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Cuiabá, Terça-feira, 26 de Abril de 2022
opec.jornal@gazetadigital.com.br

SENAR/MT
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022/SENAR/MT

SENAR/MT
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022/SENAR/MT

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento o Registro de Preços para
futura e eventual aquisição de MATERIAIS DIVERSOS (ELÉTRICO,
PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, KIT CÂMERA PARA FILMAGEM,
ACESSÓRIOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS) para atender os Programas
Sociais realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso
– SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especiﬁcações constantes neste
Edital e seus anexos.
Data da Sessão: 09/05/2022
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 09/05/2022 – Horas 09:00min (horário de
Brasília)
Plataforma Eletrônica: Portal de Compras do Governo Federal (Site: www.comprasgovernamentais.gov.br).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na sede do SENAR/MT na Gerência de Licitações e
Contratos, de segunda-feira a sexta-feira das 08h30min às 12h30min e das 14h30min
às 16h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail cpl@senarmt.org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br
Pregoeiro: Julean Faria da Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento o Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO
DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTA,
POR DIÁRIA, SEMANAL E MENSAL, para atender as necessidades do Centro de
Treinamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/
MT, localizado no município de Alta Floresta/MT, conforme condições, quantidades
e especiﬁcações constantes neste Edital e seus anexos.
Data da Sessão: 11/05/2022
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 11/05/2022 – Horas 09:00min (horário de
Brasília)
Plataforma Eletrônica: Portal de Compras do Governo Federal
(Site: www.comprasgovernamentais.gov.br).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na sede do SENAR/MT na Gerência de Licitações e
Contratos, de segunda-feira a sexta-feira das 08h30min às 12h30min e das 14h30min
às 16h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail cpl@senarmt.org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br
Pregoeiro: Islânia Ferreira de Campos
Ordenador de Despesas: Normando Corral

SENAR/MT
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 043/2022/SENAR/MT

LEILÃO DE VEÍCULOS – SENAD – DIA 28/04/2022

O Pregoeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso –
SENAR/MT, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento
dos interessados o ADIAMENTO da DATA de abertura do Pregão Eletrônico
nº 043/2022/SENAR/MT, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de BANDEIRAS, BANDEIROLAS, BONÉ E CAMISETAS
PERSONALIZADOS, para atender as necessidades do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, marcado para ser realizado
no dia 27/04/2022 às 09h00min (horário de Brasília) na plataforma eletrônica do
Portal de Compras do Governo Federal (site: www.comprasgovernamentais.gov.br),
será adiado para o dia 11 de maio de 2022, no mesmo horário e local, por razões
técnicos administrativas.
Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições
do estabelecidas no respectivo edital, que se encontra disponível no site: https://
sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/.
Cuiabá (MT), 25 de abril de 2022.
(Original Assinado)
NATANAEL MARQUES DE ALCANTARA
Pregoeiro
SENAR/MT
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SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
EDITAL 01/2022 – CONTRATO Nº 085/2021 – LEILÃO DE BENS MÓVEIS
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, com apoio da Estrutura Organizacional do Estado
de Mato Grosso, neste ato representado pela Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens, torna
público que no dia 28/04/2022 - quinta-feira, com encerramento a partir das 09:00 horas (horário de Cuiabá/
MT), somente pelo site www.alvaroantonioleiloes.com.br, será realizado LEILÃO ON-LINE, do tipo maior
lance, para venda dos bens constituintes do anexo I do Edital de Leilão. Leiloeiro: ÁLVARO ANTONIO MUSSA
PEREIRA, por força de contrato nº 85/2021. Interessados devem se cadastrar no site do leiloeiro em até 48
horas antes do horário de encerramento do leilão. Os bens serão leiloados no estado em que se encontram,
sem garantia. O leiloeiro e o SENAD não se responsabilizam por eventuais erros tipográficos que venham a
ocorrer no edital, sendo de responsabilidade do arrematante verificar o estado de conservação dos bens e
suas especificações. No ato da arrematação, para cada lote o arrematante deverá pagar a quantia de 25%,
sendo 20% de caução da arrematação e 5% da comissão do leiloeiro. O pagamento integral ou complemento
da caução deverá ocorrer até as 15 horas do dia subsequente ao leilão. A descrição dos bens está sujeita
a esclarecimentos durante o curso do leilão para sanar distorções, caso verificadas. Informações adicionais
poderão ser prestadas pela Comissão, através do e-mail comissaodeleioes@sesp.mt.gov.br, ou pelo leiloeiro
através do telefone/whatsapp: (65) 3365-9885. O presente edital, bem como seus anexos, encontram-se disponível no site www.alvaroantonioleiloes.com.br. Cuiabá/MT, 08 de abril de 2022. Comissão Permanente de
Avaliação e Alienação de Bens do Estado de Mato Grosso. Portaria 143/2020/GAB/SESP/MT de 10/08/2020.
Lenice Silva dos Santos Barbosa - Presidente da Comissão.

S E N A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022
SENAR/MT
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento o Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL E TABLET, para
atender as necessidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso
– SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especiﬁcações constantes neste
Edital e seus anexos.
Data da Sessão: 06/05/2022
Abertura da Sessão Pública: 09h:00min (horário de Brasília).
Prazo para cadastro das propostas: Até 06/05/2022 – Horas 09:00min (horário
de Brasília)
Plataforma Eletrônica: Portal de Compras do Governo Federal
(Site: www.comprasgovernamentais.gov.br).
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como na sede do SENAR/MT na Gerência de Licitações e
Contratos, de segunda-feira a sexta-feira das 08h30min às 12h30min e das 14h30min
às 16h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) ou pelo e-mail cpl@senarmt.org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br
Pregoeiro: José Paulo Souza Santos
Ordenador de Despesas: Normando Corral
G.W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/ME: 16.983.568/0001-00
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Por meio do presente Edital, na forma dos artigos 1.152 e 1.080-A do Código Civil e Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020, os sócios da G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda. ficam
convocados para reunião de sócios que se realizará em: a) 1ª convocação no dia 03/05/2022, às
15h30; b) 2ª convocação no dia 10/05/2022, às 15h30 hipótese em que a reunião será instaurada
com a presença de qualquer dos sócios. Ordem do dia: (i) definição de estratégia a ser adotada
no procedimento arbitral 170/2020 da CAM/B3, em razão de possível conflito de interesses entre
sócia e empresa; (ii) decidir sobre o(s) advogado(s) contratado(s) para atuar no procedimento
arbitral 170/2020 da CAM/B3 e, em caso de substituição, aprovação para a contratação de
novos advogados; (iii) definir estratégia a ser adotada pela sociedade no procedimento arbitral
210/2022 da CAM/B3; (iv) contratação de advogado(s) para a defesa dos interesses da empresa
no procedimento arbitral 210/2022 da CAM/B3; (v) aprovação para que, excepcionalmente, a
procuração para os advogados contratados na forma dos itens (ii) e (iv) seja assinada por apenas
uma das administradoras; (vi) aprovação de todas as medidas necessárias à implementação
das deliberações que restarem aprovadas. A reunião se realizará exclusivamente por meio digital, via plataforma Google Meet (que permite a participação e votação à distância), através do
link: https://meet.google.com/jkq-dycd-dur. O sócio poderá ser representado por procurador, nos
termos do artigo 1.074, §1º do Código Civil. Cuiabá, 19 de abril de 2022. JANE ESCAME FERREIRA. Sócia-Administradora

Somente ON-LINE pelo site: www.alvaroantonioleiloes.com.br – inf.: (65) 3365.9885

S.P. INDÚSTRIA, COMÉRCIO IMP. E
EXP. DE MADEIRA LTDA. CNPJ N°
43.753.200/0001-28, com endereço
Estrada Vicinal Esquerda, Boca da
Mata, s/n°, Distrito do Guariba, município de Colniza – MT. Torna público
que requereu junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT,
o pedido de Renovação da Licença de
Operação, para atividade de Serraria
com desdobramento e Beneficiamento de madeiras.

