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operações financeiras e empréstimos de sociedades coligadas  ou de 
terceiros, bens imóveis e as benfeitorias neles edificados, de propriedade 
da Companhia ou alienação dos mesmos; iv) Outros assuntos de interesse 
da Companhia. Acham-se a disposição dos senhores acionistas em nossa 
sede social os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, 
relativos as exercício findo em 31/12/2017.Cuiabá/MT, 10 de Janeiro de 
2018. PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
<END:970318:162>

<BEGIN:970325:162>

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO
EXTRATO DE CONTRATO - TERMO ADITIVO

PROCESSO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CFA 4233/2014
MODALIDADE: Ata de Registro de Preços CFA 4233/2014. 
CONTRATANTE: Conselho Regional de Administração de Mato Grosso. 
CONTRATADO: Implanta Informática Ltda. CNPJ: 37.994.043/0001-40. 

OBJETO: Renovação de Contrato de prestação de serviços de fornecimento 
dos módulos de Controle Contábil, Orçamentário Financeiro e Controle 
Patrimonial, com vigência de 07/01/2018 à 07/01/2020. VALOR MENSAL: 
R$ 951,43 (Novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.04.04.038
Cuiabá/MT, 13 de Dezembro de 2017
Adm. Helio Tito Simões de Arruda - Presidente do CRA-MT
Adm. Jean Jackes do Carmo - Diretor Administrativo e Financeiro do 
CRA-MT

K3 Publicações em Jornais (65) 3052-2600
<END:970325:162>

<BEGIN:970422:162>

ALBERTO KERN, CPF 144.188.860-87, torna público que requereu junto 
a SEMA/MT, Renovação da Licença de Operação-LO para extração de 
Diamante, DNPM nº 866.489/09 e 866.684/10, zona rural, Poxoréu/MT
<END:970422:162>

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
<BEGIN:969726:162>

W. L. DE FRANÇA CAMPOS - ME, pessoa 
jurídica com direito privado, inscrita no CNPJ/MF: 
01.571.052/0001-80 e Inscrição Estadual nº. 
13.172.087-2, estabelecida na Rua Jose Candido 

PODER JUDICIÁRIO

Melhorança, SN, Centro - Tangará da Serra - 
MT. COMUNICA que extraviou os seguintes 
documentos:  LIVRO DE REGISTRO DE TERMOS 
DE OCORRÊNCIA Nº 01.
<END:969726:162>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<BEGIN:970463:162>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 103/2017
0146784-70.2017.8.11.0000

O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, 
nomeado pela Portaria n. 310/2016-C.ADM - DJE nº. 9790, de 08/06/2016 
e da Portaria n. 65/2017-C.ADM - DJE 9957 de 08/02/2017, comunica 
aos interessados que será ABERTA a Sessão Pública do PREGÃO 
ELETRÔNICO N. 103/2017 - CIA 0146784-70.2017.8.11.0000, no dia 1° de 
fevereiro de 2018, às 10h30 - horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: “REGISTRO DE 
PREÇO de serviços de limpeza de desentupimento de fossas, limpeza de 
caixa de gordura e desentupimento por hidrojateamento para o 1° Grau - 
Fórum de Cuiabá e Fórum de Várzea Grande e seus Juizados Especiais, 
conforme Termo de Referência n. 11/2017.”

Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos sites: www.
comprasgovernamentais.gov.br e www.tjmt.jus.br/licitacao
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo e-mail: wermison.cesar@
tjmt.jus.br.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2017.
Fabiana Piccini Oliveira Luft

Diretora do Departamento Administrativo em substituição legal
<END:970463:162>

<BEGIN:970539:162>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2018
CIA 0156409-31.2017.8.11.0000

Partes: Tribunal de Justiça e a Empresa Nelise F. Prado & Cia Ltda.
CPNJ: 01.294.164/0001-31
Decisão: “ (...) aprovo o Termo de Referência n. 05/2017/DSERVIÇOS e 
autorizo a contratação direta, por dispensa de licitação, da Empresa Nelise 
F. Prado e Cia Ltda., nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/1993, 
no valor R$836,92 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e dois 
centavos), para prestação de serviços limpeza, higienização e conservação 
predial da Universidade de Cuiabá - UNIC, para atender o Processo Seletivo 
de Credenciamento de Juízes Leigos, nas Comarcas de Cuiabá e Várzea 
Grande, no dia 28-01-2018,(...). (...). Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 10 
de janeiro de 2018. Desembargador Rui Ramos Ribeiro - Presidente do 
Tribunal de Justiça.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.4.1

Cuiabá, 12 de janeiro de 2018.
Fabiana Piccini Oliveira Luft
Diretora do Departamento Administrativo
Em substituição legal
<END:970539:162>

EDITAIS
<BEGIN:970122:162>

TERMO DE REVOGAÇÃO E CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO
PARTICULAR

FABIANO PIVETTA, brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG n° 
939801, SSP/MT, regularmente inscrito no CPF/MF sob o n° 779.647.21 
1-00, e DAIANE FÁTIMA GNOATTO PIVETTA, brasileira, casada, 
produtora rural, portadora do RG n° 2671796-4, SSP/MT, regularmente 
inscrita no CPF/MF sob o n° 991726.151-68, residentes e domiciliados na 
Rua Londrina, n° 970, Centro, em Marcelândia-MT, CEP 78.535-000, pelo 
presente termo de revogação e cancelamento de procuração particular, 
revogam e tornam sem efeito, a partir desta data, a procuração passada 
em 26.10.2016 e que nomearam como procuradora HELOÍSA MICHELE 
MOREIRA CAMARGO, brasileira, advogada, regularmente inscrita na OAB/
MT sob o n° 16.813, residente e domiciliada em local incerto e não sabido, 
a quem conferiu amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula “AD-
JUDICIA/ET-EXTRA”, em qualquer juízo, instancia ou tribunal, podendo 
propor contra quenule-direíto as ações competentes e defende-la nas 
contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos 
legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para 
confessar, desistir, transigir, firmar compromissos e acordos, receber e dar 
quitação, dar e receber quitação, sacar e receber depósitos judiciais através 
de alvarás, RPVs, ou quaisquer valores recebidos em razão da intervenção 
da procuradora e advogada, junto aos bancos oficiais ou particulares, agindo 
em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, dando tudo por bom, firme 
e valioso, e ainda com poderes para praticar todos os atos extrajudiciais de 
representação e defesa nos termos da Lei 8.906/94, sem prazo de validade, 
ficando a mesma cancelada em definitivo.

O presente termo é assinado para que produza todos os efeitos legais, 
Marcelândia-MT, 03 de janeiro de 2018.

<END:970122:162>
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