
VENDAS
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. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - R$3.650,00 
Detalhes do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 675 m². 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 
1 Área Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e cozinha 
conjugada  lavanderia  garagem 
individual casa nova. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala e cozinha 
conjugada, 02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Azulões, nº 1061, 
Bairro Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 800,00 
(oitocentos reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha e área de 
serviço conjugada, 01 sala e 01 suíte. 
Endereço: Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de Sinop/
MT. Valor: R$ 950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
01 Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 06. Valor: R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 m² Endereço: 
Rua das Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício Classic 
Center, Setor Comercial na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) mensais + 
taxa de condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
02 Compartimentos e 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro na 
cidade de Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.
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Vagas de Emprego
1-Departamento Pessoal, com experiência 
e referência;
2-Vendedor, com experiência no setor 
automotivo;
3-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
4-Auxiliar Financeiro, com experiência, 
superior completo, domínio pacote Offi ce; 
5-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
6-Auxiliar de Pátio, com experiência, para 
ára hospitalar;
7-Assistente Comercial, feminino, supe-
rior completo, experiência;
8-Auxiliar de Escritório, masculino, CNH 
AB, com experiência;
9-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
10-Técnico em Refrigeração, com experi-
ência, para o município de Sorriso – MT;
11-Vaqueiro, com experiência e referên-
cia;
12-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
13-Vendedor Externo, com CNH AB, 
veículo próprio e disponibilidade para 
viagens;
14-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
15-Pessoa com Defi ciência;
16-Representante Comercial, com expe-
riência;
17-Técnico em Enfermagem;
18-Vendas, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l 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 fi nanceiro, 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 fi scal, 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 
ofi cinas;
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 classifi cador 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 gráfi co, 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 fi nais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Defi ciência)
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 insulfi lm, 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 frigorífi co, 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 certifi cação 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 ofi cina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência). 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 fi ca 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

SORRIBRAS ALIMENTOS E COMÉRCIO DE CEREAIS 
LTDA, CNPJ: 28.897.274/0001-44, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso - MT – SAMA:  a Licença de Operação (LO), 
das atividades de: 01.63-6-00 Atividades de pós colheita; 
82.92-0-00 – Envasamento e empacotamento sob contra-
to. Endereço: Anel viário norte, s/nº, sala 06ª, Bairro Lotea-
mento Valo. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751).

ATLANTIC NÁUTICA CONSTRUÇÃO DE EMBARCÇÕES 
LTDA, CNPJ: 12.971.059/0001-06, torna público que re-
quereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso - MT – SAMA: Licença Prévia (LP), de Instalação 
(LI), e Licença de Operação (LO) da atividade principal de: 
30.12-1-00 - Construção de embarcações para es porte e 
lazer. Endereço: Rua Horácio Lafer, nº 1680, Bairro Indus-
trial Leonel Bedin. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

D. C. VIEIRA EIRELLI – IDEAL COMUNICAÇÃO VISUAL A 
D. C. Vieira Eirelli, empresa estabelecida na Rua das Cas-
tanheiras, nº 58, Setor Comercial, município de Sinop/MT, 
portadora do CNPJ nº 13.829.008/0001-07, em consonân-
cia com a legislação vigente, vem informar que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop (SEMA), as Licenças Prévia (LP), de 
Instalação (LI) e Operação (LO) do empreendimento em 
questão.”

 DEL MORO & DEL MORO LTDA, CNPJ: 00.877.761/0014-
40, torna público que requereu junto a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: a 
Licença de Operação (LO), das atividades de: 47.11-3-02 
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com pre-
dominância de produtos alimentícios – supermercados; 
46.91-5-00-Comércio atacadista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios; 47.84-9-00 
- Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); 
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e fl ores natu-
rais; 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos 
não especifi cados anteriormente; 56.11-2-01 - Restauran-
tes e similares; 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, 
de sucos e similares. Endereço: Rua Bom Sucesso, nº 235, 
Bairro Gleba Sorriso. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 
NOTIFICADO: EDSON DOS SANTOS DA SILVA – CPF: 014.438.191-58. 

 
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 06/12/2016, e; firmado 
Aditivo Contratual em 21/08/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 21 
da QUADRA 16 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 27/11/2018, 27/12/2018, 27/01/2019, 27/02/2019 e 
27/03/2019. 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. 

06,07,08/06/2019. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 005/2019
Objeto: Contratação de empresa para construção da Escola de Ensino 
Básico (Fundamental) no Bairro Jardim II.  Data de Abertura: 11 de 
julho de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (Global). Edital 
e  A n e x o s :  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:  
licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum - MT, 07 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 3 de Junho 2019, com 
início às 14:00, tendo como objeto aquisição de pneus, câmaras e 
protetores das quais foram vencedoras as empresas: Itens 193892, 
209216, 209218, 221898, 825190, 828428, 832331, 832332, 832335, 
832336, 832340, PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 03.532.991/0001-41 no valor de R$ 
54.182,00;  Itens 190944, 224510, 224529, 825212, 825305, 828429, 
CASA DOS PNEUS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
10.214.657/0001-05 no valor de R$ 48.404,00; Itens 828432, 
JONATAM WUILIAM MOCELIN E CIA LTDA-ME inscrita no CNPJ sob 
o número 21.098.079/0001-05 no valor de R$ 976,00; Itens 217957, 
224568, 224569, 821593, 821638, 825213, 828431, 828433, 828434, 
832339, PNEUS VIA NOBRE LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
01.976.860/0048-91 no valor de R$ 72.904,00.
Nova Mutum - MT, 7 de Junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
TOMADA DE PREÇOS N° 018/2019

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Nova Mutum – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que houve alterações no texto dos itens 9.3.2 e 
9.3.5 do edital que trata da qualificação técnica, também foi excluído o 
item 7.1.14 da minuta do contrato.Nova Mutum – MT, 07 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto registro de preços 
para futura e eventual contratação de serviços de realização de 
exames admissionais e demissionais de servidores para a Prefeitura 
de Nova Mutum. Das quais foram vencedoras as empresas: Lote 001, 
Lote 002, Lote 004, Lote 006, Lote 007, Lote 008, Lote 009, KLEIN E 
FACCIO LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 01.341.598/0001-
45 no valor de R$ 75.460,00; Lote 003, CLELIA BERTHOLINI 
AGUILAR inscrita no CNPJ sob o número 06.087.008/0001-13 no valor 
de R$ 19.305,00; Lote 005, MARIA ELISA SCHEIFER E CIA LTDA - 
EPP inscrita no CNPJ sob o número 08.021.742/0001-05 no valor de 
R$ 17.000,00. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 7 de Junho de 2019.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 020/2019

Objeto: Contratação de empresa para execução de rede de baixa 
tensão para iluminação na ampliação da Avenida dos Uirapurus, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 26 
de junho de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). 
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 07 de junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, por meio de seu Pregoeiro, 

torna público para o conhecimento dos interessados, que 

considerando a impugnação apresentada pela empresa GEOVANE 

JONATHAN DE LMA MOTA. Ante ao exposto, CONHECE-SE da 

impugnação interposta, por ser tempestiva, no MÉRITO, considerando 

os argumentos fáticos e jurídicos acima relatados, julga-se pela sua 

IMPROCEDÊNCIA, visto que, o Termo de Referência e a composição 

de preços atende as regras do Decreto Municipal 066/2016, bem como 

as orientações do TCE-MT.

Miraldo Gomes de Souza

Pregoeiro

 
 

PACAEMBU AUTOPEÇAS 
CONTRATA 

 
 

VENDAS - Vagas efetivas: AUXILIAR, ASSISTENTE E 
VENDEDOR. Requisitos: Ensino médio e pacote Office, 
Conhecimento na linha automotiva pesada, habilidade de 
negociação e vivência comprovada. 
 

Interessados deverão enviar currículo 
para: snp.ger@pacaembuautopecas.com.br ou entrar 

em contato no telefone 66-3211-4777 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019  

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP CONFORME LEI 147/2014 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO, REALIZAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECIFICO E AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA DOS INSCRITOS NO PROCESSO DE ESCOLHA, EM DATA 
UNIFICADA, PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE JUÍNA, PARA O 
QUADRIÊNIO 2020/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) E DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO 
DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 26 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, 07 de Junho 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO  

PRESENCIAL N° 053/2019-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 a empresa: ARYELA BERGAMIN SILVERIO DA SILVA-ME, nos 01, 
no valor total de R$ 85.740,00 (Oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais). Juina-
MT, 07 de junho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019-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 
sagraram-se vencedora as empresas: MARCOS BODSTEIN VILLAÇA FILHO EIRELI-
EPP, nos itens 02 e 06, no valor total de R$ 276.000,00 (Duzentos e setenta e seis mil 
reais); RCM COMERCIAL LTDA-EPP; nos itens 01, 03 e 07, no valor total de R$ 
678.400,00 (Seiscentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais); CONSTRUTORA 
BRASIL CENTRO OESTE LTDA-EPP, nos itens 04 e 05, no valor total de R$ 303.600,00 
(trezentos e trez mil e seiscentos reais). Juina-MT, 06 de junho de 2019.  

 
Marcio Antonio da Silva 

Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT. 
 
 
 


