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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

<BEGIN:1096961:90>

EXTRATO DO PRIMEIRO
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2019

Objetivo: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO 
ESPERIDIÃO-MT E  JUSCELENE GARCIA GOMES PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA - VALOR TOTAL DE R$ 1.075,95 (um mil e setenta e cinto 
reais, e noventa e cinco centavos ): dotação orçamentária :3.1.90.11.00.00 

TERCEIROS

11/07/2019.
Aviso de resultado de Licitação nº 004/2019.

A comissão de Licitação comunica a quem interessar possa que o Pregão 
nº 004/2019, com o objetivo de aquisição de veículo. No horário e local 
marcado não compareceu nenhum interessado para apresentar proposta, 
sendo a mesma declarada deserta. Porto Esperidião - MT, em 26 de Junho 
de 2019

Roney Batista Cardoso
Pregoeiro

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338
<END:1096961:90>

<BEGIN:1095604:90>

BRITO & DA SILVA LTDA- LIMPA FOSSA MATO GROSSO- CNPJ: 
01.557.840/0001-12, torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMADES a Licença Ambiental - 
Modalidade: Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, 
para atividade de Atividades relacionadas a esgoto, descontaminação e 
outros serviços de gestão de resíduos, localizada na Rua 20- Quadra 38- nº 
106 - Bairro Jardim Vitória, CEP: 78.055.782, Cuiabá/ MT.
<END:1095604:90>

<BEGIN:1095974:90>

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIAÇÃO E A APROVAÇÃO 
DO ESTATUTO, ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA.

Ficam convocados para o dia 13 de julho de 2.019, às 09.00 hs., com 
reunião no endereço a r. (34) ou Benedito M. Cruz  142, B. B Esperança, 
Setor Centro-Sul, em Cuiabá -MT., CEP 78.068.445, a primeira chamada 
quórum mínimo de 8 (OITO) pessoas e a segunda chamada as 09.30 hs., 
com qualquer número de participantes e previsão de término para às 11.30 
hs.
Esta Assembleia será para estabelecer a fundação da Associação com 

grupo que trabalhará em obras sociais, de serviços, de pedagogia e de meio 
ambiente, nominando-a e estabelecendo as prioridades de sua gestão e 
obedecerá a pauta de:
A  -  Chamada com contagem dos presentes,

de atuar,
C  -  Leitura do ESTATUTO, por item e sua aprovação.
D  -  Convite e convocação dos que integrarão a diretoria pelo prazo de 4,00 
(QUATRO) anos, em acordo com o ESTATUTO aprovado e se o ESTATUTO 

OITENTA) dias corridos ou menor prazo com a nova eleição da efetiva.
E  -  Eleição dos membros nos cargos propostos  com a leitura dos cargos e 
o nome dos seus ocupantes,  se aprovando o ESTATUTO, far-se-á a posse 
imediata do membro com sua condição de efetivo no cargo empossado, 
com a assinatura da folha de presença.
F  -  Esta Assembleia deverá eleger o  nome e estabelecer as diretrizes de 
funcionamento da associação ora em formação.

06 de setembro de 2.018 e a de 08 de setembro de 2.018 , que foram 
feitas sem a devida publicação dos seus editais de chamadas convocatórias 

assuntos ponderados.
H  -  Fica a diretoria autorizada a promover meios econômicos e 
administrativos para agilizar os possíveis trabalhos por convênios, parcerias 
e outros termos legais que possam ter.
I  -  Assuntos diversos, os presentes poderão fazer uso da palavra para 

fazer ao registro da entidade nos Órgãos Públicos competentes, com a 
determinação de também se promover ao recebimento dos bens que já 

e meios legais que possam alavancar trabalhos e ganhos de rendimentos 
para cumprimento dos nossos objetivos estatutários.

Cuiabá - MT., 06 de junho de 2.019.
Fernando Rodrigues Palma.

Membro voluntário.
<END:1095974:90>

<BEGIN:1096382:90>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da AMA- Associação de Amigos do Autista de Cuiabá-MT, 

Assunto: alteração do estatuto
A Assembleia se realizará dia 05 de julho de 2019, em primeira convocação 
ás 19h00, com a maioria dos associados e em segunda convocação às 
19h30, com qualquer número de associados, cito a Rua A, Quadra D, 

do DETRAN.

Cuiabá, 24 de junho de 2019

Kelly Cristina do Nascimento Viegas
Presidente da AMA -Cuiabá.MT

<END:1096382:90>

<BEGIN:1096793:90>

KFGELATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
EIRELI, CNPJ: 19.332.497/0001-73, torna público que requereu á secretaria 
de Estado de Meio Ambiente - MT (SEMA/MT) a Outorga de direito de uso 
de recursos hídricos, para 01 poço que está localizado na Rua P, nº 265, 
Quadra 2/4 Lote 15 a 17 e 41 a 47, Distrito Industrial, no município de 
Cuiabá-MT, CEP 78.098-420.
<END:1096793:90>

<BEGIN:1096832:90>

AVISO DE LICITAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS/MT, por 
sua , instaurada pela Portaria n 

dos interessados, a realização de licitação na modalidade Pregão, na forma 
Presencial, do Tipo Menor Preço Global, nos termos da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do 
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 

acordo com o que consta no processo administrativo nº 01/2019, aplicando-

contratação de serviços especializados (arquitetura) para elaboração de 
projetos arquitetônicos e complementares para a nova sede do CRESS 20ª 
Região/MT.

O Edital completo e o Termo de Referência nº 001/2019 encontram-se 
www.cressmt.

org.br, e poderão ser retirados na secretaria do CRESS 20ª Região/MT, 
localizada na Rua Batista das Neves, nº 22, Sala 303, Edifício Comodoro, 

às 18h00, mediante apresentação de CD-ROM ou Pen-Drive, ou ainda, 
podendo solicitar o Edital, através do e-mail: cressmt@cressmt.org.br

Cuiabá/MT 25 de junho de 2019.

____Original Assinado___
TATIANA LIMA DA COSTA REFOSCO

Portaria Nº 010/2019
CRESS 20ª Região/MT

<END:1096832:90>


