
JC PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ sob nº 28.009.080/0001-65

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
JC PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no 
CNPJ n. 28.009.080/0001-65, com sede na Avenida Brasília, nº 177, Andar 1, 
Jardim das Américas, CEP 78.060-601, no Município de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso, representada por seu Diretor Presidente JOÃO CLINI, brasileiro, 
viúvo, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 0075182-0 
SSP/MT expedida em 26/06/1997, nascido aos 28/02/1948, fi lho de José Clini 
e Ida Rafaeti, natural de Uchoa, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 
244.716.748-20, residente e domiciliado na Avenida Brasília, n. 177, Andar 1, 
Jardim das Américas, CEP 78.060-601, no Município de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso, vem, na forma do disposto no artigo 11 do Estatuto Social da 
Companhia e artigo 124 da Lei nº 6.404/76, por meio deste, CONVOCAR os 
ilustres acionistas da Companhia a comparecerem na Quinta Assembleia Geral 
Extraordinária que se realizará no dia 19 de janeiro de 2021, às 08h00 (oito 
horas) da manhã, por meio de Videoconferência, a fi m de deliberarem sobre 
as seguintes matérias:
I. Cancelamento da Terceira Assembleia Geral Extraordinária reali-
zada em 13/03/2020, com registro sob o nº 2245955 em 24/03/2020 na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso;
II. Cancelamento da Quarta Assembleia Geral Extraordinária realiza-
da em 28/08/2020, com registro sob o nº 2294232 em 16/09/2020 na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso;
III. Eleição dos administradores e membros da Diretoria;
IV. Autorização para iniciar as tratativas negociais para venda de ati-
vos da CORIM à terceiros;
V. Autorização para que a Diretoria forneça aos interessados os do-
cumentos necessários para análise do valor de empresa – Valuation;
VI. Autorização para realização de auditorias, caso seja necessário;
VII. Autorização para que o Vice-Presidente assine Contratos de Inter-
mediação Comercial em favor da empresa;
VIII. Aprovação da proposta de venda dos imóveis da CORIM EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A conforme preço mínimo estipulado na MOU 
(Memorando de Entendimentos) de 24/07/2020;
IX. Autorização para que os Diretores fi rmem contrato de intermedia-
ção do negócio de venda ao preço de 5% da MOU;
X. Autorização para que os Diretores fi rmem contrato de venda nos 
termos da MOU;
XI. Parecer da Nelson Wilians e Advogados Associados quanto a tri-
butação incidente sobre a venda dos imóveis da CORIM;
XII. Aprovação de cisão e criação de nova empresa que irá deter as 
Ações da CORIM;
XIII. Apresentação da Justifi cação constando:
a) os motivos ou fi ns da operação;
b) o interesse da companhia na sua realização;
c) as ações que os acionistas preferenciais receberão;
d) a composição do capital das companhias com as ações emitidas 
em substituição das extintas;
XIV. Apresentação e aprovação do número, espécie e classe das ações 
que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão 
e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição;
XV. Apresentação e aprovação dos elementos ativos e passivos que 
formarão cada parcela do patrimônio;
XVI. Apresentação e aprovação dos critérios de avaliação do patrimônio 
líquido, o tratamento das variações patrimoniais posteriores e a Ratifi cação dos 
peritos nomeados pelos Diretores para elaborarem o Laudo de Avaliação;
XVII. Defi nição do valor do capital da sociedade a ser criada e da re-
dução do capital da JC PARTICIPAÇÕES S/A com consequente alteração do 
Estatuto Social;
XVIII. Apresentação e aprovação do projeto de Estatuto Social da nova 
empresa;
XIX. Autorização para os Diretores praticarem todos os atos que se fi ze-
rem necessários à formalização da cisão.
Os Acionistas deverão enviar e-mail aos endereços eletrônicos: corim@shop-
ping3americas.com.br e karas@holdbackconsultoria.com.br, com antecedên-
cia, solicitando o link da Videoconferência.
Os documentos pertinentes às matérias que serão apreciadas nessa Assem-
bleia se encontram à disposição dos senhores Acionistas na sede da Compa-
nhia. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO CLINI

Diretor Presidente

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendi-
mento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiên-
cia em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrô-
nica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade 
para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade 
de horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote 
offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 
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A empresa VS GALVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MADEIRAS, CNPJ 39.982.808/0001-57, torna público que 
requereu à SEMA a Renovação de Licença Ambiental Sim-
plifi cada - RLAS, com atividade de Serraria com desdobra-
mento de madeira em bruto, comércio atacadista de ma-
deira e produtos derivados e comércio varejista de madeira 
e artefatos no município de Santa Carmem-MT. Não EIA/
RIMA.(Acácia Florestal Engenharia-fone (66) 3532-3297).

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., CNPJ nº 
06.116.723/0025-04 torna público que requereu a Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso 
– MT a Alteração de Titularidade (Razão Social) da Licen-
ça Ambiental LO nº 064/2019, para a atividade “Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo”, no município de Sorriso - MT. Não foi 
determinado EIA.

A INPASA AGROINDUSTRIAL S.A., CNPJ. 
29.316.596/0001-15, torna público que requereu à Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente –SEMA/MT, a Licença 
Prévia – LP da ampliação da planta industrial de produção 
de etanol de Milho, localizada na Rodovia BR 163, km 817, 
Zona Rural de Sinop – MT. Foi determinado estudo de im-
pacto ambiental.

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., CNPJ nº 
06.116.723/0020-08 torna público que requereu a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente SEMA – MT a Alteração 
de Titularidade (Razão Social) da Licença Ambiental LO 
nº 322734/2020, para a atividade “Comércio atacadista 
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo”, no município de Ipiranga do Norte - MT. Não foi 
determinado EIA.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE CANCELAMENTO N° 121/2020

O Município de Nova Mutum - MT torna público o cancelamento do 

Pregão Presencial nº 121/2020, por conveniência administrativa.

Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 2.020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 16 
de dezembro 2020, com início às 14:00 ( quatorze horas ), tendo como 
objeto credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços 
funerários para atendimento às famílias e ou/ indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social e ou/ financeira conforme lei municipal de 
benefícios eventuais nº 1885/2015 das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 220649, 826062, 211779, 819966, 211780, 211781, 
838501, 835491, 211783, 211782 - FUNERÁRIA NOVA MUTUM EIRELI - 
ME inscrita no CNPJ sob o número 26.661.252/0001-55 no valor de R$ 
413.898,30;  Itens 220649, 826062, 211779, 819966, 211780, 211781, 
838501, 835491, 211783, 211782 - E. DA C. ROCHA EIRELI - ME inscrita 
no CNPJ sob o número 24.721.805/0001-92 no valor de R$ 413.898,30.

AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 012/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 2020.

Nova Mutum - MT, 18 de Dezembro de 2020.

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 15 de 
Dezembro 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto contratação 
de empresas prestadoras de serviços técnico - profissionais na área da 
saúde para realização de consultas médicas especializadas, sessões de 
fisioterapia e fonoaudiologia, atendimentos especializados em psicologia 
e atendimento em psiquiatria, das quais foram vencedoras as empresas: 
Itens 825767, JOSE NAIM FILHO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
40.017.466/0001-14 no valor de R$ 139.800,00; Itens 227035, 824353, 
826469, VINNICIUS ALMEIDA NOBRE inscrita no CNPJ sob o número 
31.875.948/0001- 14 no valor de R$ 173.135,00; Itens 196442, 821632, 
MARTUCCI & SILVA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
17.667.737/0001-65 no valor de R$ 151.500,00; Itens 838494, CEO - 
CENTRO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 38.100.190/0001-91 no valor de R$ 48.720,00; Itens 
204724, CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA REIS 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 27.366.496/0001-78 no valor de R$ 
57.500,00; Itens 838495, 838496, ALDO LUIS HOTA & CIA LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 13.556.201/0001- 11 no valor de R$ 343.200,00; 
Itens 820839, 832246, LUDE UCHIYAMA RIBEIRO inscrita no CNPJ sob 
o número 36.965.792/0001-86 no valor de R$ 217.180,00; Itens 838493, 
CLINICA DE OLHOS ROGERIO TONIOLO LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 10.671.736/0001-45 no valor de R$ 63.992,00; Itens 209788, 
CARLOS RICARDO CAMARGO GARCIA & CIA LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 11.449.111/0001-04 no valor de R$ 72.150,00; Itens 
224997, CASTILHO MED SERVICOS MEDICOS - EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 17.658.904/0001-01 no valor de R$ 80.000,00; Itens 
833548, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 16.555.538/0001-00 no valor de R$ 
147.760,00; Itens 824383, L S SERVICOS MÉDICOS LTDA - ME inscrita 
no CNPJ sob o número 24.345.078/0001-06 no valor de R$ 31.000,00. 
Houve manifestação de interesse na interposição de recurso.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 123/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

Pregoeiro

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, a qual foi julgada deserta no 
dia 18.12.2020. Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N° 043/2020
O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos relativos à fase de julgamento das propostas de preços no dia 
22.12.2020 às 08:00 horas. Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 2020.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CELESTE - COOPERCEL 
CNPJ - Nº. 08.924.370/0001-27 

O Sra. MARIA BOAVENTURA DE SOUZA SILVA, presidente da Cooperativa dos 
Pequenos Produtores Rurais do Vale Do Celeste - COOPERCEL, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número 
de 50 (cinquenta), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária e Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: 
DATA: 30 de dezembro de 2020 
LOCAL: BR 163, Assentamento Jonas Pinheiro, Comunidade Sagrado Coração de Jesus 
no Município de Sorriso, Estado de MT. 
HORÁRIO: Às 16:00 (quatorze horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 
2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 17:00 (dezessete horas) em 2ª (Segunda) 
convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou 
às 18:00 (dezoito horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no 
mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto. 
ORDEM DO DIA: 
Em Regime de Assembleia Geral Ordinária: 
I – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do 
Conselho Fiscal, relativas ao calendário de 2019 compreendendo: 

a) Relatório de Gestão; 
b) Balanço Patrimonial; 
c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; 
d) Parecer do Conselho Fiscal. 

II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 
III – Novos Sócios; 
IV – Exclusão e pedido de demissão de Sócios. 
V – Eleição e posse dos membros do Concelho Fiscal. 
VI – Outros Assuntos de interesse da Cooperativa. 
Em Regime de Assembleia Geral Extraordinário: 
I – Novo valor de integralização de capital. 
II – Consolidação do Estatuto Social. 
 Sorriso-MT, 04 de setembro de 2020 

Maria Boaventura de Souza Silva 
Presidente da Cooperativa 


