentas e EPI´S necessários à execução dos serviços, para 
atender as necessidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato 
Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações cons-
tantes neste Edital e seus anexos. 
Data: 03/12/2021
Abertura da Sessão Pública: 15h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 03/12/2021 – Horas 15:00min (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-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: Natanael Marques de Alcântara
Ordenador de Despesas: Normando Corral

S E N A R / M T
AVISO  DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021/SENAR/MT

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviço de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, POR MEN-
SALIDADE E POR DIÁRIA, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LI-
VRE, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso 
– SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especifi cações constantes 
neste Edital e seus anexos. 
Data: 06/12/2021
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 06/12/2021 – Horas 09:00min (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-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: Islania Ferreira de Campos
Ordenador de Despesas: Normando Corral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 
DA FEDERAÇÃO DE BOLICHE DE MATO GROSSO – BOLICHE MT, APROVA-
ÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA

Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da 
Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realiza-
ção da Assembleia Geral de Constituição Federação de Boliche de Mato Grosso, 
aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria, conselho de administra-
ção e conselho fi scal, a realizar-se no próximo dia 03/12/2021, no local:  AABB 
Associação Atlética Banco do Brasil, Rua Alexandre de Barros, 67 Chácara dos 
Pinheiros, Cuiabá MT. A primeira convocação dar-se-á às 19h00 do dia mencio-
nado, a segunda convocação às 20h00, onde instalar-se-á a Assembleia para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1º) constituição Federação de Boliche 
de Mato Grosso – BOLICHE MT; 2º) apreciação e aprovação de Estatuto Social; 
3º) eleição para os órgãos e dirigentes da federação; 

 O presente Edital de Convocação será publicado em jornal de circulação local 
ou regional.

Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2021.

Comissão organizadora representada 
pelo membro Sra. Tereza Nobuko Belmonte

Publicação de Requerimento junto a Sema – MT de Outorga de 
diluição do efl uente de esgoto domestico tratado do Residencial 
JK  CNPJ: 42.429.487/0001-72 localizado rua dois quadra 4, n° 
172  Bairro Santa Cruz  - Residencial JK cidade de Cuiabá –MT, 
sobre as coordenadas Latitude 15° 36’56.74’’Sul e longitude  
56°2’52.08’’Oeste

�������	�
�
��
����������������������������������������	���
���� � ���� � �� � �	��� � ���
��� � �� � �
����� � ������� � �� � �! � "
��
��#$��
���$���"�����
�����������%&�'�	
�&�'����"
��
���*�+
�
�����;
��% � �������� � �<��!!!=>?��!%�!�@%?%��%!!�=% � ����� � ��
��	��K�WY�[�%�>!\@�%��$]�
�K�^�]�	��������]�
���_�����
�`��k
#��	�������x��	���#���y	�
�
���&�=>'%������{�
|�K�}���K�_����
_������� � ~�{ ���������	 
���� 
������� 
���� 
���� 
������
 ��
����� 
 ���� 
 ����� 
 �������� 
 !
���	 
 "#"$%!%""� 
���� � ����
|�K
}���K�{;������;
���}	�����	�
�����������	
�&
��'�*���
+�*���
�������
<"=�
���*���
>�?���UV
!
���	
WX=$"!"""�
��Y�	
U�Z�����
����*���
�Y����
V�������
��������	
�&
�������Z���
[#�
U�����
\��
>�?���UV
!
���	
WX=$"!"""�
]���������	
�^�*���
�
��*��`�
��
����
�����&�� 
�y�����
�y���
�����
>�����
�
U�Z�����
����*���
�Y����
V�������
��Y�
{���� �̂���|�}|�}�
�*���Y��*�
�Y
��y��
����*�
�
�`�
��~����
���
*��Y��
��
��`�
{��
�Z�
�
'��'��*��
������*�
���*�
��
'�*��`�
������
�
��y���
����Y����
'���
{��
'�y���
��
'����
��
"=
|*��� 
 ���� 
 � 
 '����'�� 
 � 
 ��������� 
 ��y���� 
 �� 
&���� 
 �������� 
 ��
�^�����
~���
�
'��Z����
�� �̂���*��
'���
����y����
�
*�*�������
��
��~�*�� 
��~
'���
�� 
�Z�
����Y
'��Z������
~���� 
*��*�� 
{���*��
~��*�Y
'���
�
��*��^��`�
��*�y���
��
�����`��
���
�
���{���*�
�`�
��
*��Z�
��������
���
*��Y��
��
��*�y�
X$%�
�$��
��
����*����
'����`� 
�^����� 
 �Y~��y�� 
 � 
 �����`�� 
 ����'�����*�Y��*� 
��
'��Z���� 
��'���*� 
�� 
���`�� 
��
'����
�� 
<[
�����
��*����
��
*��Y���
��
'����
���*�
���*���
����Y�
��
\�����	
V��*�!��
��
��`�
��
�����`� 
 ��*��������� 
 Y�&��� 
 '�� 
 ���� 
 ������� 
 ��� 
 ^�� 
 �
�y�����
�y���
�����
>�����
�
U�Z�����
����*���
�Y����
V������
��*�
�
�����Y'�����
��
'�y�Y��*�
��
������
��
�����*�
�������
!
�Y'���*�Y� 
 ������� 
 ��
=$<�<�[[[WX� 
 ��� 
 ��
$=[[[![� 
 �y����
<[X�� 
 ���~���� 
 �Y 
 ��*� 
 �� 
 $<�<<�$"<�� 
 ���� 
 � 
 ���{���*�
�Y'���*��
��
'��Y����
����*���
�
�Y'��*����
��
��
�W�$W<�#$�
��
'���
{�� 
Z�y��
��
��Z��Y��*� 
��
*���� 
�
{�� 
���y��Y� 
��
^�*���� 
'����
���y��
 �y�������� 
��'����!��
�
'�����*�
���*�� 
{��
����
� �̂����
��
��y��
��
��*�Y�
�
'�~�����
��
^��Y�
��
����
���
U���� 
 ���'��� 
 ��Y���� 
 ��y�*��� 
 >�?��� 
 $#�<"�$"$<� 
 |��������
	�
��������}
���*��|�}
>��������|�}
��*�������|�}
'���
���&�Y��*�
��
[#�$""W!��>�

GRANDE LEILÃO DO FORUM DE CUIABÁ MT

1º LEILÃO -  25/11/2021 
 2º LEILÃO - 09/12/2021

SERÃO OFERTADOS: FAZENDAS, TERRE-
NOS, CASAS, CHÁCARAS, APARTAMEN-
TOS, POSTO DE COMBUSTÍVEL, CARROS 
E 4.000 LITROS DE ETANOL.
A ALIENAÇÃO SERÁ REALIZADA SOMEN-
TE NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem 
pretender arrematar referidos bens, deverá 
ofertar lances pela Internet através do site.
www.araujoleiloes.com.br.

LEILOEIRO: Wellington Martins Araújo. (65) 
99997-1717 
NO SITE CONSTA O EDITAL RESPECTIVO 
COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES COM-
PLEMENTARES. 

FUNDAÇÃO ABRIGO DO BOM JESUS
CASA DOS IDOSOS

Entidade Filantrópica - Fundada em 01 de fevereiro de 1940 
 Utilidade Pública: Lei Federal nº 91/35 e Dec. nº 50517/61, e

 Decreto de 09 de novembro de 1972 - Lei Estadual nº 2991 - 26 de 
maio de 1970 - Lei Municipal nº 1291 - 18 de outubro de 1973

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA

Considerando o disposto no Art. 31 do Estatuto da FABOMJESUS; Considerando o disposto no EDITAL 
DE ELEIÇÕES, pleito de 2021, para exercício do Biênio de 2022/ 2023; Considerando a apresentação 
dos seguintes documentos:

DESCRIÇÃO
Certidões CND: INSS, FGTS, SICAP e outras pertinentes as Projetos, Programas e Convênios do inte-
resse da Fundação. 
Quantitativo de idosos assistidos na Casa dos Idosos, informando através de dados da equipe técnica 
o percentual do Grau de Dependência I, II, III. Demonstrativo de arrecadação fi nanceira procedente 
dos idosos assistidos e o percentual que fi ca retido conforme Lei. Extrato bancário atualizado de todas 
as contas correntes, poupanças e outras transações bancárias. Compromissos assumidos com prazos 
estabelecidos, objeto do compromisso, valor total e valor a ser pago com data para pagamentos. Cópia 
de prestação de contas de convênios e informações sobre convênios em andamento, convênios e co-
modatos em fase de entendimentos.
Informar nova diretoria o que se refere a fornecedores: nome, endereço e telefone, produtos fornecidos 
e periodicidade de fornecimento. Demonstrativo referente a Funcionários: nome completo, nº da CTPS, 
Cargo no qual contratado, função que exerce, data de início do contrato, férias do exercício e data pro-
gramada para gozo, formação escolar, carga horário de atividade semanal (caso plantão identifi car a 
jornada), remuneração mensal incluindo benefícios extra salário. Demandas judiciais em andamento 
identifi cado cada caso, se houver. Relação de todos os imóveis com endereço, valor do aluguel de cada 
um, tempo de início e término do contrato e nome do inquilino, se houver imóveis desocupados, relatar.
Demanda de consumo diário com gêneros alimentícios e outros consumos.
Outras informações que a Diretoria Executiva considera relevantes devem ser repassadas à nova Di-
retoria.
Considerando que a COMISSÃO ELEITORAL, embora ainda não tenha analisado os documentos re-
lacionados, considera cumprida exigências para inscrição de chapa e DECLARA INSCRITA CHAPA 
HUMANIZAR, com a seguinte composição: José Gonçalves Duarte - Presidente; Carlos Eduardo Dorileo 
de Carvalho - Vice-Presidente; Jane Maria de Jesus - Primeira Secretária; Jorge Oscarlino de Souza 
Almeida - Segundo Secretário; Zeiler Holz Neto - Primeiro Tesoureiro; Jamil Amorim de Queiroz - Se-
gundo Tesoureiro.

Cuiabá, 15 de novembro de 2021.

COMISSÃO ELEITORAL


