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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas 
para o dia, podendo não estar mais disponível 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 incom-
pleto;
04 vagas para agente de segurança, com experiência 
comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experiência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino médio com-
pleto e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino médio 
completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com superior 
completo;
01 vaga para analista financeiro, com superior comple-
to;
01 vaga para assessor de vendas, com experiência e 
CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com ensino su-
perior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com experiên-
cia 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 disponibilida-
de para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com experiência e 
ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, com ensi-
no médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com ensino mé-
dio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com experiência 
comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino médio 
completo e conhecimento em peças de oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com superior com-
pleto;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga ex-
clusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, com ex-
periência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na função;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, com en-
sino 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 classificador de grãos, com ensino médio 
completo;
01 vaga para controlador de acesso, com experiência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experiência e 
ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponibilidade 
de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso disponibi-
lidade de horários e finais de semana. Não é necessário 
experiência, podendo ser o primeiro emprego. Vaga ex-
clusiva para PcD (Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com referên-
cias;
01 vaga para encarregado comercial, com superior com-
pleto ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, com supe-
rior completo em publicidade/marketing ou adminis-
tração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com experiência 
e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experiência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com experiência 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 caminhão a 
diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com experiência e 
ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos elétri-
cos, 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 expe-
riência;
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 com-
pleto e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, com en-
sino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experiência;
01 vaga para operador de secador, com experiência;
02 vagas para operador de telemarketing, com experi-
ência;
01 vaga para operador de tombador, com experiência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) com en-
sino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com experiência;
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 oficina, com ensino mé-
dio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Deficiência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com curso téc-
nico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experiência;
12 vagas para vendedor externo, com experiência;
02 vagas para vendedor interno, com experiência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas 
para o dia, podendo não estar mais disponível para o 
dia seguinte.

O Sine fica 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 FUNCIONAMENTO DO 
SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ 
07.489.517/0001-35, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Ope-
ração (LO) para atividade de Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores / Serviços de 
borracharia para veículos automotores, localizada na AV. 
Perimetral Sudeste, N 9429, Industrial, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

FORZAN AUTO CENTER EIRELI - EPP, CNPJ 
26.572.513/0001-60, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de Ope-
ração (LO) para atividade de Serviços de alinhamento e 
balanceamento de veículos automotores / Serviços de ma-
nutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 
localizada na AV. Los Angeles, N 136, JD. Califórnia, Muni-
cípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

VITALE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 03.591.540/0006-90, 
Insc. Estadual: 13.763.402-1, localizada na Rua Operário 
Iraldo de Lima, s/nº - Filial Quadra n⁰9 – Lote 09B – Centro, 
CEP: 78.563-000, Tabaporã-MT. Torna publico que reque-
reu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, LICENÇA DE INSTALAÇÃO e 
LICENÇA PRÉVIA, para atividade de Serrarias sem desdo-
bramento de madeira. Não EIA/RIMA.

ELIANDRA PEREIRA ALVES - SW ELETRONICA - CNPJ 
nº 30.471.104/0001-45, localizada no município de Sorriso 
/ MT, torna público que requer junto a SAMA/MT, a  LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E A LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para a atividade de Reparação e manuten-
ção de computadores e de equipamentos periféricos, re-
paração e manutenção de equipamento eletrônicos de uso 
pessoal e doméstico e serviço de instalação, manutenção 
e reparação de acessórios para veículos automotores . Não 
EIA/RIMA.

A SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA inscri-
ta no CNPJ sob nº 04.051.404/0001-65, (FACULDADE 
FASIPE), vem por meio desta comunicar que possui 
vagas de emprego para PCD (pessoa com deficiên-
cia), os interessados devem entrar em contato pelo 
telefone 66 3531-0859 ou pessoalmente no núcleo 
administrativo da FASIPE e solicitar informações no 
departamento pessoal.

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 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: CONSTRURF INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- 
EPP – CNPJ: 14.433.782/0001-67 
 
REPRESENTANTE:  RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS – CPF: 
327.602.809-34 

 
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 
16/07/2015, na qualidade de compromissário comprador do LOTE  07 da 
QUADRA 05 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 20/11/2018, 
20/12/2018, 20/01/2019, 20/02/2019 e 20/03/2019.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 
 

21,22,23/05/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO Nº 018/2019 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019  
 
Tipo: CREDENCIAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato 
representada pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº. 
014/2019, de 08/01/2019, torna público aos interessados que realizará 
CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO 
GERAL PARA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, SERVIÇO MÉDICO DE 
PLANTÕES 12 HRS NOTURNO E DIURNO,  DURANTE A SEMANA, FINAIS DE 
SEMANA E FERIADOS, SERVIÇO MÉDICO PARA REMOÇÃO DE  PACIENTES 
HOSPITALIZADOS, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM 
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA A SEREM PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVO 
MUNDO MT, no período  de 22/05/2019 a 24/06/2019, no horário dás 08H00 a 11H00 , 
,conforme especificações do Edital. A íntegra do Edital encontra-se disponível no 
endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações das 07H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 21 de maio de 2019. Liria 
Kurten Wronski - Presidente CPL. 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019  
 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

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 FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
MAQUINAS NO REGIME DE HORA, CAMINHÕES NO REGIME MENSAL E CAMINHÃO 
PRANCHA POR KM RODADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o 
dia 06 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, 21 de Maio de 2019.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO CONCORRÊNCIA PARA VENDAS/CONCESSÃO 
(ALIENAÇÃO) N° 002/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 21 de Maio 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto alienação (venda) de lotes do 
loteamento aeroporto e imediações da área central do perímetro 
urbano do município de nova mutum – mt das quais foram vencedoras 
as empresas: Item 829463, A.L.S. COMERCIO DE OPTICA E 
VESTUARIO LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
08.946.886/0001-72 no valor de R$ 502.220,00; Itens 829458, 
LENILDA APARECIDA DA SILVA ARRUDA inscrita no CNPJ sob o 
número 593.204.001-72 no valor de R$ 178.405,00.
Nova Mutum - MT, 21 de Maio de 2019.

Fabricio Luiz Gonçalves
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de pneus, câmaras e protetores para veículos leves, 
médios e pesados. Tipo: Menor preço por item – Data de abertura: 03 
de junho 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, 21 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: 
“ALIENAÇÃO DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, sendo, Lote Urbano n.º 18, Quadra n.º 
31 do loteamento Residencial Green Park, matrícula 48.531, com área 
de 26.971,10 m², conforme disposto em termo de referência (Anexo I), 
matricula do imóvel (Anexo II) e mapa de Localização (Anexo III) em 
anexo ao presente edital”. Data entrega dos envelopes: Até as 
08h:30min horas do dia 26/06/2019. Data de Abertura Dia: 26/06/2019. 
Hora:  08h:30min. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, à 
Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – MT. Edital Completo: 
Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem como, no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, 
localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da C.P.L

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 013/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de emprei tada, objet ivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA CENTRAL, ANEXA AO PSF 
CENTRAL, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 07H30M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, 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.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

 
 

DR 07-08/02/2019 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 34/2017 

 
PRAZO: 10 (dez) dias 
 
PROCESSO: 1000098-62.2017.4.01.3603 
 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
 
RÉU: NEVIO MANFIO e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 19,7488ha e outra de 353,0119ha, perfazendo 
um total de 372,7607, parte de um todo maior com 843,3724ha, denominada Fazenda 
Pousada das Águas, localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculado sob o nº 21.990, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos 
do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
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DR 07-08/02/2019 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 34/2017 

 
PRAZO: 10 (dez) dias 
 
PROCESSO: 1000098-62.2017.4.01.3603 
 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
 
RÉU: NEVIO MANFIO e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 19,7488ha e outra de 353,0119ha, perfazendo 
um total de 372,7607, parte de um todo maior com 843,3724ha, denominada Fazenda 
Pousada das Águas, localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculado sob o nº 21.990, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos 
do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
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