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SINDICATO RURAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
AVISO RESUMIDO ELEIÇÕES SINDICAIS

Será realizada Eleição Sindical no dia 12 de janeiro de 2021, no período 
das 07h30 às 15h00 horas, na sede desta entidade, à Rua Julião Leite 
De Brito S/nº, neste município de Vila Bela Da SS.Trindade /MT,  em 
primeira convocação, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e seus 
respectivos suplentes, devendo o registro de chapa(s) ser apresentado à 
Secretaria deste sindicato, em dias úteis, no horário das 08h00 às 11h00 
e das 13h00 às 17h00 horas, no período de 20 (vinte) dias a contar do 1º 
dia útil após a data da publicação deste Aviso. A eleição acontecerá em 
primeira convocação com o comparecimento de 2/3 dos associados com 
direito a voto. Caso contrário, em segunda convocação no dia 13/01/2021, 
com o comparecimento de 50% dos associados com direito a voto. Não 
alcançando este número, a eleição acontecerá em terceira e última 
convocação no dia 14/01/2021, devendo contar com o comparecimento 
de 40% dos associados com direito a voto, sempre nos mesmos locais e 
horários. O Edital de Convocação da Eleição encontra-se afixado na sede 
desta entidade e em outros locais públicos.

Vila Bela Da SS.Trindade /MT, 31/08/2020

Jose Teixeira
Presidente
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ASSOCIAÇÃO DE REVENDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
DE SORRISO - CEARPA NOVA UBIRATÃ, CNPJ: 05.301.762/0003-03, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT, a Renovação de Licença de 
Operação - LO, para a Unidade de recebimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos de Nova Ubiratã - MT.

ASSOCIAÇÃO DE REVENDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
DE SORRISO - CEARPA, CNPJ: 05.301.762/0002-22, torna público que 
requereu junto a SEMA/MT, a Renovação de Licença de Operação - LO, 
para a Unidade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos de 
Boa Esperança do Norte - MT.

CAMPOS SUPERMERCADOS LTDA - ME, CNPJ n° 04.929.810/0001-
88, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Renovação 
Licença de Operação (LO), para atividade de Comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
minimercados, mercearias e armazéns, localizada na Rua Alencar 
Bortolanza, 649, Industrial 1 Etapa, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.(TOP PROJETOS 3544-0266)

GRUPO JVF LTDA SPE inscrito no CNPJ nº 26.307.791/0001-90, torna 
público que requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a 
LICENÇA PRÉVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO para a atividade principal 
52.22-2-00 Terminais Rodoviários e Ferroviários. O empreendimento será 
localizado na Avenida dos Jacarandás com Avenida das Palmeiras com 
Rua das Gérberas com Rua das Ipoméias, S/N, QD. 142-143 LT. 01/14 - 
01/14, Jardim Primaveras - Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.
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Dario Rodrigues Salazar-ME, CNPJ: 15.379.936/0001-42, torna público 
que requereu à SEMA-MT as Licenças Ambientais - Modalidades: LP, 
LI e LO, para atividade de Transporte de Navegação Pluvial - Balsa, 
localizada na Rod. MT 326 km 80, lado esq. Rio das Mortes, Zona Rural, 
nas coordenadas geográficas LATITUDE 11°37’08,82”S e LONGITUDE 
52°50’25,91”W, município de Nova Nazaré -MT
<END:1186214:67>
<BEGIN:1186215:67>

Filadelfo dos Reis Dias,CPF047.942.901-44, torna público que requereu 
a SEMA/MT, a Renovação da Licença de Operação n° 313699/2016 do 
processo SEMA n°323225/2010, extração e beneficiamento de minério de 
Ouro localizado na Mina do Bosco as margens da Rodovia BR- 070, ficando 
18 km após o trevo do Lagarto sentido Cáceres, S/N, Zona Rural, Nossa 
Senhora do Livramento-MT
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente do SINTAFQUIMI - SINDICATO TRABALHADORES 
ALCOOL E FERTILIZANTES DOS QUIMICOS, no uso das suas 
atribuições legais, conforme preceitua o Estatuto Social convoca todos 
os trabalhadores da Usina BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE 
ENERGIA RENOVÁVEL, para participarem da assembleia geral extraor-
dinária que será realizada no dia 03 de setembro de 2020 com início às 
06h30min (horário de Brasília), respectivamente em primeira convocação 
com 50% mais um dos presentes, e se não houver quórum, será realizada a 
segunda e última chamada uma hora após a primeira, ou seja, as 07h30min 
(horário de Brasília) com qualquer número de trabalhadores presentes, 
será realizada no pátio da empresa USINA BRENCO, sito a Rodovia MT 

100, km 51, lado esquerdo, Alto Taquari/MT, para deliberarem a seguinte 
ordem do dia: a) Discussão e votação da pauta de reivindicação dos tra-
balhadores, para a celebração do acordo coletivo de trabalho 2020/2021; 
b) Discussão e votação da pauta de reivindicação do PLRO; c) Discussão 
e votação de Contribuição dos Beneficiados pelo PLRO; d) Discussão e 
votação para a Assembleia Geral Extraordinária continue permanente até 
o termino das negociações; e) Delegar poderes para os representantes do 
Sindicato negociarem as bases do acordo ou instaurarem dissídio. Faça 
constar que a assembleia permanecerá aberta para consulta à categoria em 
outros locais de trabalho, até a conclusão das negociações ou até posterior 
convocação. Alto Taquari/MT, 26 de agosto de 2020. Alberto de Jesus 
Araújo - Diretor Presidente.
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SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CNPJ 01.377.043/0001-53, Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova
E-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020

REGISTRO DE PREÇO N° 035/2020

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de dosadoras, 
reservatórios de hipoclorito de sódio para tratamento de água para 
consumo humano, cabos PP e tubos PEAD para manutenção do SAAE 
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde/MT, nos 
termos do Termo de Referência Anexo I do edital. Realização: Por meio 
do site https://comprasgovernamentais.gov.br/ Inserção de propostas no 
sistema Comprasnet: das 10h de 31/08/2020 até o horário para a abertura 
do certame, horário de Brasília - DF. Início da sessão pública de disputa 
16/09/2020 às 10h horário de Brasília - DF, por meio do site https://com-
prasgovernamentais.gov.br/ , sendo conduzido na sede do SAAE de Lucas 
do Rio Verde - MT.  Edital Completo: SAAE - Fone: (65) 3549-7715/7708, 
e-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br e nos sites https://comprasgoverna-
mentais.gov.br/ e http://www.saaelrvmt.com.br.  Fundamento Legal: Regida 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 
8.666/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto 
Federal n° 10.024/19.  Lucas do Rio Verde - MT, 28 de agosto de 2020.
Sônia Alves Duarte Bueno - Pregoeira

K3 Publicações em Jornais (65) 3052-2600
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