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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
Prezado Senhor:
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Ao Sr. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, CPF 352.458.751-87,
Rua Trinta, nº 448-5, Jardim das Oliveiras, Nova Olimpia - MT; CEP: 
78370-000,
Matrícula 17.862 - REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BARRA 
DO BUGRES-MT.
Ref. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA GRUPO 
4011 COTA 412
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ/MF nº 
52.568.821/0001-22 com fulcro no 8 2º., artigo 26, da Lei n.º 9.514/97, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 10. 931, de 02/08/2004, e pela Lei 
n.º 11.076, de 30/12/2004, bem como no contrato regularmente firmado, 
utiliza a presente para INTIMÁ-LO acerca do débito infra, referente à cota 
de consórcio supramencionada, de sua titularidade.
E, nos termos do art. 26, 8 1º da Lei nº 9514/97, o devedor deverá satisfazer, 
no prazo de quinze dias, as prestações vencidas e as que se vencerem até 
a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribui-
ções condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e 
de intimação, sob pena de. consolidação da propriedade, nos termos do art. 
26, “caput” e 8 7º da lei supramencionada.
Caso o débito já tenha sido pago, solicitamos desconsiderar o teor da 
presente, prevalecendo o mesmo. com o objetivo de que nos. seja enviada 
cópia dos comprovantes de pagamento para a regularização dos controles. 
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ANDREA 
TATTINI ROSA.  OAB/SP 210.738.
Atenciosamente, Daniela França Ramos - Registradora Substituta 1º 
Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Barra do 
Bugres-MT.
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USINA BARRALCOOL S/A
CNPJ/MF 33.664.228/0001-35 - NIRE 51.300.004.780

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

USINA BARRALCOOL S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o n° 33.664.228/0001-35, registrada na Junta Comercial 
do Estado de Mato Grosso sob o NIRE n° 51.300.004.780, com sede 
estabelecida na Rodovia MT 246, km 3,5, Distrito Industrial, no município 
de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000, neste ato 
representada pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Dante 
Petroni Neto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de 
bens, agropecuarista, portador do RG nº 012.993 SSP/MT, inscrito no CPF/
MF sob o nº 253.064.051-34, residente e domiciliado na Avenida Cuiabá, 
nº 647, bairro Centro, no município de Barra do Bugres, Estado de Mato 
Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu 
Art. 11º e 22º, vem por este instrumento convocar a todos os acionistas para 
que compareçam na data do dia 05 (cinco) do mês de dezembro do ano 
de 2019 (dois mil e dezenove), às 08h00min em primeira convocação, 
para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede da companhia 
sito à Rodovia MT 246, km 3,5, Distrito Industrial, no município de Barra do 
Bugres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.390-000, com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) do capital social da sociedade com direito a voto, para 
deliberar sobre: a) Composição e eleição dos membros do Conselho de Ad-
ministração da companhia. Barra do Bugres - MT, 07 de novembro de 2019.

Dante Petroni Neto - Presidente do Conselho de Administração
ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515
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O FRIGORIFICO REDENTOR S/A. inscrito no CNPJ sob o nº 
02.165.984/0001-96, com sede na Rod. BR. 163, Setor Industrial, no 
município de GUARANTÃ DO NORTE-MT - CEP: 78.520-000, torna público 
que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA-MT, 
o pedido de Renovação de Licença de Instalação para a atividade de 
pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais.
<END:1127941:127>

<BEGIN:1127948:127>

Transportadora Gobor LTDA, CNPJ: 77.505.550/0008-63, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Urbano - SMADES a Licença Ambiental - Modalidade: Licença de 
Localização e Licença Prévia, para atividade de: Transporte Rodoviário de 
Carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual 
e internacional, localizada na Rua K, nº 807, quadra industrial 06, lotes 25 
ao 34 e 120 ao 129, Distrito Industrial município de Cuiabá -MT.
<END:1127948:127>

<BEGIN:1127969:127>

A PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA., inscrita no 
CNPJ n.º 14.812.369/0001-03, torna público que requereu à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso - SEMA/MT, em conformidade 
com o Termo de Referência Padrão N° 02/SUIMIS/SEMA/MT, a Alteração 
de Razão Social - Mudança de Titularidade da Licença de Instalação n.º 
70672/2019, referente ao processo n.º 529589/2013 da PCH Mantovilis, 
localizada na Rodovia MT 040, Km 147, Trevo Mimoso, n° 147, Zona Rural, 
município de Santo Antônio do Leverger - MT.
<END:1127969:127>
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SIMONE VIANA TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - SEMMADRS/
VG, AS LICENÇAS: DE LOCALIZAÇÃO, PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE 
OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE ATIVIDADES RELACIONADAS A 
ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. SITUADA RUA IPÊ (LOT PRQ 
JATOBA), N° 04 - QUADRA 01 - BAIRRO: MAPIM - VÁRZEA GRANDE/MT.

ASPLEMAT Publicações 65 3642-6515
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ASCIA COMERCIO DE VEÍCULOS MITSUBISHI  LTDA,  CNPJ 
35 .335 .350 /0001-93 ,  ins ta lada  na  Rua Co lon izador  Ên io 
P ip ino ,  n°  5055 ,  no  Se to r  Indus t r ia l  Nor te ,  em S inop-MT, 
to rna  púb l i co  que  requereu  a  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE 
SINOP/MT,  a  L icença  Prév ia ,  L i cença  de  Ins ta lação  e  L icença 
de  Operação ,  para  as  a t i v idades  de  Serv iços  de  Manutenção 
e  Reparação  Mecân ica  de  Ve ícu los  Au tomoto res .  Amb ien ta le 
Engenhar ia  e  Consu l to r ia  -  Engenhe i ra  Agr íco la  e  Ambien ta l 
Ca t iane  A lcan ta ra  Tiesen .  Fone :  (066)  99989-3784 .

A empresa  I  B IANCARDI  NETO EPP,  cadas t rada  sob  CNPJ 
nº31 .064 .385 /0001-84 ,  com sede  no  mun ic íp io  de  Marce-
lând ia -MT to rna  púb l i co  que  requer  a  Secre ta r ia  de  Es tado 
do  Me io  Ambien te  -  SEMA/MT a  A l te ração  da  Razão  Soc ia l 
e  CNPJ para  GETULENSE MADERIAS EIRELI ,  com CNPJ 
34 .229 .523 /0001-26 .  Não  necess i ta  de  E IA e  R IMA.

PARANÁ MATERIAIS  DE CONSTRUÇÕES LTDA -  CNPJ: 
01 .426 .949 /0004-63 ,  loca l i zada  na  Av.  Romua ldo  A l l i ev i ,  n º 
1215 ,  Cen t ro ,  mun ic íp io  de  Tapurah /MT,  to rna  púb l i co  que 
requereu  jun to  a  Secre ta r ia  Mun ic ipa l  de  Me io  Ambien te ,  De-
senvo lv imento  e  Tur i smo -  Coordenador ia  de  Me io  Ambien te , 
a  L icença  Prév ia  (LP) .  L i cença  de  Ins ta lação  (L I )  e  L icença 
de  Operação  (LO)  para  a t i v idade  de  “Armazéns  gera is 
para  depós i to  de  p rodu tos  não  per igosos” .  Responsáve l 
Técn ico :  ENG.  SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES 
DE F IGUEIREDO SOBRINHO -  65  9 .8402-6157  -  eng .n i ldo@
gmai l . com

BIGODE COMÉRCIO DE GÁS (B IGODE GÁS) -  CNPJ. : 
14 .924 .879 /0001-72-  Torna  púb l i co  que  requereu  jun to  a 
Secre ta r ia  Mun ic ipa l  do  Me io  Ambien te  -  SAMA,  o  Ped ido 
L icença  Prév ia  de  Ins ta lação  e  de  Operação  para  a t i v idade 
de  Comérc io  va re j i s ta  de  gás  l i que fe i to  de  pe t ró leo  (GLP) , 
l oca l i zado  na  Aven ida  Por to  A legre ,  n°  1580 ,  Ba i r ro  Morada 
do  So l  no  mun ic íp io  de  Sor r i so /MT.  (LFM ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA 066-3544  6926)

MAX SERVIÇOS DE LAVANDERIA E IRELI ,  es tabe lec ida  na 
Aven ida  dos  Ingás ,  n º  2520 ,  Se to r  Comerc ia l ,  S inop /MT, 
insc r i ta  no  CNPJ nº  19 .061 .594 /0001-79 ,  Torna  Púb l i co  que 
requereu  jun to  a  Secre ta r ia  de  Me io  Ambien te  e  Desenvo l -
v imento  Sus ten táve l  do  mun ic íp io  de  S inop /MT,  a  L icença 
Prév ia  -  LP e  L icença  de  Ins ta lação  -  L I ,  da  a t i v idade  de 
Lavander ia .  Não  fo i  de te rminado  E IA /RIMA.  Mar ia  Fernanda 
-  So luções  Ambien ta is  (66)99626-3037

RC PUBLICAÇÕES 66  9  9984-4633
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MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ:08.343.492/0593-61, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Cuiabá, Licença de Localização, Licença Prévia e Licença de Instalação, 
para a construção de Rede de Esgoto com extensão de 292,90 m que 
atenderá ao empreendimento “Cittá dei Fiori”, o empreendimento está 
localizado na Avenida Ipiranga, Bairro Porto, Cuiabá-MT.
<END:1128070:127>
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