Quarta-Feira, 13 de Dezembro de 2017

Diário Oficial

localizada na AV Maria auxiliadora grissolia, 47 - bairro: 1º demarço, CEP 78.058-645, no município de Cuiabá-MT.
<END:965556:102>

<BEGIN:965557:102>

Fortunato Simoes Franco - ME, CNPJ 19.697.429/0001-08, torna público
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano - SMADES de Cuiabá - MT, as Licenças Ambientais - Modalidade:
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Licença de Operação
(LO), para atividade 4729-6/01 - Atividade de Tabacaria, localizada na Rua
Jornalista Roberto Jacques Brunini, 5, Sala 01, Quadra 01, Bairro Jardim
Europa, CEP:78.065-400 município de Cuiabá - MT.
<END:965557:102>

<BEGIN:965558:102>

BICICLETARIA EXTRA BIKE LTDA-ME, CNPJ 22.301.018/0001-66, torna
público que requereu junto à SAMA/SORRISO as Licenças Prévia (LP), de
Instalação (LI) e de Operação (LO) para atividade de comércio varejista
de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, localizada na Av. Porto Alegre,
2225, Centro de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado estudo de impacto
ambiental.
<END:965558:102>

<BEGIN:965559:102>

J. M. PEREIRA SALERNO E CIA LTDA SOB O CNPJ 18.780.955/000174, torna público que requereu á SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL do município
de VÁRZEA GRANDE - SEMMADERS/VG a licença localização para
atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
específica e consultoria em publicidade - situado na TRAVESSA DAS
OLIVEIRAS (COHAB D. O. CHAVES), Nº 24, Quadra 09, andar 03, bairro
Cristo Rei, Várzea Grande, MT, CEP 78.118-161.
<END:965559:102>

<BEGIN:965563:102>

VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A
CNPJ/MF: 03.538.634/0001-90
São convocados os senhores acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA
GERAL, que se realizará no dia 15 de janeiro de 2018, às 08:00 horas, em
1ª chamada de acordo com o livro de Presença de Acionistas, e às 09:00
horas em segunda chamada, na sede social, sito à Rod. Br. 163, (Cuiabá/
Santarém), Km 844, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
A) ORDINARIAMENTE:
1 - Prestação de Contas dos Administradores, exame, discussão e votação
das demonstrações contábeis relativos aos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2014/2015/2016;
2 - Destinação do resultado líquido, exercício findo em 31 de dezembro de
2014/2015/2016;
3 - Eleição da Diretoria Executiva;
4 - Fixação da verba para os honorários da Diretora Executiva da sociedade
para os anos sociais 2018/2020.
Encontra-se a disposição de todos acionistas, na sede social da empresa,
os documentos previstos no Artigo 133 da Lei n° 6.404/76, relativos aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014/2015/2016, dos quais
poderão ser enviadas cópias aos acionistas que solicitarem por escrito.
B) EXTRAORDINARIAMENTE:
1 - Análise, discussão, e votação das propostas de alteração do Estatuto
Social (Extinção do Conselho de Administração e Capital Autorizado);
2 - Alteração quadro de acionistas;
3 - Ratificação dos atos praticados pela diretoria executiva sobre o distrato
do contrato de compra e venda, firmado em 15 de dezembro de 2005 e
seus aditivos;
4 - Ratificação dos atos praticados pela diretoria executiva sobre contrato
de compra e venda, firmado em 06 de dezembro de 2013;
5 - Outros assuntos de interesse da sociedade.
Sinop(MT), 04 de dezembro de 2017.
Zanildo de Nez
Diretor Presidente

Cuiabá, 11/12/2017
Shirley Maria C. Oliveira
Presidente
<END:965566:102>

<BEGIN:965566:102>

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO, VENDEDORES DE CONSÓRCIOS, INCLUSIVE
AUTÔNOMOS, EMPREGADOS E VENDEDORES EM
CONCESSIONÁRIAS, GARAGENS E REVENDA DE VEÍCULOS,
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E CONGÊNERES DO ESTADO DE
MATO GROSSO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDRECAUTO/MT - Sindicato dos Empregados em Administradora de
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial
Clique aqui para verificar a assinatura

Publicar-65-3644-4382

CONDOMÍNIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Prezados Condôminos,
De conformidade com artigo 25º da lei 4.592/64 e na qualidade de Síndica
do Condomínio Spazio Charme Goiabeiras, localizado na Rua Coronel
Neto, nº 1894 - Bairro Goiabeiras, CEP 78.032-060, Cuiabá -MT. Venho
convocar os senhores condôminos a participarem da ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no salão de festas do próprio
Condomínio, no dia 19 de Dezembro de 2.017 (terca-feira), com
primeira chamada às 19h00 min e segunda chamada as 19h30min, para
deliberação da seguinte ordem do dia:
a) Atual situação do condominio:
b) Atualização da taxa condominial, conforme aprovaçao em
assembleia anterior de 12 de Abril de 2.017;
c) Apresentação e aprovação de orçamento de melhorias no controle
de acesso e segurança objetivando a redução de custos:
d) Pagamento de multas por transgressão de regimento interno.
	
Os proprietários poderão ser representados por procuradores
devidamente habilitados com instrumento de procuração.
Sempre é bom lembrar que, com a Vossa ajuda participando e dando
sugestões, não fará com que a minoria decida por você. PARTICIPE!
COMPAREÇA A ASSEMBLÉIA!
Cuiabá, 07 de Dezembro de 2.017.
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A PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMP. E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ N°
11.689.292/0001-38, torna público que requerer junto a superintendência
de recursos Hídricos(SURH) da secretaria do meio ambiente (SEMA/MT)
em conformidade com o termo de referência padrão N° 04, a renovação
de outorga de direito de uso de recursos Hídricos. Cujo Ponto de captação
do poço tubular, encontra-se nas coordenadas geográficas de latitude S
15°54’12.1’’ e longitude W 55°12’58.82’’ localizado na Fazenda Santa Fé,
s/n Zona Rural, Município de Jaciara -MT.

Nº 27161

Consórcio, Vendedores de Consórcios, Inclusive Autônomos, Empregados
e Vendedores em Concessionárias, Garagens e Revenda de Veículos,
Distribuidora de Veículos e Congêneres do Estado de Mato Grosso, por
sua Diretora Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca
os trabalhadores e trabalhadoras em Administradora de Consórcio,
Vendedores de Consórcios, Inclusive Autônomos, Empregados e
Vendedores em Concessionárias, Garagens novo e Revenda de Veículos,
Distribuidora de Veículos e Congêneres do Estado de Mato Grosso,
associados ou não, para uma assembleia geral extraordinária, a se realizar
na sede administrativa do sindicato, Rua Manoel Leopoldino, 556, Bairro
Araés, Cuiabá, no dia 18/12/2017 às 18:00min horas em 1ª convocação
e, não havendo quorum, às 18h30min horas em 2ª convocação, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Discutir, elaborar e aprovar
pauta de reivindicações a ser encaminhada aos sindicatos patronais, com
vistas a celebrar a renovação da Norma Coletiva para 2018/2019 com a
manutenção das cláusulas da CCT 2017; assim como com a aprovação
de novas reivindicações; b) Votar autorização ou não para a diretoria do
sindicato negociar, firmar a convenção e, casos se frustrem as negociações,
instaurar Processo de dissídio coletivo; c) Votar e aprovar ou não a fixação,
de contribuição negocial, ou assistencial, a favor do sindicato laboral,
conforme artigos 462, 513 na alínea “e” e 545, da CLT, artigo 7o. da Lei
no.11.648/2008 e da convenção 95 da OIT. fixando seu valor ou percentual,
a ser descontada de todos os trabalhadores da categoria; d) Autorização
expressa dos trabalhadores das categorias profissionais representadas
pelo sindicato laboral para o desconto da contribuição sindical na forma
do artigo 578 e seguintes da CLT, com a redação dada pela lei 13.467/17.
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CONDOMÍNIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS
SÍNDICA

<BEGIN:965570:102>

CRCMT - AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, através do
Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que a
Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 07/2017, do tipo “Menor
Preço”, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada na Prestação
de Serviços de Assistência Médica Complementar - Plano de Saúde para os funcionários do CRCMT, cuja abertura ocorreu no dia 13/12/2017
às 09h00min, ocasionou em licitação DESERTA. Maiores informações,
através do e-mail: compraselicitacao@crcmt.org.br, ou pelo telefone (65)
3648-2831. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2017. Aquiles Tenuta Neto Pregoeiro.
ASPLEMAT Publicações (65) 3642.6515
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