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RODRIGO MULLER, CNPJ: 18.607.749/0001-67, torna público que 
requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as 
Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a atividade ‘Clínica 
Veterinária”, situado à Rua Luis Mena, nº 2622, Bairro Centro, Matupá-MT.
<END:1092023:107>

<BEGIN:1092035:107>

SANTA CLARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - POSTO MAPIM, 
torna público que requereu a   Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 
SEMA/MT, o pedido da alteração da razão social para COMERCIO DE 
COMBUSTIVEL STOCK 4 LTDA, para  atividade de Comercio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na Av. Julio Domingos 
de Campos (Lot.D. Industrial) nº 4730, Mapim,  no município de Várzea 
Grande/MT.
<END:1092035:107>

<BEGIN:1092039:107>

A CLÍNICA VETERINÁRIA PEQUENO AMIGO LTDA., portadora do CNPJ/
MF: 24.274.772/0001-80, localizada na Rua Major João Vieira, n.º 336, 
bairro Construmat, CEP 78.115-320, município de Várzea Grande/MT; torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável de Várzea Grande-MT; a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO da empresa. 
<END:1092039:107>

<BEGIN:1092069:107>

Sociedade Fogas LTDA., CNPJ: 04.563.672/0001-66, torna público que 
requereu à prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e desenvolvimento urbano-SMADES a Licença 
Ambiental-Modalidade de Licença de Operação, para atividade de obra 
comercial,na AV. O (Antiga AV. Industrial), Área Remanescente, Nº 500, 
Bairro Distrito Industrial, em Cuiabá-MT
<END:1092069:107>

<BEGIN:1092070:107>

Sociedade Fogás Ltda, torna público que requereu à SEMA/MT, a Licença 
de Operação para as atividades de armazenamento e comércio atacadista 
de gás liquefeito de petróleo (GLP), implantada em frente à Rua “O”, bairro 
Distrito Industrial, em Cuiabá-MT
<END:1092070:107>

<BEGIN:1092072:107>

Zootec IND. E COM. de Produtos Agropecuarios LTDA - 
ZOOTEC,CNPJ01.368.688/0001-20, torna pública que requereu  ao órgão 
ambiental-SEMA, a Licença Prévia (LP) e de Instalação (LI), referente ao 
Armazém de grãos, a ser construído na BR 163 KM 114,5-Estância Lago 
Azul, Zona Rural, no município de Rondonópolis/MT
<END:1092072:107>

<BEGIN:1092075:107>

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 14.922.512/0001-10

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FICAM convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e, logo após, Assembleia Geral Extraordinária, a serem 
realizadas em 17 de junho de 2019, às 13:30h, em primeira convocação, 

com a maioria do capital com direito a voto e, em segunda convocação, às 
14:00h, com qualquer número de acionistas, na sede social da Companhia, 
na Avenida General Valle, 321, Ed. Marechal Rondon, sala 1306, Cuiabá - 
MT, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Em Assembleia Geral Ordinária:

1) Prestação de contas de 2018 e deliberação sobre respectivas 
Demonstrações Financeiras;

2) Eleição da nova Diretoria para o próximo biênio 2019 / 2021; e

3) Assuntos Gerais

E, em Assembleia Geral Extraordinária:
1) Avaliação de contingências judiciais em face da Companhia em valor 
superior a R$ 3 milhões.

2) Reconhecimento de débitos da Companhia por honorários devidos.
3) Aprovação de Aumento de Capital pela subscrição de até 4.000.000 
(quatro milhões) de ações ordinárias, pelos sócios, ao preço unitário da 
R$0,10 (dez centavos de real) por ação, assim fixado na ausência de outro 
valor de referência, em vista do Patrimônio Líquido negativo da Companhia; 
a subscrição poderá ser integralizada mediante créditos detidos contra 
a emissora, em dinheiro ou por meio de liquidação direta de débitos 
corporativos.  4) Atualização do quadro acionário mediante autorização 
ao Sr. Contador para efetuar as devidas atualizações no Livro de Registro 
de Ações e de Acionistas em virtude das deliberações anteriores.5)  
Aprovação de reforma do Estatuto da Companhia nos termos a serem 
apresentados para deliberação na AGE, para que qualquer controvérsia 
entre a Companhia, seus acionistas e administradores, e conselheiros, se 
houver, sejam obrigatoriamente resolvidas, por meio de arbitragem, perante 
Câmara de Arbitragem a ser referendada em assembleia geral, para que 
controvérsias entre eles, relacionadas com ou oriundas da sua condição 
de emissor, acionistas, administradores e conselheiros, decorrentes das 
disposições contidas no Estatuto Social, na Lei n. 6.404/76, nas normas 
editadas pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, bem como quaisquer normas 
do direito societário, sendo a lei brasileira a única aplicável ao mérito de toda 
e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade 
da presente cláusula compromissória. A Assembleia Geral Extraordinária 
ocorrerá tão logo se encerre a Assembleia Geral Ordinária no mesmo local. 
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social da Companhia, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 
6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
TERESINHA DE FATIMA BORGES
Diretora Executiva
<END:1092075:107>

<BEGIN:1092080:107>

L de Souza Machado EIRELI EPP, CNPJ 16.793.792/0001-39, torna 
público que requereu  a SEMA/MT a Renovação da LO para a atividade de 
fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis, localizada no 
município de Brasnorte-MT
<END:1092080:107>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

<BEGIN:1091905:107>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 8/2019

CIA 0030808-44.2019.8.11.0000

Partes: Tribunal de Justiça e a Empresa Datadigital Tecnologia em 
Informática Ltda - EPP.  CNPJ: 04.696.790/0001-42
Decisão: “ Após autorização da Presidência deste Tribunal para a 
contratação direta da empresa DATADIGITAL condicionada à apresentação 
de certidão de falência e termo de garantia, além de especificar as 
penalidades no Projeto Básico, sobreveio aos presentes autos uma 
justificativa da Gerência Setorial de Concursos Públicos no intento de 
isentar a apresentação dos documentos indicados acima. (...). Deste 
modo, acolho a justificativa apresentada para dispensar a apresentação de 
seguro garantia e a certidão de falência como condição à comprovação 
da qualificação econômico-financeira da empresa. Por conseguinte, 
aprovo o Projeto Básico n. 001/2019-GSCP anexado ao andamento n. 
35. (...)”. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de maio de 2019. Assinado Digitalmente 
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Presidente do 
Tribunal de Justiça”.
Fundamentação Jurídica: Com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n. 
8666/93.

Elemento de Despesa: 3390-39.
Valor: R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais)
Cuiabá, 04 de junho de 2019.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo
<END:1091905:107>

<BEGIN:1091964:107>

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2019

00109625-59.2018.8.11.0000

O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, 
nomeado pela Portaria n. 236/2019-C.ADM - DJE nº. 10428, de 04/02/2019, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão Pública do PREGÃO 
ELETRÔNICO N. 13/2019 - CIA 0109625-59.2018.8.11.0000, no dia 19 de 
junho de 2019, às 10h30 - horário de BRASÍLIA-DF, no site do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: “Contratação, de 
empresa especializada para prestação de serviços terceirizados, de 
natureza contínua, na área de limpeza, higienização e conservação predial 
e dos bens móveis; de serviços de carga e descarga; de jardinagem e 
de porteiro, nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso e seus anexos, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes 
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