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de emissão privada, ou se a representação da comunhão dos Debenturistas 
ocorrerá por meio do Agente Fiduciário, na forma do art. 12, §2º da Instrução 
CVM nº 583/2016; (ii) caso os Debenturistas decidam ser representados 
em conjunto pelo Agente Fiduciário, deliberar pela contratação de escritório 
de advocacia para representação e acompanhamento do referido processo 
em nome da comunhão dos Debenturistas, bem como debater acerca das 
medidas a serem adotadas no âmbito da RJ; (iii) definir eventual início 
dos procedimentos de excussão da garantia fidejussória da Emissão e/ou 
dos procedimentos judiciais e/ou extrajudiciais em face da Emissora para 
realização dos créditos dos Debenturistas; (iv) definição sobre o pagamento 
das parcelas vencidas e vincendas de remuneração devida ao Agente 
Fiduciário, considerando que a Companhia encontra-se inadimplente com 
tais pagamentos desde agosto/2018; e (v) autorizar o Agente Fiduciário a 
firmar documentos e tomar quaisquer medidas necessárias, a fim de refletir 
as deliberações tomadas no âmbito desta Assembleia, conforme aplicável. 
Informações Gerais: Observado o disposto no art. 126 da Lei das S/As 
e na Instrução DREI 79, os Debenturistas deverão encaminhar até o dia 
útil anterior à data de realização da AGD, ao Agente Fiduciário, para o 
e-mail ger2.agente@oliveiratrust.com.br cópia dos seguintes documentos: 
(a) documento de identidade do representante legal ou procurador; e (b) 
caso o Debenturista não possa estar presente à AGD e seja representado 
por um procurador, procuração com poderes específicos para sua 
representação na AGD, obedecidas as condições legais, acompanhada 
dos demais documentos societários de representação do Debenturista, 
em caso de pessoa jurídica. Procedimentos Aplicáveis à realização Digital 
- Em atendimento à Instrução DREI 79/2020, apresentamos abaixo os 
procedimentos aplicáveis à realização da AGD por meio digital: 1 - Acesso 
e utilização do Sistema Eletrônico: A AGD será realizada através de 
plataforma digital, que possibilitará a participação remota dos Debenturistas, 
sendo que a votação a distância poderá ocorrer mediante o envio de boletim 
de voto a distância e/ou mediante atuação remota, via plataforma digital. 
O conteúdo da AGD será gravado pelo Agente Fiduciário e o acesso 
será disponibilizado via email aos Debenturistas que se cadastrarem e 
confirmarem sua participação, por meio do envio de seus respectivos 
documentos até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura 
dos trabalhos. O Agente Fiduciário não se responsabilizará por eventuais 
falhas de conexão ou problemas operacionais de acesso ou equipamentos 
dos Debenturistas. A ata da AGD poderá ser assinada isoladamente 
pelo presidente e secretário da mesa, que certificarão no documento os 
Debenturistas presentes, na forma da Instrução DREI 79. 2 - Depósito Prévio 
de Documentos: Para participarem da AGD, os Debenturistas deverão 
enviar até 2 dias antes de sua realização, para o e-mail ger2.agente@
oliveiratrust.com.br: (i) a confirmação de sua participação acompanhada 
do CNPJ ou CPF dos Debenturistas, conforme o caso, (ii) a indicação 
dos representante(s) que participara(ão) da AGD, informando seu CPF, 
telefone e e-mail para contato, e (iii) as cópias dos respectivos documentos 
de comprovação de poderes, conforme item 3 abaixo. O Agente Fiduciário 
enviará até 2 horas antes da realização da AGD, um e-mail ao respectivo 
Debenturista contendo as orientações para acesso e os dados para 
conexão ao sistema eletrônico para cada um dos Debenturistas que tiverem 
confirmado a participação, conforme acima indicado. Caso determinado 
Debenturista esteja com problemas de acesso à plataforma ou não tenha 
recebido o convite individual para participação na AGD com até 2 horas de 
antecedência em relação ao horário de início da AGD, deverá entrar em 
contato com o Agente Fiduciário para o telefone +55 (21) 3514-0000, com 
no mínimo 1 hora de antecedência em relação ao horário de início da AGD 
para que seja prestado o suporte adequado e, conforme o caso, o acesso 
do Debenturista seja liberado mediante o envio de novo convite individual. 
Caso o Debenturista tenha dúvidas gerais relacionadas à AGD, deve entrar 
em contato com o Agente Fiduciário no endereço de e-mail ger2.agente@
oliveiratrust.com.br. No dia de realização da AGD, os Debenturistas deverão 
se conectar com 30 minutos de antecedência munidos de documento de 
identidade e dos documentos previamente encaminhados por e-mail, os 
quais poderão ser exigidos pelo Agente Fiduciário. O Agente Fiduciário 
não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão ou problemas 
operacionais de acesso ou equipamentos dos Debenturistas. RJ, 25 de 
setembro de 2020. OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
<END:1191749:99>
<BEGIN:1191501:99>

RONDISTUR HOTÉIS E TURISMO S/A
CNPJ(MF): 02.981.314/0001-48

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia 
Geral ordinária, no dia 07/10/2020 as 16:00hs na sede social da empresa, 
sito a Rua João pessoa 916, bairro centro na cidade de Rondonópolis- MT, a 
fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação 
do relatório de administração, balanço patrimonial e demais demonstrações 
financeiras, relativa ao exercício encerrado em 31/12/2019.  Comunicamos 
que se encontram a disposição dos Senhores Acionistas na Sede social, 
a documentação a que se refere o Art.133 da lei n° 6404/76, relativos ao 
exercício social encerrado em 31/12/2019. Rondonópolis-MT 25/09/2020. A 
administração. (DMT/DO).
<END:1191501:99>

<BEGIN:1191975:99>

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 20/0059

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria Sesc 0179/2019, Portaria Sesc 190/2020 e 
Portaria Sesc 191/2020, torna público para o conhecimento das empresas 
interessadas que no local, horário e data, abaixo indicados, realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE 
PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento menor 
preço por lote, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI-
GRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE 
SESC RONDONÓPOLIS, de acordo com a Resolução SESC 1.252/12-CN, 
de 01 de Agosto de 2012 e em obediência aos termos e às condições es-
tabelecidas no Edital e seus Anexos.  DATA E HORÁRIO: dia 06/10/2020 
às 09h30min (Horário de Brasília), Local: Sessão Pública, por meio 
de internet, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferido para o sistema “BBMNET LICITAÇÕES” Página da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.
br, Telefone: (65) 3616-7917/ 3616-7930. MARILDA CABRAL DE AQUINO 
- PREGOEIRA. CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR 
REGIONAL DO SESC/AR/MT.
<END:1191975:99>
<BEGIN:1191976:99>

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 20/0079

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria Sesc 0179/2019, Portaria Sesc 190/2020 e 
Portaria Sesc 191/2020, torna público para o conhecimento das empresas 
interessadas que no local, horário e data, abaixo indicados, realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE 
PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento menor 
preço por lote, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER O 
ALMOXARIFADO SEDE DO SESC/AR/MT, de acordo com a Resolução 
SESC 1.252/12-CN, de 01 de Agosto de 2012 e em obediência aos termos 
e às condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.  DATA E HORÁRIO: 
dia 07/10/2020 às 09h30min (Horário de Brasília), Local: Sessão Pública, 
por meio de internet, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferido para o sistema “BBMNET LICITAÇÕES” Página 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias no endereço: www.bbmnetlicita-
coes.com.br, Telefone: (65) 3616-7917/ 3616-7930. MARILDA CABRAL 
DE AQUINO - PREGOEIRA. CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - 
DIRETOR REGIONAL DO SESC/AR/MT.
<END:1191976:99>
<BEGIN:1192039:99>

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA,  
CNPJ 00.942.246/0003-44, torna público que requereu junto à SEMA/ MT 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente , o pedido de Licença de Operação 
- LO,  para a atividade de Comércio Atacadista de Álcool carburante, 
Biodiesel, Gasolina e demais derivados de Petróleo localizado na Rodovia 
BR 163, s/n, Alto da Glória, no município de Sinop-MT.

SAMUEL COELHO DA SILVA 03861386135, CNPJ 36.208.532/0001-
66, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença 
Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para 
a atividade de 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de 
comunicação, localizado na Rua São Francisco de Assis, nº 2180 - sala 
02, no Bairro São Domingos, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA.

GODOI JUNIOR E SOUZA LTDA, CNPJ 21.735.319/0001-35, da clínica 
ORTODONTIC CENTER, torna público que requereu à Secretaria Municipal 
De Meio Ambiente E  Desenvolvimento Sustentável De Sinop-MT, a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para 
atividade de: ATIVIDADE ODONTOLÓGICA; situado à Av. Itaúbas, 2784, 
Setor Comercial, em Sinop-MT. [ RESP. TEC. IVAN AP. FERREIRA JR. - 
Eng. Ambiental e Seg. Trabalho (66) 99916-1757 - ivan.eng.ambiental@
gmail.com ]

BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS IMPERIAL LTDA, CNPJ: 
07.782.612/0002-03, LOCALIZADA NA ESTRADA MARIA CELESTE 
S/N°, CHÁCARA IMPERIAL SETOR INDUSTRIAL, VEM TORNAR 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA ESTADUAL DO 
MEIO AMBIENTE) A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E LICENÇA PRÉVIA (LP) DE AMPLIAÇÃO 
NO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT - NÃO EIA-RIMA.
<END:1192039:99>
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<BEGIN:1192040:100>

13 DE MAIO
HOSPITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados do Hospital e 
Maternidade 13 de Maio Vila Romana SIA, CNPJ: 11.198.350/0001-20 
para participar da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 
29/09/2020, na Associação Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces), 
localizada na Rua Tenente Lira, no 230, na cidade de Sorriso, M T, CEP: 
78.890-000, em primeira convocação às 18h30min, com a presença de 
acionistas que representem, no mínimo 1/4 (um quarto) das ações da 
companhia com direito a voto; e, em segunda convocação às 19h00min, 
instalar-se-á com qualquer número, conforme disposto no art. 125 da Lei n. 
0 6.404/76, ocasião em que será apreciada a seguinte ordem do dia:

1) Apresentação do relatório de Gestão.
2) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
incluindo o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente.
3) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício.
4) Eleição dos membros do Conselho de Administração.
5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
6) Fixar remuneração global dos administradores.

O Conselho de Administração, nos termos do § 1º, do artigo 17 do 
Estatuto Social da Companhia, através do seu Presidente, INFORMA que, 
encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, 
os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Sorriso - MT, 27de 
agosto de 2020.

<END:1192040:100>

<BEGIN:1192055:100>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do CLUBE DE TIRO E CAÇA PANTANAL, no uso de suas 
atribuições legais, convoca os associados proprietários estatutariamen-
te habilitados que integram os quadros associativos do CTCP para se 
reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se de acordo 
com os indicativos abaixo: DATA: 31 de outubro de 2020. LOCAL:- Rua 
da Cereja, numero 522, Ed Centro Empresarial RM, bairro bosque da 
Saúde, sala auditório. HORÁRIO:- Às 15:00 hs.(quinze horas) em primeira 
convocação com presença de 2/3 (dois terços) do número de associados 
proprietários em condição de votar. As 15:30 hs. (quinze e trinta horas) em 
segunda convocação, com a presença de metade dos associados proprie-
tários, com direito a voto; E às 16:00 hs.(dezesseis horas) em terceira e 
última convocação, com a presença de pelo menos 14 (catorze associados) 
proprietários com direito a voto; ORDEM DO DIA: - 1) Prestação de contas 
da diretoria biênio 2018/2019; 2) Eleição e posse de diretoria executiva, 
comissão de sindicância e conselho fiscal para o biênio 2020/2021; 3) 
Assuntos Gerais;

LUIZ ALBERTO DE AGUIAR - DIRETOR PRESIDENTE
<END:1192055
<END:1192055

Ultracenter Serviços Médicos LTDA, CNPJ 26.533.695/0002-41. Torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Rural Sustentável do Município de Várzea Grande-SEMMADRS/VG 
a Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LI e Licença de Operação-LO 
para a atividade de Laboratórios clínicos, localizada na Avenida Alzira 
Santana (LOT C SUL), Bairro: Centro Sul, Várzea Grande/MT
<END:1192055

<BEGIN:1192113:100>

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DE TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2020/SAMAE
CONCORRÊNCIA Nº 003/2020/SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará 
da Serra - Mato Grosso, através do Setor de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade 
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2020/SAMAE, para seleção da melhor proposta 
pelo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE ESTUDOS E 
SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
DA CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO RIO SEPOTUBA. A 
abertura do certame está prevista para as 08h00min do dia 29 de Outubro 
de 2020. A VISITA TÉCNICA poderá ser agendada previamente, e realizada 
das 08h00min do dia 29 de Setembro de 2020 às 13h00min do dia 28 de 
Outubro de 2020. O horário de funcionamento do SAMAE de Tangará da 
Serra/MT, na Avenida Brasil, nº 2350-N, Paço Municipal - Anexo, Jardim 
Europa é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 07h00m às 
13h00m. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente no site: www.
samaetga.com.br/publicacoes. e-mail: licitacao@samaetga.com.br.  Fone/
Fax para contato: (65) 3311-6504 / 3311-6517 / 3311-6518.
Tangará da Serra/MT, 25 de Setembro de 2020.
Edinéia G. de Souza Vieira. Presidente da CPL - SAMAE

K3 Publicações em Jornais (65) 3052-2600
<END:1192113:100>
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