
MORETI MADEIREIRA LTDA, CNPJ: 03.711.481/0001-31, 
TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SECRETARIA DE 
ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA A LICENÇA PRÉ-
VIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO PARA 
INCLUSÃO DE ATIVIDADE NA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
(LO) SOB Nº 319382/2019, NO MUNICÍPIO DE FELIZ NA-
TAL/MT. NÃO EIA/RIMA.

CRISTIANE MAGGIONI CAMARGO, CNPJ: 
33.937.732/0001-61, torna público que requereu 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 de: 86.30-5-04 - Atividade 
odontológica. Endereço: Av. Noemia Dalmolin nº 1214, 
Bairro Vitória Régia. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

JOACIR MISSIO, CPF 363.063.041-34, torna público que 
requereu junto à SAMA/SORRISO-MT as Licenças Prévia 
e de Instalação (LP e LI) para área de 49,26 ha (área am-
pliada) e a Licença de Operação (LO) para área total de 
249,76 hectares, para atividade de irrigação com sistema 
de aspersão móvel tipo pivô central, realizada na Fazenda 
Dakar, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado 
EIA/RIMA.

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Si-
nop) 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 ex-
periência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com en-
sino médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com expe-
riência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino 
médio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com 
superior completo;
01 vaga para analista fi nanceiro, com supe-
rior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com expe-
riência e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com 
ensino superior em contábeis ou adminis-
tração;
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, cursan-
do superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dis-
ponibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com ex-
periência 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 ven-
das;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com 
ensino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com ex-
periência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com expe-
riência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças 
de ofi cinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com su-
perior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com refe-
rências;
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 indus-
trial, 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 experiên-
cia;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classifi cador de grãos, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com ex-
periência;
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 expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio 
e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com dispo-
nibilidade 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 empre-
go;
03 vagas para empregadas domésticas, com 
referências;
01 vaga para encarregado comercial, com su-
perior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/ma-
rketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfi lm, com ex-
periência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com expe-
riência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífi co, com expe-
riência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com 
experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de ca-
minhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agríco-
las, com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e 
CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de coman-
dos elétricos, com ensino médio completo e 
CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão bascu-
lante, com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, 
com experiência;
02 vagas para motorista entregador, com en-
sino médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclu-
siva 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 bor-
dar, com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com expe-
riência;
01 vaga para operador de secador, com expe-
riência;
02 vagas para operador de telemarketing, 
com experiência;
01 vaga para operador de tombador, com ex-
periência;
04 vagas para operador de utilidades (caldei-
ra) com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 
35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com ex-
periência;
01 vaga para pintor de automotivos/máqui-
nas pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com en-
sino 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 dispo-
nibilidade 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 expe-
riência;
12 vagas para vendedor externo, com experi-
ência;
02 vagas para vendedor interno, com expe-
riência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível 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 072/2019VENDAS
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, 

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 referência;
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
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 002/2019 E NOVA DATA SESSÃO RDC INTEGRADO 

PRESENCIAL Nº 001/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 

Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Municipal 
nº 505/2019, faz saber que foi realizado alteração no Edital RDC INTEGRADO 
PRESENCIAL Nº 001/2019, regida pela Lei Federal 12.462/2011 e 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas em edital, para seleção 
da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “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”.  Para acesso ao Edital Complementar 002/2019 os 
interessados deverão baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores 
informações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 07h às 11h e 
das 11h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 
4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando marcada nova 
sessão pública para às 08h00min do dia 26 de Julho de 2019, na sala de Licitações, no 
Paço Municipal Milton José Santana. Peixoto de Azevedo, 03 de Julho de 2019. 

 
NATALIA FERNANDES DA SILVA 

Presidente CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no 
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de 
julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993, torna público que consagrou-se vencedora do Pregão 
Presencial n.º 029/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Especializada em prestação de 
serviços técnico-profissionais de Topografia com o fornecimento de 
equipamentos e serviços de investigação geotécnica por meio de 
sondagem a percussão, com de amostras e de ensaios de laboratórios 
para atender as necessidades do Município de Ipiranga do Norte”, as 
seguintes Empresas: 1) DIOGO AUGUSTO CAVAZZINI, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n.º 17.997.264/0001-64, localizada na Avenida 
Santa Catarina, n° 324, Centro, na Cidade de Itanhangá – MT, CEP: 
78.579-000, vencedora dos itens n° 001 e 002, com valor global  de R$ 
116.160,00 (Cento e Dezesseis Mil, Cento e Sessenta Reais). 2) ARY 
ALEXANDRE DA SILVA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
22.533.660/0001-70, localizada na Rua Roma, n° 1087, Sala 01, Bairro 
Jardim Itália, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-000, vencedora 
do item n° 003, com valor global de R$ 132.000,00 (Cento e Trinta e 
Dois Mil Reais). Ipiranga do Norte – MT, 03 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019

PREFEITURA MUNCIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT
AVISO DE ADESÃO A ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT
A Comissão Permanente de licitações do Município de Ipiranga do 
Norte-MT nomeada pela portaria 001/2019, torna público que 
atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos e a competente autorização do senhor prefeito municipal 
procedeu à adesão a Ata de Registro de Preços n° 006/2019 – Pregão 
Presencial 008/2019 - DETENTORA: Prefeitura Municipal de Tabaporã 
– MT – PROMITENTE FORNECEDRA: D. E. MOCELIN - ME. 
OBJETO: “Registro de Preços do tipo Menor Preço por Item para 
Aquisição de Madeiras Serradas para Uso na Manutenção em Pontes, 
Bueiros e Demais Atividades”.
Ipiranga do Norte – MT, 03 de Julho de 2019.

Marcelo Jardel Bresolin
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2019

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: aquisição de parque infantil colorido com colunas em alumínio 

para instalação em praças públicas. Tipo: menor preço por item - Data 

de abertura: 24 de julho de 2019. Horário:  08h00min - local: Av. Mutum, 

nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: 

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 e-

mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-

3308.5400. Nova Mutum – MT, 03 de julho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com a redação 
dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER a 
notificada ISOLDE SALETE CARLOT, ora apontada como antiga CONFRONTANTE, que 
se encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, protocolado sob o 
nº 14119, em que se requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO 
GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural denominado Fazenda Colorado, 
caracterizado como Lotes nºs 57 e 56-B, com área total de 600,00 ha, localizado no 
Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 1557, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-
MT, de propriedade de Jose Edemir Guareschi e sua esposa Marivete Lodi Guareschi, o 
qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade da já referida notificada. Fica Vossa 
Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, 
perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 
1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 
min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe 
é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. 
 

Nova Ubiratã - MT, em 02 de julho de 2019. 
Bruno Becker 

Registrador de Imóveis 
04,05/07/2019 

 


