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<BEGIN:1328717:110>

A SERRALHERIA DEREVIANI LTDA, CNPJ nº 06.195.159/0001-95, 
torna público que requereu junto ao Departamento de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Sapezal-MT, a Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI), para a atividade de Fabricação de artigos de serralheria e 
Fabricação de esquadrias de metal, localizada Rua Projetada B, nº 439 SE, 
Bairro Hilário Dal’Alba Scariote - SAPEZAL/MT.
<END:1328717:110>
<BEGIN:1328727:110>

Itaúba Empreendimentos LTDA.
CNPJ/MF: 03.926.904/0001-30 - NIRE nº 51200978243
Ata de Reunião de Sócios Realizada Em 14/03/2022

Data, Hora e Local  - Aos quatorze dias do mês/03/2022, às dez horas, 
na sede da Sociedade, situada no Lote 1, da Gleba 1-H, no Município de 
Aripuanã, Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.325-000. 
Composição da Mesa  - Presidente - Flavio Kalil Rizkallah; Secretária - 
Renata Rizkallah. Publicações  - Dispensadas as publicações, tendo em 
vista a presença da totalidade dos sócios, conforme § 2º do artigo 1.072 
do C.C. Ordem do Dia  - Deliberar a respeito das seguintes matérias: 
(i) Análise da proposta de redução do capital social da Sociedade; (ii) 
aprovado o item (i) anterior, alterar a redação da Cláusula 5º do Contrato 
Social da Sociedade; (iii) autorizar a administração a prática de atos 
pertinentes. Deliberações - Após a discussão das matérias, os sócios, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) é 
aprovada a redução do capital social da Sociedade que, atualmente, é de 
R$ 715.000,00, totalmente subscrita e integralizada para R$ 5.000,00 da 
seguinte forma: (i.a) aprovar a redução em 710.000 quotas, que totalizam o 
valor de R$ 710.000,00 por este capital social ter se tornado excessivo em 
relação ao objeto da Sociedade, de acordo com o inciso II do artigo 1.082 
do Código Civil. A redução em relação à cada sócio é realizada na exata 
proporção da participação de cada um no Capital Social da Sociedade. (ii) 
Ante a redução ora aprovada, os sócios aprovam a cláusula 5ª do contrato 
social sobre Capital Social e Responsabilidade dos Sócios que passa 
a vigorar com a seguinte redação. Clausula 5ª - O capital social subscrito 
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é de R$ 5.000,00, dividido em 5.000 quotas, do valor de R$ 1,00 cada 
uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e conferência 
de bens, assim distribuído entre os sócios: Socio - Quotas - Valor (R$) - 
Participação Societária (%): Novação Engenharia de Empreendimentos 
Ltda. - 4.994 - 4.994,00 - 99,88; Alfredo Nagib Rizkallah - 3 - 3,00 - 0,06; 
Maria Angela Kalil Rizkallah - 3 - 3,00 - 0,06; Total - 5.000 - 5.000,00 - 
100,00. § 1º - Nos termos do artigo 1052 do Código Civil Brasileiro, a 
responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 2º - As 
quotas de capital são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma 
confere direito a 01 voto nas deliberações sociais, que serão tomadas por 
maioria de votos, ressalvado o disposto neste instrumento. § 3º - Os sócios 
terão direito de preferência para subscrição de quotas nos aumentos de 
capital, em proporção às que na oportunidade lhes pertencerem, sendo 
permitido ceder tal direito por inteiro ou parcialmente aos outros sócios, na 
proporção de suas respectivas participações. (iii) por fim, fica autorizada 
a administração da Sociedade a efetuar todos os atos para a eficácia das 
deliberações ora aprovadas, inclusive as publicações legais exigidas para 
efetivação da redução de capital ora aprovada. Encerramento e Aprovação 
da Ata  - Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os 
trabalhos, suspendendo antes a sessão para que se lavrasse a presente 
ata, a qual reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os 
presentes assinada em três vias de igual teor e forma. Mesa: Presidente 
- Flavio Kalil Rizkallah; Secretária - Renata Rizkallah. Socios Presentes: 
(a) Novação Engenharia de Empreendimentos Ltda; (b) Alfredo Nagib 
Rizkallah; e, (c) Maria Angela Kalil Rizkallah. Aripuanã/MT 14/03/2022. 
Flavio Kalil Rizkallah - Presidente, Renata Rizkallah - Secretária. Sócios: 
Novação Engenharia de Empreendimentos Ltda. Alfredo Nagib Rizkallah, 
Maria Angela Kalil Rizkallah. Administradores: Alfredo Rizkallah Junior, 
Renata Rizkallah, Flavio Kalil Rizkallah.
<END:1328727:110>
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EXTRATO
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2022-ESMAGIS/MT

CIA 0004077-06.2022.8.11.0000
COOPERANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT
CNPJ: 03.535.606/0001-10
COOPERADO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
CNPJ: 37.115.425/0001-56
OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a cooperação técnica, entre 
suas Escolas, visando compartilhar atividades de formação, capacitação e 
aperfeiçoamento funcional a seus membros e servidores, nas modalidades 
presencial, virtual e à distância, nos termos do Anexo I (Plano de Trabalho) 
parte integrante deste instrumento para todos os fins e efeitos jurídicos.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será de 24 
meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante 
Termo Aditivo, até o limite previsto no artigo 57, II, da Lei 8666/93.

Cuiabá, 09 de março de 2022.
(assinado digitalmente)
Ivone Regina Marca

Diretora do Departamento Administrativo
<END:1328757:110>

<BEGIN:1328788:110>

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 10/2022

CIA 0010270-37.2022.8.11.0000

Partes: Tribunal de Justiça e  a Empresa INOVE TERCEIRIZACAO DE 
SERVICOS EIRELI
CNPJ:  12.778.433/0001-51
Decisão: “ (...). À vista do exposto, caracterizada a situação emergencial 
e, agindo em conformidade com o parecer da Assessoria Técnico-Jurídica 
de Licitação (ATJL), autorizo a contratação da empresa INOVE 
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, para prestar os serviços 
continuados de condução de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado 
de Mato Grosso, com fulcro no que estabelece o artigo 24, inciso IV, da Lei 
8.666/93, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias ou nova contratação 
precedida de licitação. (...). Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2022. 
Assinado Digitalmente Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS - 
Presidente do Tribunal de Justiça”
Valor: R$ 3.790.209,18 (três milhões, setecentos e noventa mil, duzentos e 
nove reais e dezoito centavos)
Elemento de Despesa: 3390-37
Cuiabá, 18 de março de 2022.
Ivone Regina Marca
Diretora do Departamento Administrativo
<END:1328788:110>
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT
JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

E REGIONALIZADA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

EDITAL DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AUTOS N. 1003214-24.2022.8.11.0003
ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PARTE AUTORA: RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 
28.045.381/0001-44
ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE: PEDRO VINICIUS DOS REIS 
OAB-MT 17.942, ROSANE SANTOS DA SILVA, OAB/MT 17.087.
ADMINISTRADOR JUDICIAL: Camila Borges de O. Carvalho, OAB/MT 
11.093 com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 487, Ed. Concorde, sala 1604, 
Bairro Paiaguás, em Cuiabá/MT, CEP. 78048-250, telefone 65-99806-5352, 
e-mail camilaborges@advogadosbja.com.br.
VALOR DA CAUSA: R$ 8.846.637,16
FINALIDADE: FAZER SABER, a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, que tramitam neste Juízo e 4ª Escrivania Cível 
de Rondonópolis - MT, os autos acima identificados, cujo teor da petição 
inicial segue resumido: A empresa Rodoliberdade Transporte foi fundada 
em 27 de junho de 2017, por sua sócia Maria Luciene Tenório, contudo, 
inicialmente com o nome empresarial de Maria Luciene Tenório ME, pois 
necessitava de um CNPJ para manter a prestação de serviços que realizava 
à época. (...) Com o passar do tempo e, conforme a parceria dos irmãos ia 
fluindo positivamente, estes decidiram mudar a razão social da empresa, 
passando a se chamar Rodoliberdade Transportes Ltda., mudando inclusive 
o regime desta que de simples nacional, passou para lucro real. (...) Foi 
então que focaram o seu negócio no ramo de escritório administrativo de 
prestação de serviços de transportes rodoviários de cargas, intermunicipal, 
interestadual, internacional e municipal, bem como escritório administrativo 
de prestação de serviços de agenciamento de cargas. Inicialmente, não 
necessitando de funcionários, sua prestação de serviços se dava tanto 
pelo Gilson, irmão de Maria, que hoje é funcionário da empresa, como por 
terceiros ligados a ele com veículo próprio na referida prestação de serviços, 
realizando assim o agenciamento de cargas, onde a empresa Requerente 
atua como intermediadora do contratante e contratado pela condução 
do frete. (...) Não bastasse as dificuldades diárias de qualquer empresa, 
o mundo foi surpreendido com o início da crise pandêmica - a Covid-19 
- que assolou a todos imensuravelmente, pois acarretou a adoção da 
quarentena e isolamento social imposta pelos Órgãos Públicos, paralisando 
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