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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de Pátio, com experiência, para 
área hospitalar;
2-Auxiliar Administrativo, com experiência 
e referência recente;
3-Operadora de Caixa para boutique mas-
culina, com experiência;
4-Cozinheira Gourmet, para trabalhar perío-
do noturno, com experiência;
5-Assistente Comercial, feminino, superior 
completo, experiência;
6-Auxiliar de Escritório, masculino, CNH 
AB, com experiência;
7-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
8-Técnico em Refrigeração, com experiên-
cia, para o município de Sorriso – MT;
9-Auxiliar para o setor de Refrigeração, 
com CNH;
10-Vaqueiro, com experiência e referência;
11-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
12-Montadores com experiência em esqua-
dro, nivelação, colocar pilar e cobertura.
13-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
14-Caseiro, com experiência, para o muni-
cípio de Poconé – MT;
15-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
16-Operadora de Caixa, com experiência;
17-Pessoa com Deficiência;
18-Representante Comercial, com experi-
ência;
19-Técnico em Enfermagem;
20-Técnico em Enfermagem para UTI Neo;
21-Vendas, com experiência.

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

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) 
oferece as seguintes vagas de emprego para 
esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experi-
ência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino 
médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experi-
ência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino mé-
dio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino 
médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com su-
perior completo;
01 vaga para analista financeiro, com superior 
completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiên-
cia e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com en-
sino superior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando 
superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com expe-
riência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com 
ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com en-
sino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com expe-
riência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiên-
cia;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças de 
oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com supe-
rior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referên-
cias;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na fun-
ção;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensino 
médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com expe-
riência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponi-
bilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com re-
ferências;
01 vaga para encarregado comercial, com supe-
rior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/marke-
ting ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com expe-
riência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experi-
ência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com experi-
ência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico de manutenção de cami-
nhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, 
com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH 
AB;
01 vaga para montador de móveis, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos 
elétricos, com ensino médio completo e CNH 
AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, 
com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com 
experiência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino 
médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva 
para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino mé-
dio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, 
com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experi-
ência;
01 vaga para operador de secador, com experi-
ência;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com expe-
riência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) 
com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com expe-
riência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensi-
no médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). É 
preciso ter ensino médio completo e disponibi-
lidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experi-
ência;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível para o dia seguinte.

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 - 
Jardim Botânico – em frente à igreja Todos os 
Santos e atende pelos telefones (66) 3511-1809 / 
3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

RODRIGO MULLER, CNPJ: 18.607.749/0001-67, torna pú-
blico que requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, Instala-
ção e Operação para a atividade ‘Clínica Veterinária”, situ-
ado à Rua Luis Mena, nº 2622, Bairro Centro, Matupá-MT.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: SIMONE APARECIDA DA CRUZ – CPF: 297.856.818-66 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 06/02/2014, e; firmado 
Aditivo Contratual em 06/08/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 
22 da QUADRA 13 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 16/09/2018, 16/10/2018, 16/11/2018, 
16/01/2019, 16/02/2019 e 16/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo 
pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e 
em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei 
Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela 
Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e 
Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida 
baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. 
SINOP/MT, 29 de Março de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

03,04,05/0/2019 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ – CPF: 048.366.061-28 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 06/02/2014, e; firmado 
Aditivo Contratual em 06/08/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 
22 da QUADRA 13 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 16/09/2018, 16/10/2018, 16/11/2018, 
16/01/2019, 16/02/2019 e 16/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo 
pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e 
em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei 
Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela 
Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e 
Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida 
baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. 
SINOP/MT, 29 de Março de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

03,04,05/06/2019. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: JOSE ORLANDO GOMES DE LEMOS – CPF: 972.838.783-00 
 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 04/11/2011, na qualidade 
de compromissário comprador do LOTE 22 da QUADRA 14 do JARDIM VENEZA em 
SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas 
contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 05/07/2018, 
05/08/2018, 05/09/2018, 05/10/2018, 05/11/2018, 05/12/2018, 05/01/2019, 05/02/2019 e 
05/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das 
parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido 
Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser 
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da 
obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, 
Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, 
tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante 
para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta. Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 01 de 
Abril de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

03,04,05/06/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2019 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, que não houve interessados na data 
inicial designada para abertura do Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE DE 
12M³, CONFORME ANEXO I, TERMO DE REFERENCIA,  SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, devido a 
importância do objeto para a administração, PRORROGA-SE a sessão pública de 
abertura para o dia 19 DE JUNHO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento 
de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas 
de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, 
agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 31 de Maio de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2019-SRP 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora as empresas: GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; LUVERMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA-ME; RINALDI & COGO LTDA-EPP; CENTERMEDICA 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP; FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
EIRELI-ME; COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI-ME; DROGARIA SÃO JORGE 
LTDA –ME; CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; 
DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; MED VITTA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME; GREEN FARMACEUTICA 
EIRELI-EPP; INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA; C.A. DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME; MAXLAB PRODUTOS PARA 
DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA-EPP; 

Juina-MT, 03 de Junho de 2019. 
Marcio Antonio da Silva 

Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 

TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL 
A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar-se no dia 24/06/2019 às 08:00 horas (HORARIO 
LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: TOMADA DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
ALAMBRADO E MURO NA ESCOLA MARIA HILDA PANAS, NO BAIRRO MÓDULO 06, 
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 17507/2014/2014/FNDE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO 
GROSSO, a qual será regida pelas Leis 8.666/93 e 8.883/94. Maiores informações e cópia 
completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-
feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede Travessa 
Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  
Juína-MT, 04 de Junho de 2019.  
MARCIO ANTONIO DA SILVA 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 
Poder Executivo 

JUÍNA-MT 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇOS N° 013/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto a contratação de 
serviços especializados para elaboração do Plano Diretor de Micro e 
Macrodrenagem no Município de Nova Mutum. Da qual foi vencedora a 
empresas: RHS CONTROLS - RECURSOS HÍDRICOS E 
SANEAMENTO LTDA insc r i t a  no  CNPJ sob  o  número 
11.971.854/0001-31, no valor de R$ 189.818,57. O representante 
assinou a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum/MT, 4 de Junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇOS N° 017/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto execução de rede de 
média tensão 34,5 kv, com cabine de transformação nas futuras 
instalações do laboratório Univates no parque tecnológico, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 
descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a 
empresa: Itens 832658, ELETROTECNICA CENTRO OESTE E LAVA 
JATO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 21.428.665/0001-70 no 
valor de R$ 342.378,64. Os representantes assinaram a ata 
renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 4 de Junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de bloqueador solar, uniformes, tatames, 
colchonetes e rouparia hospitalar para atender a demanda das 
Secretarias Municipais - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 
18 de junho de 2019. HORÁRIO: 08h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: 
D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone 
** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 04 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro


