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Cuiabá, Terça-feira, 3 de Maio de 2022
opec.jornal@gazetadigital.com.br

TERMO DE RATIFICAÇÃO N.º 03/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SENAR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

O Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal
de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e
especificamente nos termos do art. 25, da Lei Federal n.º 8.666, de junho de 1993,
RATIFICA O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º
03/2022, com fulcro no Parecer Jurídico n.º 168/2022/ASSESSORIA/COMPRAS/
SAD, que apreciou o processo administrativo na modalidade de Inexigibilidade de
Licitação, e diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações, manifestou a
favor do Licitante: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA,
com endereço na Rodovia Abrão Assed, nº 0, Recreio Anhanguera, CEP: 14.097500, Ribeirão Preto/SP, inscrito no CNPJ: 55.979.736/0001-45.
FORNECIMENTO DE TRANSDUTOR LINEAR MODELO L741 PARA
ULTRASSOM, PARA ATENDER A DEMANDA DO CEADAS-SMS.
VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS).
Publique-se no átrio desta Prefeitura, no Diário Oficial do Município DIORONDON, no jornal de circulação local Jornal A Gazeta, no Diário Oficial
Eletrônico dos Municípios e no Diário Oficial de Contas, para ciência de todos os
interessados observadas as prescrições legais.
Rondonópolis-MT, 26 de abril 2022.
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
Prefeito de Rondonópolis

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, através
de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 002/2022, que teve por objeto o Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL – ÓLEO DIESEL, para atender o Centro de Treinamento e Difusão
Tecnológica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso –
SENAR/MT, localizado no Município de Água Boa-MT, conforme condições, quantidades e
especificações constantes neste Edital e seus anexos, conforme processo nº 35464/2021,
tipo maior desconto do lote, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu
em 17/03/2022 às 14h30min, na Sede do Sindicato Rural de Água Boa, situado na Av.
Araguaia, 344 - Centro II, Água Boa - MT, 78635-000134, foi declarada DESERTA, por
ausência de participantes/interessados. Diante da ausência de participantes, procedo com a
REPUBLICAÇÃO do mesmo edital, e fica designada nova data de abertura do procedimento
em tela para o dia 17/05/2022 às 14h30min (horário Local), no mesmo local.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/, bem como na sede do SENAR/
MT na Gerência de Licitações e Contratos, de segunda-feira a sexta-feira das 07h30min às
11h30min e das 13h30min às 17h30min. ou pelo e-mail cpl@senarmt.org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br
Pregoeira: Ana Cristina Cigerza Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022

Ana Cristina Cigerza Silva
Pregoeira
SENAR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

O Município de Sapezal torna público o Resultado Final do PREGÃO PRESENCIAL n°
021/2022. No uso de suas atribuições e com fulcro no inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, o
Pregoeiro, ADJUDICA a empresa:
JS MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ: 41.431.621/0001-07, se sagrou
vencedora do item 04 descrito no termo de referência, no valor total global a ser registrado de
com valor global para os itens cotados de R$ 163.300,00 (Cento e Sessenta e Três Mil Reais);
ÁSTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ:
06.220.403/0002-03, se sagrou vencedora do item 03 descrito no termo de referência, no valor
total global a ser registrado com valor global para o item cotado de R$ 910.000,00 (Novecentos
e Dez Mil Reais);
ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 13.731.784/0001-70,
se sagrou vencedora do item 02 descrito no termo de referência, no valor total global a ser
registrado com valor global para o item cotado de R$ 834.000,00 (Oitocentos e Trinta e Quatro
Mil Reais);
Por ﬁm, nesta publicação, a autoridade competente tona público a HOMOLOGAÇÃO deste
mesmo procedimento licitatório - cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO,
DO TIPO ROLO COMPACTADOR, TRATOR AGRÍCOLA, GRADE ARADORA E
CAMINHONETE ZERO KM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso – SENAR/MT, através
de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 004/2022, que teve por objeto o Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE CAVALO
MECÂNICO EQUIPADO COM CARRETA TIPO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, E SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA
UTILIZANDO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO “MUNCK”, para atender as necessidades do
Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Rondonópolis/MT do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, conforme condições, quantidades e
especificações constantes neste Edital e seus anexos, conforme processo nº 28252/2021, tipo
menor preço por lote, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu em 21/03/2022
às 14h00min, no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Rondonópolis.
Rodovia BR 364 KM 196, s/n, zona rural, CEP 78.750-000, Rondonópolis/MT, foi declarada
DESERTA, por ausência de participantes/interessados. Diante da ausência de participantes,
procedo com a REPUBLICAÇÃO do mesmo edital, e fica designada nova data de abertura
do procedimento em tela para o dia 19/05/2022 às 14h00min (horário Local), no mesmo local.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados
no site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/, bem como na sede do SENAR/MT na
Gerência de Licitações e Contratos, de segunda-feira a sexta-feira das 07h30min às 11h30min e
das 13h30min às 17h30min. ou pelo e-mail cpl@senarmt.org.br
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br
Pregoeira: Islânia Ferreira de Campos
Ordenador de Despesas: Normando Corral

Maraiza Bento da Silva
Pregoeira Suplente
Valcir Casagrande
Prefeito Municipal

Islânia Ferreira de Campos
Pregoeira

SENAR/MT
AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 010/2022/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE
CAVALO MECÂNICO EQUIPADO COM CARRETA TIPO PRANCHA
PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS,
E SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA UTILIZANDO VEÍCULO TIPO
CAMINHÃO “MUNCK”, para atender as necessidades do Centro de
Treinamento e Difusão Tecnológica de Campo Novo do Parecis/MT do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT,
conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Edital
e seus anexos.
Data: 18/05/2022
Horário: 08h30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Campo Novo do Parecis. Rodovia BR 364 Km 82, A margem
direita - Zona Rural - Campo Novo do Parecis/MT, ponto de referência:
Anexo ao IMA.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada
aos interessados no site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/ e
na sede do SENAR/MT – Gerência de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br
Pregoeiro: José Paulo Souza Santos
Ordenador de Despesas: Normando Corral

SENAR/MT
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 012/2022/SENAR/MT
Objeto: o Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE
VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, POR DIÁRIA E SEMANAL,
para atender as necessidades do Centro de Treinamento do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT,
localizado no município de Água Boa/MT, conforme condições,
quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos.
Data: 17/05/2022
Horário: 08h30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Sindicato Rural de Água Boa,
situado na Av. Araguaia, 344 - Centro II, Água Boa - MT, 78635000134.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/ e na sede do SENAR/MT – Gerência de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br
Pregoeira: Ana Cristina Cigerza Silva
Ordenador de Despesas: Normando Corral
COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
A Empresa ÁGUIA SUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 02.241.402/000103, situada à Av. X, Nº 164, B. Distrito Industrial, Cuiabá-MT, solicita o comparecimento
ao local de trabalho do Sr. EDSON ALEXANDRIA LOPES JUNIOR, portador da CTPS Nº
15.525 S/ 00017-MT, CPF: 012.046.521-39, tendo em vista encontrar-se em local
incerto e não sabido, a fim de justificar suas faltas desde 26/02/2022 no prazo de 03
(Três) dias à partir desta publicação, sob pena de considerar rescindido automaticamente
seu contrato de trabalho nos termos do Art. 482 Letra “I” da CLT.
Cuiabá-MT, 03 de Maio de 2022

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 32/2022
TIPO DESTA LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO”.
A Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, localizada à
Avenida Duque de Caxias, nº 1.000, bairro Vila Aurora, torna público e oficial para
conhecimento dos interessados que por ordem do Exmo. Sr. prefeito municipal de
Rondonópolis-MT, que através de sua comissão permanente de licitação, realizará
a tomada de preço em epígrafe às 09:00 horas do dia 20 (vinte) de maio de 2022,
na sala de licitações da secretaria municipal de administração, a abertura dos
envelopes n.º 01 e 02, contendo os documentos de habilitação e proposta comercial,
respectivamente, para aquisição do seguinte objeto: “Construção da Praça Francisco
Clarion, localizada o Bairro Conjunto São José – Rondonópolis - MT, conforme
projeto básico, justificativa de qualificação técnica e justificativa de qualificação
econômica financeira parte integrante do projeto básico encaminhado pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer anexo ao edital”. Os interessados poderão retirar a
pasta contendo o edital completo, na sede da prefeitura municipal, no endereço acima
citado, mediante apresentação de cd-rom ou pen-drive, no horário das 13:00 às 17:00
horas em dias úteis, ou solicitar através do licitacaorondonopolis@hotmail.com,
licitacaorondonopolis@gmail.com ou retirar no site www.rondonopolis.mt.gov.br.
Rondonópolis-MT, 02 de Maio de 2022.
Paula Cristiane Moraes Pereira
Presidente da Comissão de Licitação

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA
POPULAR DE MATO GROSSO - ASPOP
Convido as pessoas interessadas para a assembleia de fundação da Associação Cultural
e Esportiva Popular de Mato Grosso – ASPOP a comparecerem no dia 18 de maio de
2022, às 19:00 horas, à Rua Airton Senna, s/n, Quadra 107, Bairro Dr. Fábio 2, para participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria.
Cuiabá-MT, 28/04/2022.
Pela Comissão Organizadora RONIVALDO JOSÉ SOARES
Município de Rondonópolis, CNPJ:03347101/0001-21 torna público que requereu junto
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMMA, a Licença Prévia, para atividade de
Pavimentação Urbana (2.983,90 m extensão total) e Drenagem de Água Pluvial Urbana
(1.587,06 m extensão total) para diversas vias no bairro Jard. Primavera II no município de
Rondonópolis – MT.

Águas de Paranatinga S.A.
CNPJ/ME nº 20.978.996/0001-11 - NIRE 51.300.018.063
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas Águas de Paranatinga S.A., sociedade por ações
inscrita no CNPJ/ME sob nº 20.978.996/0001-11, com sede na Rua Osvaldo Candido Pereira, nº
432, Bairro Centro, no Município de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, CEP 78.870-000
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em segunda
convocação, no dia 11 de maio de 2022, às 12h00, em formato digital nos termos do artigo 5º da
Lei nº 14.010/20 e em consonância com a Instrução Normativa DREI nº 81, para discutirem e
deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: (i) as demonstrações financeiras, as contas dos
administradores e o relatório da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; e (iii) a fixação da remuneração aos administradores durante o exercício de 2022
(“AGO”). A AGO será realizada de modo digital por meio do sistema Microsoft Teams, pelo qual os
acionistas poderão ver e serem vistos, ouvir e se manifestarem, digitalmente. Os acionistas
receberão, com pelo menos 48h (quarenta e oito horas) de antecedência do horário da AGO, as
orientações técnicas de acesso ao sistema de participação remota. Para participar da AGO, os
acionistas deverão apresentar à Companhia: (a) documentos de identidade que contenham foto do
titular e atos que comprovem a representação legal, quando for o caso; e/ou (b) original ou cópia
autenticada do instrumento de outorga de poderes de representação com firma reconhecida em
cartório, se aplicável. A Companhia solicita o envio de tais documentos com, no mínimo, 48h
(quarenta e oito horas) de antecedência, para o e-mail livia.freitas@aegea.com.br, observada a
possibilidade de apresentação dos documentos exigidos com 30 minutos de antecedência do horário
marcado para início das deliberações. O Boletim de Voto a Distância disponibilizado pela Companhia
deverá ser preenchido e devolvido à Companhia conforme instruções nele presentes. Para que o
Boletim seja considerado válido e os votos nele proferidos sejam contabilizados como parte
integrante do quórum da AGO, (i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e (ii) ao
final, o acionista ou seu representante deverá assiná-lo, sendo admissível a assinatura digital com
certificado emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICPBrasil ou qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma
eletrônica. O Boletim somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto,
considerado para fins de cômputo de quórum na AGO, caso a Companhia receba a via física ou a
via digital conforme instruções nele contidas. A Companhia comunicará em até 2 (dois) dias do
recebimento do Boletim de Voto a Distância: (i) o recebimento do Boletim de Voto a Distância, bem
como que este e a documentação que o acompanha são suficientes para que o voto do acionista
seja considerado válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim de Voto a
Distância, ou da documentação societária que evidencie os poderes do representante do acionista,
descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização. Todos os documentos
relacionados às matérias da ordem do dia da AGO ora convocada, incluindo o Boletim de Voto a
Distância, serão disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da
Companhia, bem como serão disponibilizados por e-mail.
Paranatinga/MT, 2 de maio de 2022
Guillermo Deluca - Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 39/2022
TIPO DESTA LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO”.
A Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, localizada à Avenida
Duque de Caxias, nº 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público e oﬁcial para conhecimento
dos interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT,
que através de sua Comissão Permanente de Licitação, realizará a tomada de preço em
epígrafe às 09:00 horas do dia 19 (dezenove) de maio de 2022, na sala de licitações da
Secretaria Municipal de Administração, a abertura dos envelopes n.º 01 e 02, contendo
os documentos de habilitação e proposta comercial, respectivamente, para aquisição do
seguinte objeto: “Construção da Praça Francisco Clarion, localizada o bairro Conjunto São
José – Rondonópolis - MT, conforme projeto básico, justiﬁcativa de qualiﬁcação técnica
e justiﬁcativa de qualiﬁcação econômica ﬁnanceira parte integrante do projeto básico
encaminhado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer anexo ao edital”. Os interessados
poderão retirar a pasta contendo o edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, no
endereço acima citado, mediante apresentação de CD-ROM ou PEN-DRIVE, no horário das
13:00 às 17:00 horas em dias úteis, ou solicitar através do licitacaorondonopolis@hotmail.
com, licitacaorondonopolis@gmail.com ou retirar no site www.rondonopolis.mt.gov.br.
Rondonópolis-MT, 02 de Maio de 2022.
Paula Cristiane Moraes Pereira
Presidente da Comissão de Licitação

Águas de Santa Carmem S.A.
CNPJ/ME nº 04.776.975/0001-67 - NIRE 51.300.013.151
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Águas de Santa Carmem S.A., sociedade por ações
inscrita no CNPJ/ME sob nº 04.776.975/0001-67, com sede na Avenida Alvorada, s/nº, Centro, no
Município de Santa Carmem, Estado do Mato Grosso, CEP 78.445-000 (“Companhia”) para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em segunda convocação, no dia 11 de
maio de 2022, às 14h30, em formato digital nos termos do artigo 5º da Lei nº 14.010/20 e em
consonância com a Instrução Normativa DREI nº 81, para discutirem e deliberarem acerca da
seguinte ordem do dia: (i) as demonstrações financeiras, as contas dos administradores e o relatório
da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a
destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) a
fixação da remuneração aos administradores durante o exercício de 2022 (“AGO”). A AGO será
realizada de modo digital por meio do sistema Microsoft Teams, pelo qual os acionistas poderão ver
e serem vistos, ouvir e se manifestarem, digitalmente. Os acionistas receberão, com pelo menos 48h
(quarenta e oito horas) de antecedência do horário da AGO, as orientações técnicas de acesso ao
sistema de participação remota. Para participar da AGO, os acionistas deverão apresentar à
Companhia: (a) documentos de identidade que contenham foto do titular e atos que comprovem a
representação legal, quando for o caso; e/ou (b) original ou cópia autenticada do instrumento de
outorga de poderes de representação com firma reconhecida em cartório, se aplicável. A Companhia
solicita o envio de tais documentos com, no mínimo, 48h (quarenta e oito horas) de antecedência,
para o e-mail livia.freitas@aegea.com.br, observada a possibilidade de apresentação dos
documentos exigidos com 30 minutos de antecedência do horário marcado para início das
deliberações. O Boletim de Voto a Distância disponibilizado pela Companhia deverá ser preenchido
e devolvido à Companhia conforme instruções nele presentes. Para que o Boletim seja considerado
válido e os votos nele proferidos sejam contabilizados como parte integrante do quórum da AGO, (i)
todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e (ii) ao final, o acionista ou seu
representante deverá assiná-lo, sendo admissível a assinatura digital com certificado emitido por
entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer
outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. O Boletim
somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, considerado para fins de
cômputo de quórum na AGO, caso a Companhia receba a via física ou a via digital conforme
instruções nele contidas. A Companhia comunicará em até 2 (dois) dias do recebimento do Boletim
de Voto a Distância: (i) o recebimento do Boletim de Voto a Distância, bem como que este e a
documentação que o acompanha são suficientes para que o voto do acionista seja considerado
válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim de Voto a Distância, ou da
documentação societária que evidencie os poderes do representante do acionista, descrevendo os
procedimentos e prazos necessários à regularização. Todos os documentos relacionados às
matérias da ordem do dia da AGO ora convocada, incluindo o Boletim de Voto a Distância, serão
disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da Companhia, bem
como serão disponibilizados por e-mail.
Santa Carmem/MT, 2 de maio de 2022
Guillermo Deluca - Presidente do Conselho de Administração

Águas de Marcelândia S.A.
CNPJ/ME nº 05.849.891/0001-79 - NIRE 51.300.012.961
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas Águas de Marcelândia S.A., sociedade por ações
inscrita no CNPJ/ME sob nº 05.849.891/0001-79, com sede Rua Aruanã, nº 20, Bairro Centro,
Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78.535-000 (“Companhia”) para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, em segunda convocação, no dia 11 de
maio de 2022, às 14h00, em formato digital nos termos do artigo 5º da Lei nº 14.010/20 e em
consonância com a Instrução Normativa DREI nº 81, para discutirem e deliberarem acerca da
seguinte ordem do dia: (i) as demonstrações financeiras, as contas dos administradores e o relatório
da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
(ii) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
e (iii) a fixação da remuneração aos administradores durante o exercício de 2022 (“AGO”). A AGO
será realizada de modo digital por meio do sistema Microsoft Teams, pelo qual os acionistas poderão
ver e serem vistos, ouvir e se manifestarem, digitalmente. Os acionistas receberão, com pelo menos
48h (quarenta e oito horas) de antecedência do horário da AGO, as orientações técnicas de acesso
ao sistema de participação remota. Para participar da AGO, os acionistas deverão apresentar à
Companhia: (a) documentos de identidade que contenham foto do titular e atos que comprovem a
representação legal, quando for o caso; e/ou (b) original ou cópia autenticada do instrumento de
outorga de poderes de representação com firma reconhecida em cartório, se aplicável. A Companhia
solicita o envio de tais documentos com, no mínimo, 48h (quarenta e oito horas) de antecedência,
para o e-mail livia.freitas@aegea.com.br, observada a possibilidade de apresentação dos
documentos exigidos com 30 minutos de antecedência do horário marcado para início das
deliberações. O Boletim de Voto a Distância disponibilizado pela Companhia deverá ser preenchido
e devolvido à Companhia conforme instruções nele presentes. Para que o Boletim seja considerado
válido e os votos nele proferidos sejam contabilizados como parte integrante do quórum da AGO,
(i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e (ii) ao final, o acionista ou seu
representante deverá assiná-lo, sendo admissível a assinatura digital com certificado emitido por
entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer
outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. O Boletim
somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, considerado para fins de
cômputo de quórum na AGO, caso a Companhia receba a via física ou a via digital conforme
instruções nele contidas. A Companhia comunicará em até 2 (dois) dias do recebimento do Boletim
de Voto a Distância: (i) o recebimento do Boletim de Voto a Distância, bem como que este e a
documentação que o acompanha são suficientes para que o voto do acionista seja considerado
válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim de Voto a Distância, ou da
documentação societária que evidencie os poderes do representante do acionista, descrevendo os
procedimentos e prazos necessários à regularização. Todos os documentos relacionados às
matérias da ordem do dia da AGO ora convocada, incluindo o Boletim de Voto a Distância, serão
disponibilizados aos senhores acionistas e colocados à disposição na sede da Companhia, bem
como serão disponibilizados por e-mail.
Marcelândia/MT, 2 de maio de 2022
Guillermo Deluca - Presidente do Conselho de Administração

