
 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800669100  02752306946
279972200006400  02752306946
279571000   12561314000142
279002800909900  98105868172
279961900000800  76660559191
279047700002000  05974309693
279002800648100  06239621102
279002800821500  01093441119
279002800216900  86845268134
279002800207600  41728297087
279002800662900  90034279920
279972200007500  02784480119
279958300008800  27561267134

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

Vagas de Emprego
1-Pessoa com Deficiência (PcD); 
2-Repositor, com experiência, conhecimen-
to em rotina de mercado, disponibilidade 
no período noturno;
3-Motorista, CNH C, com experiência, com 
disponibilidade para viagem; 
4-Serviços gerais, com experiência;
5-Assistente comercial, com experiência, 
habilidade de escrita e comunicação;
6-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
7-Supervisor de vendas, com experiência 
em liderança;
8-Instalador de comunicação visual, com 
experiência, CNH B; 
9-Operadora de caixa, com experiência; 
10-Comercial virtual, com bom conheci-
mento em informática e redes sociais; 
11-Corretor de imóveis, CNH B, veículo 
próprio, interesse na área de vendas; 
12-Vendas interna e externa, CNH AB, com 
experiência, curso de informática;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
15-Auxiliar de instalador de esquadrias, 
com experiência em esquadrias, fachadas 
ou estruturas metálicas;
16-Vendas, interesse na linha esportiva; 
17-Técnico em Enfermagem, com COREN;
18-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
19-Operador (a) de ponte rolante;
20-Escrita fiscal, com experiência;
21-Controlador de pragas, com experiên-
cia;
22-Auxiliar de Cozinha, com experiência, 
masculino;
23-Atendente virtual, com experiência em 
redes sociais.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 

VENDAS
DARLEY MANFIO, torna público que requereu junto a Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lu-
cas do Rio Verde - SAMA/LRV a renovação da Licença de 
Operação (RLO) para atividade de “Manutenção e repara-
ção de veículos automotores (automóveis, caminhonetes, 
ônibus, caminhões, tratores e motocicletas, etc.)” empre-
endimento localizado na Rua Santa Fé, nº 30-S, Centro, 
município de Lucas do Rio Verde/MT. Responsável Téc-
nico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES 
DE FIGUEIREDO SOBRINHO - 65 98402-6157 - eng.
nildo@gmail.com

MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ n° 17.105.737/0001-
71, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a LP/LI/LO da área ampliada, para atividades de Fabri-
cação de produtos de limpeza e polimento / Fabricação de 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 
localizada na Rua Amador Aguiar, 1302, Industrial Leonel 
Bedin, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODU-
TOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ n° 17.105.737/0001-
71, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a LP e LI da área a ser construída, para atividades de 
Fabricação de produtos de limpeza e polimento / Fabrica-
ção de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal, localizado no lote 06-A da quadra 11, Industrial 
Leonel Bedin, Município de Sorriso/MT, não foi determina-
do EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI, CNPJ n° 
37.516.283/0001-39, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Alteração de razão social, pois an-
teriormente atuava como FERREIRA & TOBALDINI LTDA 
- EPP, e Licença de Operação para atividade de Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos, locali-
zada na Avenida Perimetral Sudeste, 8423, Portal Kaiabi, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARI-
NENSE EIRELI, inscrito no CNPJ n° 03.496.314/0003-87, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para a atividade de Laboratórios de anatomia patoló-
gica e citológica. Localizada na Avenida Curitiba, n° 2530, 
Sala 01, Centro, Município de Sorriso/MT. Não foi determi-
nado o EIA-RIMA.

AVISO DE CANCELAMENTO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo de readequação do 
Termo de Referência vem por meio deste cancelar o procedimento 
licitatório de Pregão Presencial nº 118/2019, tendo como objeto o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700 e ainda 
através do site www.sorriso.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 008/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 11 de fevereiro de 
2020 na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS 
MECÂNICOS POR HORA TRABALHADA DA FROTA A SEREM 
EXECUTADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde 
consagrou-se vencedor o Licitante: EVILSON CHAVES DA SILVA, inscrita 
no CNPJ N° 11.745.223/0001-02, com valor total de R$ 42.525,00.  Matupá – 
MT, 14 de fevereiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, comunica que foi prorrogado prazo de 
abertura e julgamento do referido certame para o dia 27 de fevereiro de 
2020 às 14:00 horas, por conveniência administrativa.
Nova Mutum – MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020

Pregoeiro

Objeto: “contratação de empresa para futura e eventual locação de 
caçambas estacionárias para remoção de entulhos e descarte dos 
resíduos retirados do perímetro urbano”, Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 28 de fevereiro de 2020. HORÁRIO: 14h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
E d i t a l  e  A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 14 de fevereiro 2020.

REGISTRO DE PREÇOS

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, com sede na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela Portaria n.º 002/2020, 
alterada pela Portaria nº 029/2020, torna público para conhecimento de todos os interessados, nos termos do art. 
21, § 4º da Lei 8.666/93, que procedeu retificação no edital do Pregão Presencial 005/2020, cujo objeto é “a 
“Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Combustíveis (Álcool, Gasolina e Óleo Diesel Comum), 
para abastecimentos da frota municipal de Ipiranga do Norte – MT”, tendo em vista a supressões de termos 
incorretos na especificações da Declaração Unificada a ser apresentada,
Onde sê lê: Item 8.1. do Edital:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
1° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA

a) Apresentação de declaração de habilitação unificada (modelo de declaração conforme Anexo VI), contendo os 
seguintes termos:

a) Apresentação de declaração de habilitação unificada (modelo de declaração conforme Anexo VI), contendo os 
seguintes termos:

II - Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo VII do edital).
III - Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo 
VIII do edital).

I - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999 (anexo VI do edital).

V - Declaração de atestando que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (anexo X do edital);

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA

I - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999.

Leia-se: Item 8.1. do Edital:

IV - Declaração de Idoneidade da empresa licitante (anexo IX do edital).

V - Declaração de atestando que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (anexo X do edital);

I - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999.
II - Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital.

Tendo em vista que as retificações realizadas não afetam na formulação das propostas, nos termos do art. 21, § 4º 
da Lei 8.666/93, mantêm inalterada a data de abertura do Certame no dia 20/02/2020, às 07:30h. O edital 
devidamente retificado poderá ser obtido através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
PUBLICAÇÕES. Junto a Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura (das 07 às 13h), no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência e ainda pelo email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.

III - Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência.

V - Declaração de atestando que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Ipiranga do Norte-MT, 14 de Fevereiro de 2020.
Simone Machado da Silva

IV - Declaração de Idoneidade da empresa licitante.

Pregoeira Municipal

a) Apresentação de declaração de habilitação unificada (modelo de declaração conforme Anexo VI), contendo os 
seguintes termos:

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA
Leia-se: Item 8.1...

IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA
a) Apresentação de declaração de habilitação unificada (modelo de declaração conforme Anexo VI), contendo os 
seguintes termos:

Simone Machado da Silva

II - Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital.

V - Declaração de atestando que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Pregoeira Municipal

Tendo em vista que as retificações realizadas não afetam na formulação das propostas, nos termos do art. 21, § 4º 
da Lei 8.666/93, mantêm inalterada a data de abertura do Certame no dia 19/02/2020, às 07:30h. O edital 
devidamente retificado poderá ser obtido através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
PUBLICAÇÕES. Junto a Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura (das 07 às 13h), no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência e ainda pelo email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.

I - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999 (anexo VI do edital).

IV - Declaração de Idoneidade da empresa licitante.

1° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

Ipiranga do Norte-MT, 14 de Fevereiro de 2020.

Onde sê lê: Item 8.1...

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020

III - Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência.

II - Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo VII do edital).
III - Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo 
VIII do edital).

A Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte/MT, com sede na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, 
Centro, Ipiranga do Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela Portaria n.º 002/2020, 
alterada pela Portaria nº 029/2020, torna público para conhecimento de todos os interessados, nos termos do art. 
21, § 4º da Lei 8.666/93, que procedeu retificação no edital do Pregão Presencial 006/2020, cujo objeto é “a 
“Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Expediente para as diversas secretarias do 
Município de Ipiranga do Norte”, tendo em vista a supressões de termos incorretos nas especificações da 
Declaração Unificada a ser apresentada,

IV - Declaração de Idoneidade da empresa licitante (anexo IX do edital).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL Nº. 01/2020 
CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA 
CNPJ: 14.410.510-0001/41 
CNES: 7120923 
Endereço:  Avenida dos Flamboyants, nº 2.127, Jardim Paraíso, Sinop/MT,  
ASSEMBLEIA ANUAL DE SÓCIOS 
Em obediência ao Código Civil (lei federal de 10.406/2002), são  convocados os senhores 
sócios a se reunir em Assembleia  anual de Prestação de Contas, referente à competência 
de 2019, que se realizará no dia 02/04/2020, às 14:00hs, na sede empresa, na Avenida dos 
Flamboyants, nº 2.127, Jardim Paraíso, Sinop/MT. 
Pauta: 
- Deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico e aprovação das contas 
do ano base 2019; 
- Prestação de Contas Gerenciais; 
- Assuntos de interesse da Sociedade. 
Os sócios que não puderem comparecer na data e horário marcados, poderão se fazer 
representar por procuradores devidamente constituído através de outorga de mandato, com 
especificação precisa dos poderes e atos autorizados, sendo que este instrumento deverá 
ser levado registro juntamente com a ata da respectiva assembleia. 
Atenciosamente  

Sinop MT, 04 de fevereiro de 2020. 
PAULO TARSO RECK DE MENDONÇA 

Sócio Administrador 
17,18,19 


