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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.0 003/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E
MATERIAL DE LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÁMARA MUNICIPAL DE
ALTO GARÇAS/MT E O SUPERMERCADO JDGM LTDA, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICA
A CÁMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS-MT, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede administrativa na Avenida Sete de Setembro nº 380 — centro, em Alto
Garças/MT, inscrita no CNPJ sob 11 26.561.753/0001-60, neste ato representado por sua presidente
Sra. JESULINA DE MORAES CAJANGO SOUZA, brasileira, casada, está vereadora, inscrita
no CPF/MF sob n.º 982.687591-00, e titular da CI/RG n.º 10156640 SSP/MT, residente e
domiciliado a Avenida 15 de novembro, n.º 155, Bairro Vila Morena, Alto Garças-MT, doravante
denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa SUPERMERCADO JDGM
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com nome fantasia SUPERMERCADO REAL,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ
sob o Nº 03.490.157/0001-30, com natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada; com base
na cláusula sétima da 3ª Alteração e consolidação do contrato social, devidamente registrado sob
nf> 2113886 em 18/01/2019; neste ato representado
por seu sócio administrador — Sr. JOILSON
JOSE PEREIRA, brasileiro, empresário, natural de Ibipitanga —BA, titular da CI/RG n.º 256.610
SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob n.º 201.704.751-51, com sede localizada a Avenida 7 de
Setembro, nº 711, Bairro Centro, Alto Garças-MT, CEP 78770-000; chamada simplesmente de
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, referente ao Processo de Licitação n.(,
006/2019, e Pregão Presencial nº 002/2019, que reger—se-á pela Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações e pelas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

—

DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,
MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, conforme
especificações contidas no Termo de Referência, Anexos I, parte Integrante do Edital, divididos
em Lote 1, II e III; sujeitando-se a contratada a atender rigorosamente os termos de Referência do

Pregão Presencial nº 002/2019,

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULA ÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial nº
002/2019 e seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar deste contrato, vinculando-se,
ainda, à proposta da contratada, e a Ata de Reunião de Julgamento de Propostas.

CLÁUSULA TERCEIRA

- DO REGIME DE CONTRATA

Ão
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demais disposições legais em vigor ou que venham a disciplinar as licitações no âmbito da
Administração Municipal.

CLÁUSULA

UARTA - DO VALOR

4.1. O valor total do objeto deste Contrato e de R$ 4.695,64, (quatro mil e seiscentos e noventa e
cinco reais e sessenta e quatro centavos); referente ao somatório dos lotes I, II e III; que serão
pagos após a emissão da ordem de fornecimento, o da entrega dos objetos, devidamente vistoriado
e aprovado conforme especificações do edital a que originou este Contrato, e da emissão da nota
fiscal.

LOTE: 1
LOTE: 2
LOTE: 3

R$ 1.611,18
R$ 2.230,73
R$ 853,73
TOTAL: R$ 4.695,64

4.2. Nos preços contratados, deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos necessários
para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer
outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre execução
do contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional.

CLÁUSULA QUINTA — DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias, mediante a entrega dos produtos,
com a apresentação da fatura/notas fiscal competente.

5.2. O valor contratual será aquele global constante da proposta refeita da vencedora.
5.3. A CONTRATADA regularmente ser for inscrita nos simples deverão apresentar documentos
comprobatórios, para os fins de retenções de impostos.
5.4. Toda operação de venda de mercadorias terá que ser efetuada, obrigatoriamente, mediante a
emissão de NOTA FISCAL ELETRONICA, ou deverá estar acompanhada do respectivo
CONTROLE ELETRONICO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA (CENF) controle este a ser
emitido no site da SEFAZ/MT (www.sefaz.mt.gov.br).
5.5. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora/CONTRATADA deverá comprovar sua
adimplência com a Seguridade Social (CND); com o FGTS (CRF). Caso a empresa seja optante
pelo SIMPLES, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de
imposto naquela modalidade;
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financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito de atualização monetária.
5.7. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo
estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

licitante vencedora/CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, emitir Nota
Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e
consequentemente lançado no instrumento contratual.

5.8.A

CLÁUSULA SEXTA — DA VIGENCIA DO CONTRATO
6.1. O presente instrumento contratual, vigorará a partir da data da assinatura do termo de
contrato, cujo término dar—se-á dia 3 l/ 12/2019.
6.2. O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da Contratada, mediante apresentação
do contrato social e/ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de
identidade do representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório,
e uma Vez atendidas as exigências do subitem anterior;
6.3. A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, desde
que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da Contratada e aceito por este
município;
6.4. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 e
78, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações; e outras conditas neste pacto.
CLÁUSULA SETIMA- DAS CONDISQÓES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. A licitante vencedora/CONTRATADA deverá fornecer o objeto em estrita conformidade com
disposições e especificações do edital da licitação, de acordo com o Termo de Referência e à
proposta de preços apresentada.
7.2.

Para fornecimento dos produtos,

o

contrato deverá estar devidamente assinado e

publicado, nos termos legais.

7.3. A entrega dos produtos será entregue mediante a necessidade da Câmara Municipal, através de
servidores previamente autorizados, com expedição de ordem de serviço/entrega dos objetos
devidamente descritos.

para a entrega dos itens será de 15 (quinze) dias corridos, não podendo exceder
este prazo, contados a partir da data da ordem de fornecimento/empenho.
7.4. O prazo

7.4.1. Caso não seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classifl
segundo lugar será convocada para o fornecimento do objeto.

a m
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apresentar deficrencras tecnicas, assim como pela adequação do mesmo às exigências deste Termo
e da licitação.
7.6. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor,
especialmente no tocante aos Vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou
inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
7.7. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais solicitados ficará a
cargo do servidor
responsável pela Secretaria da Câmara, designado pela Presidência da Câmara Municipal, que
deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto da nota fiscal. O mesmo servidor responsável
pelo recebimento será encarregado de receber e guarda em local apropriador as requisições ou
vales dos itens elencados no Termo de Referência anexo I.

7.8. No ato da entrega, os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo
que aquele(s)
que não satisfazer(em) à especificação exigida ser(âo) devolvido(s), à contratada.
7.9. Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a
reparar, corrigir ou
substituir, os produtos entregues e não aceitos pelo Contratante, em função da existência de
irregularidades, incorreções, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação que
lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante, sem o
que será convocada a
segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor.

7.10. A Câmara Municipal de Alto Garças-MT reserva-se o direito de avaliar, a qualquer
momento, a qualidade dos produtos fornecidos pela licitante vencedora/CONTRATADA, a fim de
evidenciar o cumprimento das exigências, quando necessário, solicitar documentos
comprobatórios para fins de verificação.

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAQÓES DA CONTRATANTE
8.1 Uma vez homologado o processo ou, conforme o caso, firmada a
contratação, a Câmara se
obriga a:
a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 8.666/93,
para
assinatura do Contrato, e retirar a Nota de Empenho, a contar da notificação;
b) Promover os apontamentos das ocorrências relacionadas à execução do contrato;
e) Efetuar o recebimento dos produtos e os pagamentos nas formas e condições deste contrato;
d) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Edital;
e) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e
Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo—se à retenção dos tributos devidos, consoante .

legislação vigente;
Í) Zelar para que
sejam cumpridas as obrigações assumidas pela lici'. te
vencedora/CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilit- "
qualificação exigidas na licitação;

O
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CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGA OES DA CONTRATADA
9.1 - A CONTRATADA deverá manter durante a entrega e instalação, estrutura adequada às

necessidades de segurança do trabalho, área de trabalho sempre limpa, arcando com as despesas
para tanto necessárias;
9.2 - Efetuará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, as correções de defeito, falhas e/ou
imperfeições de qualquer natureza, detectadas pelos Gestores ou seus substitutos legais,
responsabilizando-se pelas despesas com o transporte de coleta e entrega do material defeituoso;
9.3 - Executar todas as normas de segurança necessária ou definida na Legislação;
9.4 - Manter seus profissionais devidamente limpos, uniformizados e identificados;
CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTAMENTO DE PRES QOS:
10.1. Durante a vigência do contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do
inciso II, do art. 65, da Lei n.“ 8.666/93, devidamente comprovada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS ALTERAQOES
11.1. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao
presente Contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DA RESCISÃO
12.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78, com as
consequências indicadas no art. 80, da Lei Federal Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá, e serão empenhadas:
Órgão: 01 — CÁMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 — SECRETÁRIA DA CAMARA
Proj/Ativ: 2.003 — MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETÁRIA DA CÁMARA
Elemento De Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - 099 - MATERIAL DE CONSUMO.

CLÁUSULA DÉCIMA

UARTA — DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZA ÃO

14.1. A fiscalização da contratação decorrente deste edital, caberá à Secretaria da Câm
juntamente com o Fiscal de Contrato; seja, durante a vigência deste contrat
execução/fornecimento do objeto será acompanhada e fiscalizada pela servidora DAN
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MADUREIRA DEMACEDO designados
impedimentos pelo servidor JOÃO OLAVO BORGES
pela Portaria 004/2019.

14.2. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar a entrega dos produtos, inclusive
observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os que estiverem em desacordo
com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do
fornecimento, dando ciência de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
14.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto
licitado, desde que não acarrete ônus para a Câmara ou modificação na contratação.
14.4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal, deverão ser solicitadas formalmente
pela Contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil
para a adoção de medidas convenientes.
14.5. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às
implicações próximas e remotas perante a Câmara ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em
corresponsabilidade da Câmara ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA sem
prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e
imputados às falhas em suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS PENALIDADES
15.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à
contratada & multas, consoante o caput e % do art. 86 da Lei nº 8.666/93, incidentes sobre o valor
da Nota de Empenho, na forma seguinte:
a) advertência por escrito;
b) atraso ate' 05 (cinco) dias, multa de 02 % (dois por cento);
o) a partir do 6º (sexto) até o limite do IOº (décimo) dia, multa de 04 % (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do ] lº (décimo primeiro) dia de atraso.
15.2. Sem prejuizo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do objeto adjudicado, a CMAG poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
15.3. Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa,s
se— à as seguintes penalidades:
15.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
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Alto Garças/MT, em 18 de julho de 2019.
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Testemunhas:
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1.

2.

FERNANDA WALESCA C. COUTO
MACEDO
RG nº. 4707310 SSP/GO
CPF nº010.055.801-11

CPF: 041.884.8

O presente Contrato foi analisado pelo Assessor Jurídico:
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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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CAMARA MUNICIPAL DE ALTO GARºAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2019

Câmara Municipal de Alto Garças - MT, atraves de sua Secretana, torna
público o Contrato nº 003/2019 referente a Limtação modalidade Pregão
PresenCiaI nº 002/2019. CONTRATANTE: Câmara Municipal de Alto
Garças-MT. CONTRATADO: siiPEBMEBCADO DGM LTDA OBJETO:

A

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E
COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA. conforme especiíicaçoes contidas
no Termo de Referência, Anexos I, pane Integrante do Edital, divididos em
Lote |, II e III; VALOR GLOBAL: R$ 4.695,64. (quatro mil e seiscentos e
noventa e cInco reais e sessenta e quatro centavos), PRAZO: 18/07/2019
a 31/12/2019, FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8566/93 Data da assmatura'

1
P
A A Nº
A Presidente da Câmara Municipal de Alto Garças, Senhora JESULINA
DE MORAES CAJANGO SOUZA, em cumprimento ao artigo 37 da
Constitwçao Federal e ao Artigo 48 da Lei Complementar 101 de 04 de

L D

maio de 2000, torna-se público os anexos definldos pela Portaria Nº 471, de
20 de dezembro de 2000 da Secretaria do Tesouro Nacional, considerando
a Iaculdade prevista no artigo 63 da LC. 101/2000.
O

presente Edital acompanhado de seu respectivo anexo encontra-se a
disposição dos interessados na Sede desta Casa de Leis, no Setor de
Contabilidade, de segunda à sexta feira no periodo das 12:00 as 1800
horas, conforme determina o Artigo 49 da Lei Complementar 101 de 04 de
—

maio de 2000.

de julho de 2019.
Jesu/ina de Moraes Cajango Souza
PreSidente

Alto Garças-MT, 17
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TERC EIROS
LIGUE GAS E AGUA EIRELI, INSCRITA No CNPJ 33 810,430/0001—28,
TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SEMA/MT E SEDAM!
CAMPO VERDE A LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA A ATIVIDADE DE
COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP),
LOCALIZADA A AV. FLORIANÓPOLIS, Nº 391, BAIRRO CAMPO REAL,
CAMPO VERDEMT - Eng. Ambiental Rafael 8. Cicero (66) 99690-6197,
NEUZA

CARNIEL - MERCEARIA, INSCRITA NO CNPJ
11.203.774/0001-36 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A
SEMA/MT E SEDAM/CAMPO VERDE A LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA
A ATIVIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO (GLP). LOCALIZADA A RUA CAXIAS DO SUL, Nº 1750 A.
BAIRRO VALE DO SOL, CAMPO VERDE—MT - Eng, Ambiental Rafael 5.
Cícero (66) 9969045197,
MARIA

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
O produtor rural Antônio Bueno de Moraes, portador do CPF 037024051.
00 comunica o extravio das notas Fiscais números 167/168/169, ambas

emitidas para a empresa JBS de Barra do Garças, conforme o registro de
ocorrência online nº 2019.57977.

J. R. VINHA & VINHA LTDA, CNPJ Nº: 24.416.756/0001—84, torna público
que requereu junto a Supermtendêncra de Recursos Hidricos (SURH) da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA - MT), em
conformidade com o Termo de Referência Padrão Nº Oõ/SURH/SEMA/
MT, o pedido de Transterência de Cadastro de Uso de Agua Subterrânea,
para uma poço tubular denominada de PT «01, publicado no Diário Oficial
de 31 de Agosto de 2016 e com Validade até 30/08/2021, com ponto nas
Coordenadas Geográficas » Latitude S: » 10“ 48' 35.705"" e Longitude
27' 20,690", localizado AV MARECHAL RONDON, 398, Centro,
Municipio de Colíder » MT
W: - 55“

MINERAÇÃO DARDANELOS LTDA, CNPJ: 03.686.720/0002—21. Torna
publico que requerer junto à SEMATIC - Secretaria de Meio Ambiente.
Turismo, Industria, ComerCIo, Esporte e Lazer, o pedido da LP (Licença

Prévia) e Ll (Licença de Instalação) para a implantação de 246 (duzentos
e quarenta e seis) lotes urbanos residenCIal. totalizando uma área de
99 304,53 mº. denominado Loteamento Dardanelos, Localizadas na
Avenida Francisco Romoaldo Barroso, Chacara 67, Coordenada Latitude
10“10'47,68"S, Longitude: 597555160, Zona Especral de Habitação de
Interresse Social (ZEHIS) , Aripuanã/MT.
SOLIQ IAÇÃO DE EUBLICAQAQ
O Sr. ENEDIR HENRIQUE PALHARIM. brasileiro, loteador, comerciante,
agropecuarista, portador do CPF sob o nº. 218.756260-34 e RG nº,

um,

1035829466 SSP/R$,
torna público que requereu junto a SEMA Secretaria de Estado do Meio Ambiente - MT, a
e
O
Liggnga gg Inªja ação para LºTEAMENTQ UBBANQ AQUA QLABA,
composto por 16 quadras, distribuídas em 352 lotes com area para
moradias. Já aprovado pela Prefeitura Municipal de campos de Julio Lei
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SHUIÉHIIJ de Estado de Gniãu - Imprensa Oii-.ml

nº 720 de Outubro de 2015. com Alvara de Licenciamento Municipal em

Janeiro de 2016. área reservada para construções publicas. área
verde para iniiitração de águas pluviais e demais especificações conforme
O projeto. Area total de 190.875,38 mª, matricula 234 do CRI de ComodoroMT, localizada no Municipio de Campos de Júlio « MT, não for necessário
estudo do impacto ambiental. Projeto realizado por Equipe Multidisciplinar.
com responsabilidade técnica assumida pelo Engª Florestal, Perito, Gestor
e Auditor Ambiental Carlos Eduardo Gouvea Moleiro RURAL - PLAN/
Fones (65) 3387-1224 / 99963—7070. Foram apresentados plano de
controle ambiental, projeto sanitário. partido urbano. drenagens supenicial
e profunda, pavimentação asfáltica, plano e altímetro, rede distribuição de
agua potável, rede elétrica, relatorio de implantação do projeto. teste de
innltração de águas pluviais entre outros,
13 de
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LICENÇAAMBIENTAL

Aempresa IDELSO

MAZUTTI inscrita no CNPJ:

00.236.522/0001-97 torna

público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Desenvolvimento e Turismo, Coordenadoria de Meio Ambiente de Tapurah/

Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a de Operação
(LO) para a regularização das atividades de e Serviços de manutenção
e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na RUA DAS
PRIMAVERAS N.2174, BAIRROJARDIM JOELMA- no municlpID de
MT, a

Tapurah/MT.

JOÃO PAULO BORGES PEREIRA- ME1,CNPJ' 32.447262/0001-95, torna
público que requereu junto a SAMA - Secretaria Municipal de Agronegóuo
e Melo Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO e
LICENÇA DE OPERAÇÃO do LAVA RAPIDO PAPA LEGUAS, localizado
na Rua Belo Horizonte, 54 W, Centro, Quadra 46, Lote 05, no municipio
de JUARA/MT, para a LAVAGEM. LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE
VElCULOS AUTOMOTORES.

PUBLICAçOEs
FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. Torna público
que requereu a Secretana de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a Licença

Prévia e de Instalação, para ampliação da indústria de fabricação de adubos
e fertilizantes, localizada na Rua Trevo. 370, Pq. Ind. Fabricio Vetorasso
Mendes, Rondonópolis - MT,
OFICINA MECANICA MACHADO LTDA. ME. Torna público que requereu a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Renovação da Licença

de ºperação, para serviços de manutenção e reparação mecânica de
veículos automotores ejato de areia,Av. Ary Coelho, 1.323, Qd. 09, Lt. 01.
Jd. Esmeralda, zona urbana de Rondonópolis - MT.
R. L. TEDESCO - ME. Torna público que requereu a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente « SEMA, a Licença de operação, do posto de abastecimento
próprio com oficina mecânica, na Av, Porto Seguro, Qd. 10, Lote 6/9, Parque
Ind. Fabricio Vetorasso Mendes Rondonópoiis - MT.
—

/

