
MOYSES ANTÔNIO BOCCHI, CPF nº 014.600.309-82, 
torna público que requer junto a SEMA, a Licença Prévia 
e de Instalação de ampliação e a Licença de Operação da 
área total construída, para o Pátio de Descontaminação, 
em nome de Moyses Antônio Bocchi, implantado em área 
denominada Fazenda Berrante de Ouro, localizada na 
Zona Rural do Município de Sorriso/MT. Não foi realizado 
EIA/RIMA.

FABIANO ALVES MARSON, CPF Nº 854.567.059-15, tor-
na público que requer junto SMMA de Nova Maringá –MT, 
as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, para o 
Armazém Geral, instalado na Fazenda Alvorada, localiza-
da na zona rural no município de Nova Maringá. Não foi 
realizado EIA/RIMA.

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020 – SRP 53/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 117/2020

 A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira 
e equipe de apoio, nomeada através da portaria Nº 161/2020, torna público 
para conhecimento dos interessados, que na licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL 57/2020 - SRP 53/2020, REGISTRO DE PREÇO PARA FU-
TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
CARMEM/MT. Com abertura marcada para o dia 26/11/2020 e homologada 
no dia 27/11/2020, teve como vencedor a empresa:
• BORTOLAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA cadastrada 
no CNPJ nº 01.070.459/0001-24, por apresentar o valor de R$ 321.615,53 
(trezentos e vinte e um mil seiscentos e quinze reais e cinquenta e três centa-
vos).

• CARMEM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA cadastrada 
no CNPJ nº 11.204.470/0001-93, por apresentar o valor de R$ 109.251,12 
(cento e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e doze centavos).

• CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS 
E EPI S LTDA cadastrada no CNPJ nº 37.853.101/0001-15, por apresentar 
o valor de R$ 115.497,46 (cento e quinze mil quatrocentos e noventa e sete 
reais e quarenta e seis centavos).

Santa Carmem, 27 de novembro de 2020.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira

Portaria nº 161/2020

CLUBE DOS IDOSOS DOM HENRIQUE
Ata n° 92 – Aos 18 (dezoito) dias de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 
09h (nove) horas reuniram-se os associados do CLUBE DOS IDOSOS DOM 
HENRIQUE, situado na Rua das Caviúnas n° 2001, Centro, Sinop/MT, em 
Assembleia Geral Extraordinária, com seguinte ordem do dia: 1) alteração e 
adequação do endereço e atividades no Estatuto Social da entidade. A se-
nhora Elvira Giessler Tiedt, presidente do Clube dos Idosos Dom Henrique 
deu início a assembleia geral dando boas vindas a todos os presentes,  logo 
depois passou a palavra ao senhor Vandersézar Casturino para apresentar as 
alterações e adequações do endereço e atividades no Estatuto Social desta 
entidade, relatou os motivos das alterações e adequações, e apresentou as 
seguintes alterações no Estatuto Social: no artigo 1 tem-se a adequação do 
endereço da entidade em conformidade com o cadastro do imóvel na Prefei-
tura Municipal de Sinop, incluindo-se o seguinte: “na Rua das Caviúnas, 2001, 
Setor Comercial, CEP: 78550-098, na cidade de Sinop/MT”, passando assim 
a ter a seguinte redação: Artigo 1 - O Clube de Idosos Dom Henrique, é uma 
Sociedade Civil, de caráter recreativo e fi lantrópico, com Sede e Foro na Rua 
das Caviúnas, 2001, Setor Comercial, CEP: 78550-098, na Cidade de Sinop/
MT, e terá suas atividades realizadas provisoriamente no espaço do CENTRO 
DE CONVIVENCIA Dom Henrique, até que se tenha sede própria. No artigo 3 
tem-se inclusão de atividades que são desenvolvidas pela entidade mas que 
não constavam anteriormente e sendo necessárias para inclusão no Com-
provante de Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita 
Federal, das seguintes atividades: Atividades de serviços de assistência social 
sem alojamento para o idoso; Atividades de associações de defesa de direitos 
sociais; Atividades associativas de idosos ou para a terceira idade, clube de 
idosos; Atividades de organizações associativas ligadas a cultura e a arte para 
a terceira idade; Atividades de animação e recreação em festas e eventos 
para terceira idade, organização de feiras e shows de natureza recreativa para 
idosos; Atividades de salão de eventos, festas e bailes para idosos; Atividades 
de produção e promoção de espetáculos e de eventos culturais para a terceira 
idade; Atividades esportivas para a terceira idade, passando assim a ter a 
seguinte redação: Artigo 3 - São objetivos do Clube de Idosos Dom Henrique: 
a. Atender a pessoa Idosa, enquanto pessoa com potencial de participação, 
através do desenvolvimento de práticas associativas, estimulantes e conse-
quentes; b. Promover atividades que enfatizem o relacionamento grupal, en-
volvendo outros segmentos da comunidade, como forma de integração dos 
idosos com outras faixas etárias; c. Propiciar o desenvolvimento integral dos 
Idosos, através de atividades sociais, recreativas, esportivas, culturais promo-
cionais, palestras, seminários e atividades de terapia ocupacional; d. Incen-
tivar e promover atividades que venham a gerar recursos para manutenção 
da entidade; e. Visitar os Idosos que se encontrarem debilitados, 
prestando assistência moral, espiritual, psicológica e se necessário encami-
nhá-los aos Órgãos Assistenciais da Comunidade; f. Promover intercâmbio 
com outras associações, Grupos e Entidades para troca de experiência e co-
laboração; g. Colaborar com os poderes públicos nos trabalhos de fi lantropia, 
cultura e humanização da comunidade; h. Formar grupo de produção, junto 
aos associados, tendo em vista a valorização do Idoso, bem como atender 
as necessidades dos associados; i. Atividades de serviços de assistência so-
cial sem alojamento para o idoso; j. Atividades de associações de defesa de 
direitos sociais; k. Atividades associativas de idosos ou para a terceira idade, 
clube de idosos; l. Atividades de organizações associativas ligadas a cultura e 
a arte para a terceira idade; m. Atividades de animação e recreação em festas 
e eventos para terceira idade, organização de feiras e shows de natureza 
recreativa para idosos; n. Atividades de  salão de eventos, festas e bailes para 
idosos; o. Atividades de produção e promoção de espetáculos e de eventos 
culturais para a terceira idade; p.  Atividades esportivas para a terceira idade. 
E ainda a adequação na numeração dos parágrafos do artigo 5, no qual cons-
tam do primeiro ao terceiro e tem-se no referido Estatuto Social quatro pará-
grafos, fi cando assim a numeração do primeiro ao quarto parágrafos. Após a 
apresentação das alterações e adequações foi realizada a leitura do Estatuto 
Social alterado e após a Presidente senhora Elvira Giessler Tiedt colocou em 
discussão e votação, o qual foi aprovado por todos os presentes na referida 
Assembleia Geral Extraordinária. Em tempo foi explicado que conforme o 29 
do Estatuto Social no qual está descrito que “Qualquer alteração do Estatuto, 
só entrará em vigor após a transcrição no livro Ata da Entidade, CLUBE DOS 
IDOSOS DOM HENRIQUE, com as respectivas assinaturas e publicação em 
dois jornais da Cidade e averbação no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas desta Cidade e Comarca”, sendo assim fi cando a presidente respon-
sável por providenciar a publicação após a transcrição no Livro Ata da entida-
de, com as respectivas assinaturas e publicação desta. Nada mais havendo 
a tratar, eu Vandersézar Casturino lavrei a presente ata que depois de lida e 
aprovada será assinada por mim e pela presidente do clube e por todos os 
presentes no Livro de Assinaturas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 059/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado segunda alteração no Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico - SRP 059/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FU-
TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOS-
PITALARES, LABORATORIAIS, FARMACÊUTICOS E MATERIAIS DE PRO-
TEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO ENFRENTANTAMENTO DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Para 
acesso ao Edital Complementar 002/2020 os interessados deverão baixar no 
site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br ou no site www.bll.org.br. Maiores infor-
mações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h 
às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 
21 § 4º da Lei 8666/93 fi ca reaberto o prazo inicialmente estabelecido, fi cando 
marcada nova sessão pública para às 09h00min (horário de Brasília) do dia 
15 de dezembro de 2020. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h 
do dia 14/12/2020 através do site www.bll.org.br

Peixoto de Azevedo 01 de dezembro de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro

PARANATINGA AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ/MF 03.476.538/0001-65 | NIRE 51.3.0000215-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA
 

O Diretor Presidente da companhia, no uso de suas atribuições, em atenção 
ao disposto no Estatuto Social da companhia e ao Artigo 44, Parágrafo 6º da 
Lei nº 6.404/76, convoca os senhores acionistas da Paranatinga Agropecuária 
S/A (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
ser realizada, às 11 horas, do dia 17/12/2020, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de Sorriso, Mato Grosso, na Fazenda Paranatinga, na 
Rodovia dos Pioneiros, km 18, bairro Gleba Barreiro, Zona Rural, para deli-
berar acerca de alteração no Estatuto Social para prever a possibilidade de 
resgate da totalidade das ações preferenciais Classe A da Companhia, sem a 
necessidade de Assembleia Especial. Sorriso/MT, 02/11/2020. Adilson Santa-
na Borges – Diretor Superintendente.

CONSTRUTORA LINDÓIA CNPJ: 01.831.822/0001-84, 
Localizada Rua Colonizador Enio Pipino, nº 9.933, Bairro 
Chácaras Sinop, Sinop-MT, solicita o comparecimento do 
funcionário JOSE APARECIDO DA SILVA, CTPS 7976168 
SÉRIE 0040/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra 
“I” do Art. 482 da CLT, o qual confi gura Abandono de Em-
prego. Sinop/MT 02 de dezembro de 2020.

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 02 de dezembro de 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendi-
mento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no fatura-
mento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no fi nan-
ceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e notur-
no, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e referên-
cias; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiência 
em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade para 
viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade de 
horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à 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 – e-mail: rh@adestec.org.br 

02,03,04/12/2020.

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 

057/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que fica alterado para o próximo dia 14 de dezembro de 2020 às 
09h30min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTÉCNICO, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO, 
E DEMAIS EQUIPAMENTOS E/OU SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO 
DO SHOW QUE SERÁ REALIZADO NO REVEILLON 2021, NO LAGO MUNICIPAL DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital Retificado nº. 133/2020, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser 
solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 01 de dezembro de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2020

AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis - MT, 01 de dezembro de 2020.

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Leandro Nery Varaschin

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 048/2020, 

destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

elétrica e tacógrafos com todos os materiais e peças necessárias para a 

execução dos serviços, teve como vencedoras as  empresas: P S 

BERGAMO - MANUTENÇÃO, CNPJ; 08.830.096/0001-2, LUCAS 

CARLOS PADILHA DE OLIVEIR, CNPJ 32.744.551/0001-56, e N R 

ALVES & CIA LTDA, CNPJ: 14.371.069/0001-36.

Diante das informações restadas pela Comissão Permanente de 

Licitações, DECIDO ANULAR o ato que inabilitou a empresa Edificadora 

Catarinense de Obras Ltda para o processo licitatório Concorrência 

nº 004/2020. E determino o prosseguimento do processo nos moldes 

de suas publicações. Campo Novo do Parecis,01 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DECISÃO

Rafael Machado

Prefeito Municipal

IMÓVEIS RURAIS LOCALIZADOS 
EM DIAMANTINO/MT

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

Fazenda 121ha, Fazenda KS, Estr. Carroçável.

Inicial R$ 2.958.450,00

(PARCELÁVEL)

Fazenda 112ha (parte ideal), c/ casa,

galpão, curral c/ brete e embarcadouro e
bebedouros, Região do Aterrado. 

Inicial R$ 2.296.744,00 (PARCELÁVEL)

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2020

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2020

Objeto: contratação de empresas prestadoras de serviços técnico - 
profissionais na área da saúde para realização de consultas médicas 
especializadas, sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, atendimentos 
especializados em psicologia e atendimento em psiquiatria no CAPS, 
para atender as necessidades no atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 15 
de dezembro de 2020. Horário: 14h00min - Local: Av. Mutum, n. 1250 N, 
Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o 
município<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou 
pelo e-mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone ** 65 3308 5400.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 01 de dezembro de 2020.

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

Marcelo Rodrigo Bragatti

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos relativos à fase de julgamento das propostas de preços no dia 
02.12.2020 às 14:00 horas. Nova Mutum - MT, 01 de dezembro de 2020.

Nova Mutum – MT, 01 de dezembro de 2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 002/2020

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica aos interessados que houve alteração no edital, 
especificamente no anexo III da tabela de valores dos lotes, sendo 
excluído os lotes 11 e 12 da Quadra 42- Distrito Ranchão.

AVISO DE RESULTADO

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum – MT, 01 de dezembro de 2020.

O Município de Nova Mutum - MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação, tendo como objeto a contratação de empresa 
para execução de serviços de reformas nas instalações da UNEMAT - 
Polo Nova Mutum - MT, a qual foi julgada deserta em 24.11.2020.

TOMADA DE PREÇOS N° 034/2020

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2020

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020, 
através do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e 
consequente contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO ESTADUAL MILITAR TIRADENTES 
LOCALIZADO NO BAIRRO PORTAL KAIABI, CONFORME PROJETOS, 
PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS 
ANEXO AO EDITAL”.  A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de 
Sorriso MT), DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020, na sede da Prefeitura 
Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de 
Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 
13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 
DAS EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2021, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO”. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 03/12/2020 até às 14:00 horas do dia 15/12/2020 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 17/12/2020 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. 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 
(HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do telefone (66) 3545-
4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2020

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 094/2020, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO 
D E  R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

 

CLUBE DOS IDOSOS DOM HENRIQUE 
Ata n° 92 – Aos 18 (dezoito) dias de novembro de 2020 (dois mil e vinte), às 09h 
(nove) horas reuniram-se os associados do CLUBE DOS IDOSOS DOM 
HENRIQUE, situado na Rua das Caviúnas n° 2001, Centro, Sinop/MT, em 
Assembleia Geral Extraordinária, com seguinte ordem do dia: 1) alteração e 
adequação do endereço e atividades no Estatuto Social da entidade. A senhora 
Elvira Giessler Tiedt, presidente do Clube dos Idosos Dom Henrique deu início a 
assembleia geral dando boas vindas a todos os presentes,  logo depois passou a 
palavra ao senhor Vandersézar Casturino para apresentar as alterações e adequações 
do endereço e atividades no Estatuto Social desta entidade, relatou os motivos das 
alterações e adequações, e apresentou as seguintes alterações no Estatuto Social: no 
artigo 1 tem-se a adequação do endereço da entidade em conformidade com o 
cadastro do imóvel na Prefeitura Municipal de Sinop, incluindo-se o seguinte: “na 
Rua das Caviúnas, 2001, Setor Comercial, CEP: 78550-098, na cidade de 
Sinop/MT”, passando assim a ter a seguinte redação: Artigo 1 - O Clube de Idosos 
Dom Henrique, é uma Sociedade Civil, de caráter recreativo e filantrópico, com 
Sede e Foro na Rua das Caviúnas, 2001, Setor Comercial, CEP: 78550-098, na 
Cidade de Sinop/MT, e terá suas atividades realizadas provisoriamente no 
espaço do CENTRO DE CONVIVENCIA Dom Henrique, até que se tenha sede 
própria. No artigo 3 tem-se inclusão de atividades que são desenvolvidas pela 
entidade mas que não constavam anteriormente e sendo necessárias para inclusão no 
Comprovante de Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita 
Federal, das seguintes atividades: Atividades de serviços de assistência social sem 
alojamento para o idoso; Atividades de associações de defesa de direitos sociais; 
Atividades associativas de idosos ou para a terceira idade, clube de idosos; 
Atividades de organizações associativas ligadas a cultura e a arte para a terceira 
idade; Atividades de animação e recreação em festas e eventos para terceira idade, 
organização de feiras e shows de natureza recreativa para idosos; Atividades de salão 
de eventos, festas e bailes para idosos; Atividades de produção e promoção de 
espetáculos e de eventos culturais para a terceira idade; Atividades esportivas para a 
terceira idade, passando assim a ter a seguinte redação: Artigo 3 - São objetivos do 
Clube de Idosos Dom Henrique: a. Atender a pessoa Idosa, enquanto pessoa 
com potencial de participação, através do desenvolvimento de práticas 
associativas, estimulantes e consequentes; b. Promover atividades que enfatizem 
o relacionamento grupal, envolvendo outros segmentos da comunidade, como 
forma de integração dos idosos com outras faixas etárias; c. Propiciar o 
desenvolvimento integral dos Idosos, através de atividades sociais, recreativas, 
esportivas, culturais promocionais, palestras, seminários e atividades de terapia 
ocupacional; d. Incentivar e promover atividades que venham a gerar recursos 
para manutenção da entidade; e. Visitar os Idosos que se encontrarem 
debilitados, prestando assistência moral, espiritual, psicológica e se necessário 
encaminhá-los aos Órgãos Assistenciais da Comunidade; f. Promover 
intercâmbio com outras associações, Grupos e Entidades para troca de 
experiência e colaboração; g. Colaborar com os poderes públicos nos trabalhos 
de filantropia, cultura e humanização da comunidade; h. Formar grupo de 
produção, junto aos associados, tendo em vista a valorização do Idoso, bem 
como atender as necessidades dos associados; i. Atividades de serviços de 
assistência social sem alojamento para o idoso; j. Atividades de associações de 
defesa de direitos sociais; k. Atividades associativas de idosos ou para a terceira 
idade, clube de idosos; l. Atividades de organizações associativas ligadas a 
cultura e a arte para a terceira idade; m. Atividades de animação e recreação 
em festas e eventos para terceira idade, organização de feiras e shows de 
natureza recreativa para idosos; n. Atividades de  salão de eventos, festas e 
bailes para idosos; o. Atividades de produção e promoção de espetáculos e de 
eventos culturais para a terceira idade; p.  Atividades esportivas para a terceira 
idade. E ainda a adequação na numeração dos parágrafos do artigo 5, no qual 
constam do primeiro ao terceiro e tem-se no referido Estatuto Social quatro 
parágrafos, ficando assim a numeração do primeiro ao quarto parágrafos. Após a 
apresentação das alterações e adequações foi realizada a leitura do Estatuto Social 
alterado e após a Presidente senhora Elvira Giessler Tiedt colocou em discussão e 
votação, o qual foi aprovado por todos os presentes na referida Assembleia Geral 
Extraordinária. Em tempo foi explicado que conforme o 29 do Estatuto Social no 
qual está descrito que “Qualquer alteração do Estatuto, só entrará em vigor após a 
transcrição no livro Ata da Entidade, CLUBE DOS IDOSOS DOM HENRIQUE, 
com as respectivas assinaturas e publicação em dois jornais da Cidade e averbação 
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas desta Cidade e Comarca”, sendo 
assim ficando a presidente responsável por providenciar a publicação após a 
transcrição no Livro Ata da entidade, com as respectivas assinaturas e publicação 
desta. Nada mais havendo a tratar, eu Vandersézar Casturino lavrei a presente ata que 
depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidente do clube e por 
todos os presentes no Livro de Assinaturas.  
 
  


