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Movimentação de Terra: Foi realizada a limpeza do terreno através de 

compactado mecanicamente o solo do fundo do barracão, antes das 
escavações das fundações. Fundações: Foram adotadas tubulações de 
concreto , seguindo orientações da NBR 6122 (Projeto de execução de 
fundações). Infraestrutura: Foi apoiada através de tubulações de concreto 
armado Fek 20 Mpa. Toda a estrutura em concreto armado foi executada 
conforme orientações da NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto). 
Pilares: Em concreto armado com resistência características de 30 MPa, 
engastados nos tubulões, e que servem de sustentação das paredes e 
apoios das estruturas metálicas de cobertura e fechamento dos oitões. 
Paredes e Painéis: Todas em concreto armado Fck 30 MPa, com 1,20 m de 
altura, ser estanques ao pilar e acabamento em concreto aparente. Recebeu 
vedação com mastique PU, a junção da parede com o Pilar, quando a 
parede for Pré-fabricada. Pavimentação: O Piso foi em concreto estrutural 
com espessura mínima de 10 cm, armado com tela soldada Q92 (Malha 
15x15 cm, bitola 4,2 mm). O Piso já compactado mecanicamente recebeu 
camada de pedrisco de 3 cm. O acabamento da superfície o Pavimento de 

normas NBR 6123 (Ação de ventos) e NBR 8800 (Projetos de estruturas de 

formado treliças, bem soldados, livre de rebarbas de soldas, dotados de 
vigas de travamento, contraventamentos e terçamentos. A estrutura foi 
apoiada nos pilares de concreto. Pintura em fundo projetor e corrosão. 
Cobertura em Chapa galvanizada ondulada 0,50mm e foi 100% estanque. 
Para fechamento das laterais e oitões foram colocados uma coluna para 
cada pilar concreto, e apoiados na parte superior da estrutura, terçadas e 
contraventadas com vedação em telhas onduladas galvanizadas e 
translúcidas. Acabamento em chapa galvanizada lisa, no encontro da 
cobertura com o fechamento das laterais e oitões. Considerando também 
as estruturas complementares como, bico de pato sobre a porta do oitão. 
Pintura: Recebeu pintura em tinta acrílica fosca, as faces externas e internas 
das paredes e os pilares do barracão. Tudo conforme memorial descritivo 
elaborado pelo engenheiro civil Leandro Wissmann, CREA nº 2549307 PR, 
com guia ART. nº 2943158, devidamente quitada. g) Silos: Duas bases para 
silo e túnel, com capacidade para 60.000 sacas cada uma e um silo pulmão, 
com capacidade de 22.000 sacas, com área total de 702,64 m². (Setecentos 
e dois metros e sessenta e quatro centímetros quadrados). Descrição - 
Preparo do Terreno: Foi efetuado, pelo executante, todos os cortes, 
escavações e aterros necessários para a obtenção de níveis do terreno 
indicado no projeto incluindo transporte, descarga e substituição de 
materiais. Cortes e escavações: Os materiais escavados nos cortes foram 
aproveitados nos aterros. Os volumes excedentes foram depositados em 
lugares determinados pelo proprietário. Reaterros das cavas de Fundação: 
Concluída as fundações, as cavas foram reaterradas em camadas 
compactadas de 20 cm de espessura máxima, molhadas e apiloadas de 
modo a serem evitadas posteriormente fendas, trincas e desníveis, por 
recalque, das camadas aterradas. Nestes reaterros não foram ultilizados 

detalhes fornecidos no que tange as dimensões, localização, resistência 
etc. Infra-Estrutura: Armadura: Foram obedecidas condições tais de 
plasticidade, que facilitaram as operações de manuseio. O Concreto 

de boa qualidade, contato pelo perfeito nivelamento das peças moldadas. 
Super Estrutura: Generalidades - A super estrutura foi executada respeitando 

tange as dimensões, localização, resistência, etc. Tudo conforme memorial 
descritivo elaborado pelo engenheiro civil Jordano Luiz Corso, RNP nº 
120.926.208-8, com guia ART. nº 3151945, devidamente quitada. h) Silos: 
Duas Base para silo e túnel, com capacidade de 60.000 sacas cada uma, 
com área total de 565,86 m² (Quinhentos e sessenta e cinco metros e 
oitenta metros e oitenta e seis centímetros quadrados), a seguir descritas: 
Descrição Preparo do Terreno: Foi efetuado, pelo executante, todos os 
cortes, escavações e aterros necessários para a obtenção de níveis do 
terreno indicado no projeto incluindo transporte, descarga e substituição de 
materiais. Cortes e Escavações: Os materiais escavados nos cortes foram 
aproveitados nos aterros. Os volumes excedentes foram depositados em 
lugares determinados pelo proprietário. Reaterros das Cavas de Fundação: 
Concluída as fundações, as cavas foram reaterradas em camadas de 20 cm 
de espessura máxima, molhadas e apiloadas de modo a serem evitadas 
posteriormente fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas 
aterradas. Nestes reaterros não foram utilizados solos que contenham 

tange as dimensões, localização, resistência etc. Infraestrutura: Armadura: 

são em aço carbono do Tipo CA-50 e CA-60, sendo que o cobrimento 
mínimo de norma foi respeitado. Concreto: O Concreto quando fresco 
forneceu condições tais de plasticidade, que facilitaram as operações de 
manuseio. O Concreto apresenta características de durabilidade, imperme-

utilizadas eram de tábuas de boa qualidade, contato pelo perfeito 
nivelamento das peças moldadas. Superestruturas: Generalidades - A su-
perestruturas foi executada respeitando os dados do Projeto Estrutural, es-

resistência, etc. Tudo conforme memorial descritivo elaborado pelo 
engenheiro civil Jordano Luiz Corso, RNP nº 120.926.208-8, com guia ART. 
nº 3151945, devidamente quitada. Por ser a expressão da verdade, 

JOÃO CARLOS TURRA - SÓCIO ADMINISTRADOR. ZELINDO TURRA - 
SÓCIO ADMINISTRADOR. MARCO ANTONIO FABRIS - SÓCIO ADMI-
NISTRADOR. FABIO TURRA JAEGER - SÓCIO ADMINISTRADOR.
<END:1187988:160>
<BEGIN:1187998:160>

3 J MADEIRAS LTDA, CNPJ: 38.031.055/0001-31, torna público que 
requereu junto a SEMA/MT, a Alteração de Razão Social e aproveita-
mento de Licença de Operação, referente a LO nº 320618/2019, para 
atividade madeireira em Aripuanã/MT.

Publicar-65-99228-9990
<END:1187998:160>
<BEGIN:1187999:160>

BRASIL WOOD MADEIRAS EIRELI-ME, com CNPJ: 25.259.157/0001-
67, torna público que requereu junto a SEMA/MT, a Renovação de sua 
Licença de Operação, referente a LO nº 316619/2018, para atividade 
madeireira em Aripuanã/MT.

Publicar-65-99228-9990
<END:1187999:160>
<BEGIN:1188000:160>

CASSIMAD IND. E COM. DE MAD. EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ 
11.079.303/0001-68, torna público que requereu junto a SEMA/MT-Secreta-
ria Estadual de Meio Ambiente, Renovação da Licença Operação - L.O e 
Alteração de Razão Social, localizada no Não 
foi determinado EIA/RIMA.

Publicar-65-99228-9990
<END:1188000:160>
<BEGIN:1188002:160>

IMAPA INDUSTRIAL LTDA, com CNPJ: 01.972.858/0001-80, torna 
público que requereu junto a SEMA/MT, a Renovação de sua Licença de 
Operação, referente a LO nº 316556/2018, para atividade madeireira em 
Aripuanã/MT.

Publicar-65-99228-9990
<END:1188002:160>
<BEGIN:1188011:160>

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
TIM S.A, portadora do CNPJ nº 02.421.421/0193-00, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-
Sedec Coordenadoria de Meio Ambiente de Sapezal, as Licenças Prévia, 
Instalação e Operação, para atividade de Estação Rádio Base localizada 
no endereço: Rodovia MT - 235, KM 133, fazenda Tucunaré -  Sapezal /MT 
(NLSPZL96).
<END:1188011:160>
<BEGIN:1188012:160>

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
TIM S.A, portadora do CNPJ nº 02.421.421/0193-00, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico-
Sedec Coordenadoria de Meio Ambiente de Sapezal, as Licenças Prévia, 
Instalação e Operação, para atividade de Estação Rádio Base localizada 
no endereço: Rodovia MT - 235, KM 133, fazenda Tucunaré -  Sapezal /MT 
(NLSPZL95).
<END:1188012:160>
<BEGIN:1188018:160>

Andreia Flavia Barboza ( CENTRO GÁS) CNPJ25.189.980/0001-00, torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMA, 
a Licença de Prévia (LP), Instalação (LI) e Licença de Operação (LO),para 
atividade  Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), 
instalados a Av. Marechal Dutra,  1355,  Centro, município de Rondonópolis/
MT.
<END:1188018:160>
<BEGIN:1188035:160>

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, CNPJ Nº 
05.644.974/0001-21, torna público que solicitou junto A SEMA A Renovação 
de Outorga de 02 Poços Tubulares que estão construídos na Rod Br 163 
km 758 - Bairro: Área de Expansão Urbana, no Município de Sorriso - MT.

MECANICA CORUJA LTDA - ME, CNPJ 38.248.625/0001-40, torna público 
que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de Serviços 

na R Area de Expansao Urbana ROD BR 163, N 8173, BOX 05 E 06 LOTE 
01B, Expansão Urbana, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)
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ZIEMNICZAK & CIA LTDA, CNPJ 00.067.636/0001-50, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - 
SAMA/SORRISO, a renovação da Licença de Operação para a atividade de 

de ferragens e ferramentas e Reparação de artigos do ramo mobiliário. 
Localizado na Rua São José, nº 1434, Industrial I etapa, município de 

CONSTRUART LTDA - CNPJ: 09.338.459/0001-74, localizada na rua 
Manaus, 1311N, ST 14, QD 038, LT0023, Industrial, município de Lucas do 
Rio Verde (MT) torna público que requereu junto a SEMA/MT - Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso a liberação das Licenças 
Prévia - LP e de Instalação - LI, para a atividade de “Empreendimentos 
Multifamiliares - (Condomínios e Conjuntos Habitacionais)” do empreendi-
mento RESIDENCIAL EUROPA, localizado na Rua Renascença, S/N, QD 
001G, LT48G2, ST12, Bairro Veneza, Lucas do Rio Verde/MT. Responsável 
Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES - (65) 

O SR. NEURI WINK inscrito no CPF sob o n° 351.417.940-91, torna público 
que requereu a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença 
Prévia (LP) Licença de Instalação (LI) para Atividade de Irrigação por pivô 
Central na Fazenda Certeza no município de Querência, estado de Mato 
Grosso. Não foi determinado EIA/RIMA.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.
<END:1188035:161>
<BEGIN:1188057:161>

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO PRTB - 28
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA

A Executiva Municipal de Várzea Grande MT., do Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro - PRTB, convoca os Senhores Convencionais 
habilitados na forma do Artigo 22 do Estatuto Partidário Nacional, para 
participarem da Convenção Municipal de Várzea Grande MT., a ser 
realizada no dia 12 de setembro de 2020, na Av. Castelo Branco, 2000, 
Bairro Centro-sul, cidade de Várzea Grande MT., no Tênis Club, com início 
às 9:45HS, primeira convocação, e a segunda convocação às 10:00hs, es-
tendendo-se até cumprimento integral de pauta.
ITEM 01 - Escolha da Chapa Majoritária de refeito e Vice-Prefeito do 
município de Várzea Grande MT:
ITEM 02 - Decisão sobre Coligação Majoritária com outros partidos;
ITEM 03 - Assuntos Gerais.

compatibilizar a realização das convenções por meio virtual se for o caso, 
com as devidas exigências legais e regulamentares que permitem validar 
a veracidade das informações inseridas nas atas, RECOMENDAMOS aos 
participantes durante a reunião, o uso obrigatório de máscara bem como 
o uso de álcool em gel que estará disponível no local, devendo também 
manter um certo distanciamento para diminuir e evitar o risco de transmissão 
pelo Covid-19.
Várzea Grande MT., 08 de setembro de 2020

ALUISIO VIANA SILVA

MT
Publicar-65-3644-4382

<END:1188057:161>
<BEGIN:1188062:161>

Renan Simon-EPP, CNPJ 05.763.780/0001-45, localizada no município de 
Alto Araguaia - MT, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso-SEMA/MT, a Autorização 
Ambiental de Funcionamento - AAF para Resserragem de Madeiras. Não 
foi determinado o Estudo de Impacto Ambiental EIA /RIMA.
<END:1188062:161>
<BEGIN:1188063:161>

SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA, CPF. 432.558.331-91 torna público que 
requereu junto a SEMA a LICENÇA FLORESTAL - LF, com PMFS/POA, da 
Fazenda Oásis. O empreendimento localiza-se no município de Juína MT. 
Não foi determinado EIARIMA.
<END:1188063:161>
<BEGIN:1188064:161>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL - ERRATA

No preâmbulo do Edital - Onde se lê: O Presidente do Partido Progres-
sistas (PP) do Município de Nova Ubiratã, na forma da legislação eleitoral 
vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os Convencio-
nais devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à 
Convenção Municipal do PP de Nova Ubiratã a ser realizada no dia 14 de 

setembro de 2020, com início às 18h00min, na Rua Rio Grande do Sul, nº 
1570, desta cidade, para deliberação da seguinte.
Leia-se: O Presidente do Partido Progressistas (PP) do Município de 
Nova Ubiratã, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta 
Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilitados 
ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do PP 
de Nova Ubiratã a ser realizada no dia 14 de setembro de 2020, com início 
às 18h00min, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1550, desta cidade, para 
deliberação da seguinte.

Nova Ubiratã - MT, 04 de setembro de 2020.
LEONILDO ANTONIO

(Presidente municipal do PP)
<END:1188064:161>

<BEGIN:1188065:161>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos dos arts. 17, I, 29, parágrafo único, 30, I e II,32, §§ 1º, 2º e 

convocados por este Edital, todos os membros da Comissão Executiva 

e o(a) Prefeito e/ou respectivo(a) Vice-Prefeito(a), para a CONVENÇÃO 
MUNICIPAL, que será realizada no dia 15/09/2020, com início às 14:00 
horas e encerramento às 19:00, sito a rua Rio Grande Do Sul, nº.1550, 
Centro nesta cidade de Nova Ubiratã, com a seguinte:
ORDEM DO DIA - A) Deliberar sobre propostas de coligação; B) Escolha 
de candidaturas a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; C) Sorteio dos 

relacionados às eleições municipais 2020.

Nova Ubiratã-MT, 08 de Setembro de 2020
Fernando José Da Silva

Presidente Municipal do PODEMOS
<END:1188065:161>

<BEGIN:1188067:161>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

A Comissão Provisória Municipal do PSL - Partido Social Liberal do 
município de Nova Ubiratã - MT, por meio de seu presidente, adiante 
assinado, vem, nos termos do Estatuto do PSL, convocar os convencionais 
para a Convenção Municipal a realizar-se em 16/09/2020, com início às 
9:00 horas e término às 14:00 horas, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 
1550, nesta cidade de Nova Ubiratã-MT, CEP 78.888-000, tendo em vista 
deliberar sobre a seguinte: ORDEM DO DIA - I. Escolha dos candidatos a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; II. Formação de coligação partidária as 
eleições majoritárias de 2020; III. Sorteio dos números dos candidatos a 
Vereador; IV. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Nova Ubiratã - MT, 02 de setembro de 2020.

RENATO VIEIRA FARIA
PRESIDENTE COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PSL -

<END:1188067:161>

<BEGIN:1188068:161>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL - ERRATA

No preâmbulo do Edital - Onde se lê: O Presidente do Partido Social 
Democrático do Município de Nova Ubiratã, na forma da legislação eleitoral 
vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os Convencio-
nais devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à 
Convenção Municipal do PSD de Nova Ubiratã a ser realizada no dia 14 de 
setembro de 2020, com início às 19h30min, na Rua Rio Grande do Sul, nº 
1570, desta cidade, para deliberação da seguinte.
Leia-se: O Presidente do Partido Social Democrático do Município de 
Nova Ubiratã, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta 
Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilitados 
ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do PSD 
de Nova Ubiratã a ser realizada no dia 14 de setembro de 2020, com início 
às 19h30min, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1550, desta cidade, para 
deliberação da seguinte.

Nova Ubiratã - MT, 04 de setembro de 2020.

DHIEGO FEIJO SETTER
(Presidente Municipal do PSD)

<END:1188068:161>


