
 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701520600  055.109.591
279002700924000  060.628.471
279002700752000  002.205.521
279002800818400  028.071.281
279002800709000  027.392.781
279016900004100  692.224.879

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 
benefi ciários 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 benefi ciários:

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

Vagas de Emprego
1-Serralheiro, com experiência comprovada;
2-Auxiliar de balanceiro, acima de 20 anos;
3-Encarregado de pré-moldados, com experiên-
cia, acima de 30 anos;
4-Vendedor, com experiência, conhecimento pa-
cote Offi ce e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
5-Secretária do Lar, com experiência e referên-
cia;
6-Departamento Pessoal, com experiência e 
referência;
7-Vendedor, com experiência no setor automo-
tivo;
8-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
9-Auxiliar de Pátio, com experiência, para área 
hospitalar;
10-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
11-Vaqueiro, com experiência e referência;
12-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
13-Pessoa com Defi ciência;
14-Técnico em Enfermagem;
15-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 disponibiliza-
das para o dia, podendo não estar mais disponí-
vel 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 in-
completo;
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 experiên-
cia;
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 ex-
periência 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 experi-
ência 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 ensi-
no médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com experi-
ência 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 superior 
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 função;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino mé-
dio 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 experi-
ência;
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 experiên-
cia e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponibi-
lidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso dis-
ponibilidade de horários e fi nais de semana. 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 com-
pleto;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, com 
superior completo em publicidade/marketing 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 com-
pleto;
01 vaga para lombador frigorífi co, com experiên-
cia na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em in-
jeção 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 experiên-
cia 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 médio 
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 experiên-
cia;
01 vaga para operador de secador, com experiên-
cia;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com experi-
ência;
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 experi-
ência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensino 
médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de ofi cina, com ensino 
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 cur-
so técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experiên-
cia;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibiliza-
das para o dia, podendo não estar mais disponí-
vel 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 FUNCIONAMEN-
TO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

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, 
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

TRR RIO BONITO TRANSP. REV. E RETALHISTA DE PE-
TRÓLEO LTDA. Torna público que requere a Secret. Esta-
dual do Meio Ambiente - SEMA, Licença de Operação (LO), 
atividade com. atac. de comb. realizado por transp. reta-
lhista (TRR), Av. Hamburgo, s/n, Setor Zona de Expansão 
Ind., Porto dos Gaúchos/MT. CNPJ: 00.579.990/0004-07. 
Não EIA/RIMA.

TRR RIO BONITO TRANSP. REV. E RETALHISTA DE 
PETRÓLEO LTDA. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença Prévia (LP) 
e Licença de Instalação (LI), atividade com. atac. de 
comb. realizado por transp. retalhista (TRR), Rua São 
Jose, n.º 1.973, 1ª Etapa., Industrial, Sorriso/MT. CNPJ: 
00.579.990/0003-26. Não EIA/RIMA.

A empresa ASSORENO-Ass. Dos Revendedores de Defen-
sivos Agrícolas do Extremo Norte do MT, inscrito no CNPJ- 
05.866.103/0001-52, localizada à Estrada W-50, s/n-Setor 
Industrial, no município de Matupá-MT, torna público que 
requereu junto a SEMA/MT a Licença de Operação para 
a atividade de Recebimento de Produtos Impróprios uso. 
NÂO EIA/RIMA.

GARAGGE ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME, CNPJ 
22.088.045/0001-00, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença de Operação (LO) para 
atividades de Serviços de lanternagem ou funilaria e pin-
tura de veículos automotores / Serviços de lavagem, lubri-
fi cação e polimento de veículos automotores / Serviços de 
instalação, manutenção e reparação de acessórios para 
veículos automotores, localizada na AV. Natalino João 
Brescansin, N 4240, Parque Universitário, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJE-
TOS 3544-0266)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
 

RDC INTEGRADO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 AVISO DE SUSPENSÃO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através da Presidente da CPL, nomeada pela portaria nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz 
saber que na licitação em epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE 
EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E 
EXECUÇÃO DAS OBRAS E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NO 
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT CONFORME CONDIÇÕES DO EDITAL, 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E ANTEPROJETO 
ANEXOS”. Por interesse da administração, torna público a SUSPENSÃO da Licitação 
RDC INTEGRADO PRESENCIAL Nº 001/20.  
 

Peixoto de Azevedo, 25 de Junho de 2019. 
Natalia Fernandes da Silva 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2019  

EXCLUSIVO 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 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA MODELO YAMAHA NEO, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 11 DE JULHO DE 2019 ÀS 11:00 
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, 26 de Junho 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2019  
EXCLUSIVO 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 ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA SERVIÇOS DE 
LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO SEUS RESPECTIVOS 
DEPARTAMENTOS MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a 
sessão pública para o dia 12 DE JULHO 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, 26 de Junho de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO 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, que não houve interessados na data 
inicial designada para abertura do 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, devido a importância do objeto para a administração, PRORROGA-
SE a sessão pública de abertura para o dia 11 DE JULHO DE 2019 ÀS 10:00 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, 26 de Junho de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no 

dia 10/07/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, 

Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para 

Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em 

Tecnologia da Informação, para a Locação de Software de 

Gerenciamento de XMLS do APLIC/TCE-MT, com a devida 

implantação, treinamento, customização, manutenção corretiva legal e 

atendimento técnico especializado”, conforme especificações 

constantes no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e 

obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser 

adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 

Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site 

www. ip i rangadonor te.mt .gov.br,  l ink  t ransparência,  aba 

PUBLICAÇÕES. Ipiranga do Norte - MT, 26 de Junho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: a aquisição de pneus, câmaras e protetores para veículos 
escolares, e para máquina e veículos pesados da Secretaria de 
Infraestrutura e Obras. Tipo: Menor preço por item – Data de abertura: 
11 de julho 2019. Horário: 14h00min- Local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  p e l 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 pelo 
telefone ** 65 3308 5400 – Horário de atendimento: Das 7h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min ou ainda pelo e – mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 26 de junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Informações - tel.: (11) 3845-5599 
Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
 “PRESENCIAL e ON-LINE”

1º LEILÃO: 18/07/2019 , ÀS 15H. - 2º LEILÃO: 23/07/2019 , ÀS 15H. 

MILAN LEILÕES
LEILOEIROS OFICIAIS

(Caso não seja arrematado no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pelo Bradesco Administradora de Consórcio LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, promoverá a 
venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da 
realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo-
SP. Localização do imóvel: Nova Mutum – MT Bairro Jardim das Orquídeas. Avenida Dos Beija Flores, 1582N, (Lt 01-B 
Qd 89). Terreno c/ 500,00m². Matr. 15.713 do 1° RI Local. Obs: Numeração predial pendentes de averbação no IR. 
Regularização e encargos perante os órgãos competentes correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 
18/07/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 284.062,39 e 2º Leilão: 23/07/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 149.659,49 (caso 
não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-
line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O 
Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito 
de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as 
condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br


