
 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701092700  03321249162
279002701294800  03765739103
279002800865500  09649410902
279002701022200  05164379929
279699000                  11746965000144
279002701313100  05576060989

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:

Vagas de Emprego
1-Gerente de Fazenda, com experiência, para 
o município de Carlinda – MT;
2-Serralheiro, com experiência comprovada;
3-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
4-Encarregado de pré-moldados, com experi-
ência, acima de 30 anos;
5-Vendedor, com experiência, conhecimento 
pacote Offi ce e conhecimento na linha auto-
motiva pesada;
6-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
7-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
8-Pessoa com Defi ciência;
9-Técnico em Enfermagem;
10-Vendas, com experiência;
11-Representante Comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
12-Vendedor Interno, para linha automotiva, 
com experiência;
13-Operador (a) de Caixa, com experiência;
14-Vendedora para Boutique, com experiência 
e referência;

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

AGRIFER TORNEARIA E SOLDA EIRELI - ME, CNPJ 
33.486.095/0001-54, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades 
de Serviços de usinagem, tornearia e solda / Serviço de 
corte e dobra de metais / Fabricação de cabines, carroce-
rias e reboques para outros veículos automotores, exceto 
caminhões e ônibus / Manutenção e reparação de máqui-
nas e equipamentos para agricultura e pecuária / Manuten-
ção e reparação de tratores agrícolas, localizada na Rua 
Solimões, N 0, LOTE 32 – QUADRA 01, Novo Horizonte 
I, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

HFC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS 
LTDA – CNPJ: 04.424.957/0001-16, situado na Rodovia 
BR 163/364, S/N, a direita, Trevo, Nobres (MT), torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente – SEMA/ MT, a Licença Prévia (LP) e Licença 
de Instalação (LI) para regularização de ampliação e Re-
novação de Licença de Operação (LO) para atividade de 
“Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto arma-
do”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIEN-
TAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

O Sr. Eduardo José Pivetta, CPF: 018.229.521-40, torna 
publico que requereu perante a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT, a outorga de 
quatro poços tubulares, coordenadas geográfi cas: PT 01 
- 12°58’59,50”S/ 55°56’23,70”W, PT 02 - 12°58’46,20”S / 
55°56’11,70”W, PT 03 - 12°58’40,90”S / 55°56’05,50”W, 
PT 04 - 12°59’02,30”S / 55°56’28,5”W, para uso de criação 
de animais em uma granja de suínos, localizada no imóvel 
denominado Granja Nova Fronteira, localizado na Rodovia 
MT 449 (Linha 01), S/N, Lote 16, ST 11, Matrícula 723, na 
Zona rural do município de Lucas do Rio Verde – MT. Os 
pontos de captação estão inseridos na Província Hidrogeo-
lógica Bacia dos Parecis, UPG A – 11.

IVAN ROGÉRIO FACCIO, CPF nº 513.417.001-00, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Nova Mutum SAMA/NM, as Li-
cenças Prévia e de Instalação para atividade “Loteamentos 
para fi ns residenciais ou comerciais”, localizado no Projeto 
Subdivisão de Chácaras – Expansão Urbana. Não foi de-
terminado estudo de impacto ambiental.

A empresa FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MADEIRAS EIRELI, CNPJ. 18.753.429/0001-15, torna pú-
blico que requereu à SEMA a Alteração da Razão Social 
na Licença de Operação nº 314064/2017, no município de 
Sinop - MT. Não EIA/RIMA. Acácia Florestal Engenharia 
(66) 3532-3297).

GELNEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 
02.001.597/0004-67, torna público que requer junto a 
SAMA/Sorriso, a Licença de Operação complementar, 
para a área ampliada, referente a atividade de fabricação 
de pós alimentícios, instalada na rodovia Rodovia MT 242, 
km 17,8, Zona Rural, Sorriso - MT. Não foi realizado o 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 072/2019
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000055-91.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 19/01/2018 
Valor da causa: R$ 96.339,00 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
ANGLISEY VOLCOV FABRIS (REQUERIDO) 
LUIZ ANTONIO CALEGARI (REQUERIDO)  
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO) 
 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

 
PROCESSO 1000055-91.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, LUIZ ANTONIO 
CALEGARI 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: LEDOCIR ANHOLETO 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do Lote 30-A, do Loteamento Ki-Sorte, com área de 4.863,00m², objeto da matrícula n. 
54.087, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de 
que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da 
indenização (oferta inicial) no valor de R$ 96.339,00. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos 
termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que 
tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para 
OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU 
CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que 
este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 
78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a 
sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. 
Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – e-
mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 
 
Sinop, datado eletronicamente. 
 
 

 MURILO MENDES 
JUIZ FEDERAL 

 
Num. 41023978 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 20/03/2019 
12:42:33http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocument
o/listView.seam?x=19031818155293400000040717571 
Número do documento: 19031818155293400000040717571 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RETIFICAÇÃO RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019

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 realizou a seguinte retificação no resultado do 

Pregão Presencial n.º 031/2019 referente à Registro de preços para 

futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios de Panificadora, 

Padaria e Confeitaria destinados a Coffee Break, lanches e Outros, 

para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ipiranga 

do Norte - MT”, conforme segue: Onde se lê: 1) ELENICE 

MAGNAGNAGNO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 

02.272.980/0001-07, localizada na Avenida Rio Branco, n.° 844, 

Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, 

vencedora da presente licitação com o valor global R$ 136.328,67 

(Cento e Trinta e Seis Mil  Trezentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e 

Sete Centavos).Leia-se: 1) ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 02.272.980/0001-07, 

localizada na Avenida Rio Branco, n.° 844, Centro, na Cidade de 

Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, vencedora da presente 

licitação com o valor global R$ 136.343,67 (Cento e Trinta e Seis Mil  

Trezentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Ipiranga do Norte – MT, 15 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2019

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: contratação de  empresa para prestação de serviços de 

transporte terrestre, com veículo e motorista, para atender aos pacientes 

da rede municipal de saúde em deslocamentos a hospitais credenciados 

pelo SUS em tratamento fora do domicílio (TFT), para atletas e técnicos, 

para os programas sociais, para equipes de operadores turísticos e  para 

servidores em capacitações e treinamentos, Tipo: Menor preço por lote - 

Data de Abertura: 29 de julho de 2019. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. 

Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 

A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, pelo e-mail 

<carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br> ou pelo telefone ** 65 3308 

5400. Nova Mutum – MT, 15 de julho de 2019.

Eduardo Henrique Correia Miiller

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REFERENTE AOS 
OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E 
AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS TERMOS 
PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010”. 
Data entrega dos envelopes: ATÉ AS 08H:30MIN HORAS DO DIA 03 
DE SETEMBRO DE 2019. Data de Abertura Dia: 03/09/2019. 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 
8.666/1993 e Lei Federal nº 12.232/2010 e demais legislações 
complementares.

Miraldo Gomes de Souza - Presidente da C.P.L
Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTÓRIO 
CONHECIMENTO TÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA 
PARA FORMAÇÃO CONTINUADA COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL PARA PROFESSORES E EDUCADORES DA REDE 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT9. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de palestrante de notório 
conhecimento técnico para apresentação de palestra para formação 
continuada com ênfase na educação infantil para professores 
educadores da rede municipal de ensino do município de Sorriso-MT, 
que será realizada na data de 14 de março de 2019, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no 
intuito de promover capacitação técnica a todos os interessados. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso II c/c art. 13, e artigo 26, todos 
da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: PALMIRA TOLOTTI 
PALESTRAS LTDA, CNPJ Nº 31.701.728/0001-74. VALOR GLOBAL: 
R$ 6.700,00. VIGÊNCIA: 30 dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 018/2019 – RESULTADO  

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO 
SUS (ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Ocorrida 
em 31/05/2019 às 14:00hs, Sagrou-se vencedoras as empresas: CIENTIFICA MEDICA 
HOSPITALAR LTDA, com o valor total de R$ 3.725,00 (Três mil, setecentos e vinte e 
cinco reais); DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o valor 
total de R$ 107.108,00 (Cento e sete mil, cento e oito reais); DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME, com o valor total de R$ 2.474,00 (Dois mil, 
quatrocentos e setenta e quatro reais); FERNAMED LTDA, com o valor total de R$ 
24.655,40 (Vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos); 
GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, com o valor total de R$ 40.375,00 (Quarenta mil, trezentos e setenta e cinco reais); 
GREEN FARMACEUTICA EIRELI EPP, com o valor total de R$ 5.920,00 (Cinco mil, 
novecentos e vinte reais); HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, com o valor total de R$ 
64.972,60 (Sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta 
centavos); HIPERDENTAL COMERCIO E REP. DE PROD. ODONTO E MED HOSP. 
LTDA EPP, com o valor total de R$ 6.003,20 (Seis mil, três reais e vinte centavos); 
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA -ME, com o valor total de R$ 
71.420,08 (Setenta e um mil, quatrocentos e vinte reais e oito centavos); J D DE 
ANDRADE DROGARIA, com o valor total de R$ 32.780,00 (Trinta e dois mil, setecentos e 
oitenta reais); MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, com 
o valor total de R$ 3.385,00 (Três mil, trezentos e oitenta e cinco reais); NACIONAL 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, com o valor total de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais); 
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o valor total de R$ 
9.775,00 (Nove mil, setecentos e setenta e cinco reais); RINALDI E COGO LTDA, com o 
valor total de R$ 52.712,00 (Cinquenta e dois mil, setecentos e doze reais); SALVI E 
LOPES E CIA LTDA, com o valor total de R$ 3.599,40 (Três mil, quinhentos e noventa e 
nove reais e quarenta centavos); VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 
EIRELI, com o valor total de R$ 44.125,00 (Quarenta e quatro mil, cento e vinte e cinco 
reais). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. 
Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 11 de Julho de 
2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Prorrogação 

Pregão Presencial n.º 020/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que na data de 30/07/2019 às 08:30 
horas (Horário de Mato Grosso), realizará uma nova sessão para abertura dos itens que 
ficaram desertos no pregão Presencial 020/2019 cujo objeto é  Seleção de melhor 
proposta objetivando o registro de preço para aquisição fracionada de Gêneros 
alimentícios e bebidas, que serão fornecidos nas Escolas Municipais e em dias 
comemorativos, cursos, palestras e reuniões a serem promovidas através das 
secretarias solicitantes do município de Nova Guarita – MT. As Clausulas que não 
conflitam com as disposições do Edital Complementar 01, ficam mantidas na integra do 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 020/2019, PROCESSO Nº 376/2019.As 
especificações e a quantidade do produto, está discriminada no Instrumento Convocatório 
(Edital Complementar 01) e deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes 
quando da elaboração de suas propostas. Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em 
Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital 
devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail 
licitacaonovaguarita@hotmail.com  

Nova Guarita – MT,  15 de Julho de 2019. 
Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2019-SRP 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagraram-se vencedora as empresas: BRUNA PAULA DA SILVA 03671819162, no item 
02, no valor total de R$ 30.720,00; GLEICIANE NATALI SOARES 05085929179, nos 
itens 07 e 08, no valor total de R$ 61.440,00; LUIZ CARLOS JUNIOR RODRIGUES DE 
MIRANDA 01885907141, no item 10, no valor total de R$ 28.800,00; MARLECI VIEIRA 
02333353155, no item 09, no valor total de R$ 28.800,00; ROBSON RIBEIRO COSTA 
04061635107, no item 11, no valor total de R$ 48.000,00; Juina-MT, 12 de julho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT. 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058-2019 
O Município de Juina, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a portaria nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento dos interessados que não compareceu nenhum licitante no certame, 
configurando portanto licitação Deserta. Juina-MT, 11 de julho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2019-SRP 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagraram-se vencedoras as empresas: RCM COMERCIAL LTDA-EPP, nos 01 a 04, no 
valor total de R$ 688.560,00; MARCOS BODSTEIN VILLAÇA FILHO EIRELI: nos itens 05 
e 06, no valor total de R$  318.960,00; W.M DE SOUZA-ME, 07 a 10, no valor total de R$ 
637.920,00; Juina-MT, 12 de julho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva – Pregoeiro 
Poder Executivo – Juína/MT. 

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO
GROSSO COMARCA DE SINOP

3ª VARA CÍVEL DE SINOP
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, N O 175

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. (ª)JUIZ(A) DÉ DIREITO CLOVIS 
MARIO TEIXEIRA DE MELLO.
Processo n. 1011768-48.2018.8.11.0015                          VALOR DA CAUSA; 
R$ 22.160,15
ESPÉCIE: [FRAUDE À EXECUÇÃO->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJU-
DICIAL (159)
POLO ATIVO: Nome: PEDRO RIVA & CIA LTDA
Endereço: BR163 KM 820, SN, Inexistente, BAIRRO MENINO JESUS, SINOP 
- MT - CEP: 78550-000 Nome: PEDRO RIVA
POLO PASSIVO: Nome: MARCOS ANTONIO SANTOS LIMA
Endereço: desconhecido
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualifi cada, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante cons-
ta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 (três) dias, 
contados da expiração do prazo deste edital, efetue o pagamento da dívida, 
sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer 
embargos, independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do 
débito em até seis parcelas mensais, com depósito de 30%, mais custas e ho-
norários. RESUMO DA INICIAL:A exeqüente fi rmou com o Sr. Marcos , Con-
trato de compra e venda, lote no 16, quadra 06, com área de 487,50 m2, loca-
lizado no “LOTEAMENTO MENINO JESUS, onde assumiu todos os direitos, 
bem como, obrigações decorrentes do contrato, entre os quais o pagamento 
das parcelas. Inúmeros telefonemas e tentativas de resolver o débito foram 
efetuadas, mas o devedor permaneceu silente, não restando outra opção para 
os exeqüentes que não fosse a debater às portas deste Juízo para fazer valer 
o seu direito. Que o valor devido pelo mesmo é de R$ 22.160,15 (Vinte e dois 
mil cento e sessenta reais e quinze centavos), que constitui o saldo devedor 
do referido instrumento acostado, representado pelas 14 últimas parcelas em 
atraso, do referido contrato, devidamente atualizadas conforme determina a 
legislação, de acordo o cálculo em anexo. DECISÃO: “Cite-se o executado 
para que no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de 
penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, inde-
pendente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até 
seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 
mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora 
em bem imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para 
conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, 
pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 
como é o caso, os bens fi carão em poder do exequente, salvo nos casos de 
difi cil remoção ou quando anuir o exequente, hipótese em que os bens pode-
rão fi car depositados em poder do executado, e também porque o Supremo 
Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infi el, 
independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo en-
contrado o executado, procedo ao Sr. Ofi cial de Justiça de acordo com o que 
determina o art. 830 e 1 0 do novo CPC, e o exequente o que determina os 
parágrafos 20 e 3 0 do mesmo dispositivo. Fixo os honorários advocatícios 
em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento integral no prazo de 
três dias, reduzo-os pela metade”. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na 
forma da Lei. Eu, LUIZ TERCIO OKAMURA DE ALMEIDA, digitei. SINOP, 
28 de março de 2019.
Vânia Maria Nunes da Silva
 Gestor(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento n o 56/2007-CGJ
OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema 
PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço nos TERMOS DO ARTIGO 
9.0 DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças 
e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > https://m.
tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. • No celular: com o aplica-
tivo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o 
aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a câmera habilitada, aponte 
para o QRCODE. • No computador: com o portal aberto, acesse o serviço 
“Leia àqui seu código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e 
digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. • Caso V. S. a não consiga 
consultar os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judici-
ária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 
cadastramento ao sistema. • ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à 
habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 
funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos 
praticados. (Art. 21 da Resolução n o 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a 
este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refe-
re, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com 
o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, 
favor consultar o Manual do PJe para Advogados em htt s:// orte.

Assinado eletronicamente por: VANIA MARIA NUNES DA SILVA 11/04/2019 
– 18:04:05 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAXKQPZFGQ ID do documento: 
19360370 16,17/07
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Neymar, Coutinho, James e Icardi: jogadores sem clima em seus clubes 

Jogadores “sem clima em casa”
e que podem mudar de clube
DA REPORTAGEM

A pré-temporada já co-
meçou na Europa, e enquan-
to os técnicos e preparadores 
físicos colocam suas equipes 
em forma para as competi-
ções que virão, dirigentes e 
empresários trabalham nos 
bastidores para reforçar seus 
elencos. Até aí tudo normal, 
é do jogo. Mas para um gru-
po de jogadores, mais do que 
uma opção de mercado, tro-
car de clube virou uma ne-
cessidade.

Eles formam o time 
dos “sem ambiente”: craques 
consagrados internacio-
nalmente, titulares ou com 
passagem por suas seleções, 
que em tese teriam lugar em 
qualquer grande equipe eu-
ropeia, mas, por razões di-
versas, perderam espaço em 
seus clubes. Para eles, a jane-
la de transferências pode ser 
a saída para um recomeço na 
carreira.

NEYMAR (PSG) - De-
pois de um fim de tempora-
da tumultuado, com agres-
são a torcedor rival na final 
da Copa da França e suspen-
são na Liga dos Campeões da 
Uefa por reclamação contra 
a arbitragem, e férias ainda 
mais complicadas, com uma 
acusação de estupro e nova 
contusão que o tirou da Copa 
América, Neymar adiou seu 
retorno a Paris, aumentan-
do ainda mais os rumores 
de que deseja deixar o Paris 
Saint-Germain. O clube o 
aguardava junto com outros 
astros do elenco para o iní-
cio dos trabalhos na última 
segunda-feira, e anunciou 
em nota oficial que tomará 
medidas pelo atraso.

Sábado, jogando mais 
lenha na fogueira, Neymar 
afirmou durante um evento 
em seu instituto, em Praia 
Grande, que sua memória 
mais marcante no futebol 
vem da goleada do Barcelona 
por 6 a 1 sobre o PSG na Liga 
dos Campeões de 2016/17. A 
reação da imprensa francesa 

foi imediata: “Declaração de 
guerra”, considerou a revista 
France Football.

PHILIPPE COUTINHO 
(Barcelona) - Talvez o bra-
sileiro que neste momento 
acompanhe com mais aten-
ção a novela Neymar-PSG 
seja seu colega de seleção 
Philippe Coutinho. Embo-
ra tenha contrato até junho 
de 2023 com o Barcelona, o 
jogador de 27 anos vive um 
momento de incerteza no 
clube espanhol. Depois de 
uma temporada difícil, mar-
cada por atuações abaixo da 
média, com críticas na im-
prensa e na arquibancada, 
Coutinho vem sendo espe-
culado como possível moe-
da de troca do Barça caso o 
clube queira investir em ter 
Neymar de volta.

JAMES RODRÍGUEZ 
(Real Madrid) - Contratado 
pelo Real Madrid após bri-
lhar na Copa do Mundo de 
2014, no Brasil, o meia co-
lombiano não emplacou no 
clube merengue. Passou as 
últimas duas temporadas no 
Bayern de Munique, tam-
bém sem grande destaque. 
Encerrado o empréstimo, 
voltou para o Real nesta pré-
-temporada, sem muita es-
perança de ser aproveitado 
pelo novo-antigo técnico 
Zinedine Zidane. Foi justa-
mente sob o comando do 
francês que James perdeu 
espaço e acabou empresta-
do ao Bayern. Para confir-
mar que o Real não é mes-
mo seu lugar, James sequer 
viajou com a equipe para a 
pré-temporada no Canadá e 
Estados Unidos. O meia inte-
ressa ao Napoli, mas a saída 
esbarra nos altos valores pe-
didos pelo Real.

MAURO ICARDI (In-
ter de Milão) - O atacante 
argentino Mauro Icardi já 
está “sem clima” na Inter de 
Milão desde a segunda me-
tade da temporada passada. 

NOVOS ARES | Janela de transferências pode ser a saída para um recomeço na carreira
Foto: Arte/DivulgAção

Em fevereiro, em meio às 
negociações para renovação 
de contrato, ele perdeu a 
faixa de capitão do time, em 
decisão conjunta do então 
técnico Luciano Spalletti e 
a diretoria do clube. Incon-
formado, Icardi pediu para 
não viajar para um jogo pela 
Liga Europa, e ficou quase 
dois meses sem entrar em 
campo, oficialmente devido 
a uma lesão no tornozelo. 
Depois do retorno, fez ape-
nas mais nove partidas pela 

Colombiano entra em rota de colisão com o clube 

Foto: DivulgAção

FLAMENGO

Cuéllar perde espaço 
e moral internamente
DA REPORTAGEM

A barração de Cuéllar na 
partida contra o Goiás pegou 
muitos torcedores do Flamengo 
de surpresa, mas dentro do clube 
a decisão do técnico Jorge Jesus 
apenas escancarou o clima des-
confortável que o volante vive 
após a Copa América. O jogador, 
xodó da torcida, já falou sobre o 
sonho de se transferir para a Eu-
ropa, mas, de acordo com inte-
grantes da cúpula do futebol ru-
bro-negro, nunca foi apresentada 
uma proposta. Versão questiona-
da por pessoas ligadas ao jogador. 
Após ser eliminado com a sele-
ção da Colômbia na Copa Amé-
rica, onde fez apenas um jogo e 
marcou um gol, Cuéllar retornou 
ao seu país sem autorização do 
Flamengo e só se reapresentou 
cinco dias depois da derrota para 
o Chile. Oficialmente, o clube 
diz que o atleta foi liberado por 
dois dias, mas a situação não pe-
gou bem internamente. No Ni-
nho do Urubu, conversou com o 
vice de futebol Marcos Braz. No 

papo frio, ouviu que apresente 
propostas de outros clubes. Um 
eventual reajuste salarial não en-
trou em pauta. De Jorge Jesus, 
não recebeu explicações por sair 
do time. E não gostou. Cuéllar 
tem 26 anos - completa 27 em 
outubro - e em 2018 renovou o 
contrato com o Flamengo até ju-
nho de 2022. Seu salário não está 
entre os maiores do elenco, e ele 
passou a se sentir desprestigiado. 

A relação da diretoria com 
os representantes do colombia-
no também não é boa - Cuéllar já 
teve mais de três agentes à fren-
te de seus interesses desde 2016, 
quando chegou à Gávea. O clu-
be não tem intenção de alterar 
os vencimentos do atleta agora, 
principalmente sem a oficializa-
ção de uma oferta de outra equi-
pe. Está respaldado por mais três 
anos e meio de vínculo e multa 
de € 70 milhões. Vale destacar 
que Cuéllar tem sido um dos jo-
gadores mais regulares do elenco 
desde o ano passado e é um dos 
atletas mais queridos pela torcida 
rubro-negra.

Inter, e em apenas duas ficou 
em campo os 90 minutos.

LAURENT KOSCIE-
LNY (Arsenal) - Capitão do 
Arsenal, há nove anos no 
clube, com 353 partidas dis-
putadas pelos Gunners e um 
ano de contrato pela frente, 
o zagueiro francês Laurent 
Koscielny, de 33 anos, sur-
preendeu a todos ao se recu-
sar a viajar para a pré-tem-
porada nos Estados Unidos. 
Em nota oficial, o clube não 

escondeu a decepção: “Nós 
estamos muito desapontados 
com as ações de Laurent, que 
vão contra as nossas claras 
instruções. Esperamos resol-
ver esse caso e não daremos 
nenhum outro comentário 
adicional por ora”.

GARETH BALE (Real 
Madrid) - Não é de hoje que 
o galês Gareth Bale e a torci-
da do Real Madrid não falam 
a mesma língua. O astro de 
29 anos, que tem contrato 

até o meio de 2022, foi um 
dos jogadores mais critica-
dos do elenco na última tem-
porada, e considerado pela 
imprensa espanhola um dos 
responsáveis pela queda bru-
tal de rendimento do time. 
Em junho, o jornal Marca in-
cluiu o jogador - que custou 
101 milhões de euros ao Real 
quando foi contratado, em 
2013 - na lista de nomes que 
a diretoria merengue pre-
tende negociar nesta janela 
de transferências.


