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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-Fisioterapeuta, com CREFITO;
2-Secretária, com experiência e  referência;
3-Gerente de Fazenda, com experiência, para 
o município de Carlinda – MT;
4-Serralheiro, com experiência comprovada;
5-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
6-Encarregado de pré-moldados, com experi-
ência, acima de 30 anos;
7-Vendedor, com experiência, conhecimento 
pacote Offi ce e conhecimento na linha auto-
motiva pesada;
8-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
9-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
10-Pessoa com Defi ciência;
11-Técnico em Enfermagem;
12-Vendas, com experiência;
13-Representante Comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
14-Vendedor Interno, para linha automotiva, 
com experiência;
15-Operador (a) de Caixa, com experiência;
16-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

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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT 
RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 007-2019  

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, 16 de julho de 2019.  

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

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2019-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 
sagrou-se vencedora as empresas: TANEAMAR SOZO 64847101987, nos itens 01, 03 a 
05, no valor total de R$ 167.875,00 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e 
cinco reais); MULTUS COMERCIAL LTDA-EPP, no item 02, no valor total de R$ 
54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).  Juina-MT, 16 de julho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019 
Tipo: Menor Preço Por Item 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua Pregoeira 
designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará 
licitação no dia 01/08/2019, às 08H00, para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS, 
COM OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licitação. 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 a partir das 08H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. 

Novo Mundo, MT, 16 de julho de 2019. 
Luciana Da Silva Betarelo 

Pregoeira Oficial 
 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 016/2019
O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto contratação de 
empresa para execução de calçada em concreto para passeio público, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico, das quais foram 
vencedoras as empresas: NEIDEMAR FELIX DA SILVA - EPP inscrita 
no CNPJ sob o número 00.087.218/0001-25, no valor de R$ 
353.645,46. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 16 de Julho de 2019.

Maikel Guilherme Roehrs
Presidente da CPL em Exercício

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova
E-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2019
REGISTRO DE PREÇO N° 039/2019

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de produtos químicos e equipamentos 
para o laboratório, com a finalidade de realizar análise das amostras de 
água, para o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do 
Rio Verde – MT, nos termos do Termo de Referência Anexo I do edital. 
Licitação Exclusiva ME/EPP. Realização: Por meio do site 
www.bll.org.br.  Inserção de propostas no sistema da BLL-
LICITAÇÕES: das 10h de 16/07/2019 até as 18h do dia 28/07/2019, 
horário de Brasília - DF.  Início da sessão pública de disputa 
29/07/2019 às 10h horário de Brasília - DF, por meio do site 
www.bll.org.br, na sede do SAAE de Lucas do Rio Verde – MT.  Edital 
Completo :  SAAE – Fone:  (65)  3549-7715/7708,  emai l : 
sonia.duarte@saaelrv.com.br e nos sites www.bll.org.br e 
http://www.saaelrvmt.com.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei 
Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 
8.666/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto 
Federal n° 5.450/05. Lucas do Rio Verde - MT, 15 de julho de 2019.

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 009/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MARTELETE PNEUMÁTICO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHOES PARA MÁQUINA DE 
PINTURA A FRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA MODELO ITH 2/100H DA 
MARCA HILÁRIO, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSTIO E DEFESA CIVIL. FINALIDADE: 
O processo refere-se à contratação de empresa para fornecimento de 
peça de reposição para manutenção corretiva de uma máquina de 
pintura a frio de sinalização viária da Marca Hilário, modelo ITH 
2/100H, a fim de, garantir o adequado funcionamento do equipamento 
durante o serviço de manutenção e recomposição das sinalizações 
viárias no município de Sorriso-MT, pela Secretária Municipal de 
Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: 
INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA, CNPJ 53.524.443/0001-48. 
VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais). VIGÊNCIA: 60 dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2019

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 31 DE JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
074/2019, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS 
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E 
M A N U T E N Ç Ã O  D A B R - 1 6 3 ,  C O N F O R M E  T E R M O  D E 
R E F E R Ê R 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


