
 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701082600  011904541
279016800002300  045302591
279002100227700  433464990
279002701358800  572108881

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 experiência, 
acima de 30 anos;
7-Vendedor, com experiência, conhecimento pacote 
Offi ce e conhecimento na linha automotiva 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 veicu-
lar, 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

TRATORMAX COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
LTDA, CNPJ 15.007.583/0001-50, instalada na Rua Co-
lonizador Ênio Pipino, n° 188, no Jardim Santa Mônica, 
em Sinop-MT, torna público que requereu a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para atividade de Ser-
viços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos 
Automotores. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

GONCALVES LIMA E MARCHI LTDA - ME, CNPJ 
15.497.525/0001-51, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Alteração de razão social, pois 
anteriormente atuava como ORIVALDO MARCHI - ME, 
para atividade de Serviços de usinagem, tornearia e sol-
da, localizada na Rua Luiz Dumont Villares, N 1690, LOTE 
17 – QUADRA 07, Loteamento Leonel Bedin, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJE-
TOS 3544-0266)

JOSE FABIANO DE ARRUDA ROCHA 87240963187, 
CNPJ 34.039.209/0001-80, torna público que requereu jun-
to a SAMA/SORRISO/MT a Alteração de razão social, pois 
anteriormente atuava neste endereço LEANDRA VARGAS 
DALTROE ROCHA 00119302179, para atividade de Servi-
ços de manutenção e reparação mecânica de veículos au-
tomotores, localizada na Rua Palmares, N 169, Industrial, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

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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Requerimento LICENÇA LP e LI 

Requerimento LICENÇA LP e LI para Construção de 01 Quadra Poliesportiva no Distrito de 
Nova União A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU- MT, CNPJ 37.465.309/0001-
67, torna público que requereu à SEMA/MT e SMMA de Cotriguaçu, LICENÇA LP e LI para 
Construção de 01 Quadra Poliesportiva no Distrito de Nova União, no município de 
Cotriguaçu/MT.  

JAIR KLASNER 
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
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Parte interessada: Empresa Valdeci Silvério Pereira, inscrita no CNPJ 
sob o nº 26.299.649/0001-49, representada pelo Sr. Valdeci Silvério 
Pereira, inscrito no CPF sob o nº 362.676.431-15 e portador do RG sob 
o nº 541.613 SSP/MT. O Presidente da Comissão de Processo 
Administrativo Sancionador nº 011/2018, instaurado(a) pela Portaria nº 
206, de 17 de dezembro de 2019, do Exmo. Sr. Adriano Xavier Pivetta, 
NOTIFICA Vossa Senhoria, para apresentar, na sede de instalação da 
Comissão Processante, no prazo 20 (vinte) dias, contados do 
r e c e b i m e n t o  d a  p u b l i c a ç ã o  d e s t e  E d i t a l ,  R E C U R S O 
ADMINISTRATIVO, em relação ao Julgamento do Processo 
Administrativo Sancionador nº 011/2018, o qual foi publicada no Diário 
Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso, edição nº 1.637 (link: 
https://www.tce.mt.gov.br/diario/preview/numero_diario_oficial/1637), 
página 104, publicada no dia 04 de junho de 2019, sob pena de revelia.
Nova Mutum - MT, 11 de julho de 2019.

Marcia Cristina de Matos
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa 
especializada no fornecimento de câmaras, pneus, protetores e 
remendos para manutenções a serem realizadas pela Secretaria de 
Infraestrutura e Obras de Nova Mutum durante o exercício 2019/2020. 
Das quais foram vencedoras as empresas: CASA DOS PNEUS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 10.214.657/0001-05 - Itens 17749, 
17794, 190945, 201812, 205398, 209223, 209227, 219547, 223658, 
820093, 825190, 825198, 825199, 828277, 828746, 832914, no valor 
de R$ 458.096,00; PNEUS VIA NOBRE LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 01.976.860/0048-91 - Itens 15485, 17665, 140390, 193892, 
202812, 209216, 209217, 209218, 209225, 209665, 825191, 832918, 
no valor de R$ 464.650,00; PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - 
EPP inscrita no CNPJ sob o número 03.532.991/0001-41 - Itens 14631, 
140757, 165080, 191990, 201811, 209229, 819770, 825192, 825193, 
825194, 825195, 825200, 828279, 828281, 832917, 832919, 832920, 
832921, 832922, no valor de R$ 393.636,00. Foram fracassados os 
itens: 224592. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 17 de Julho de 2019.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTAS TECNICAS TOMADA PREÇO N° 007/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de 
Julgamento, torna público o resultado do de propostas técnicas da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTADORA 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS E SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL, PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITORIAL (PDST) NO 
RESIDENCIAL MARIO RAITER NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT”, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA SOLICITANTE”. A Comissão Técnica de Julgamento 
nomeada através da Portaria nº 417/2018, procedeu análise das 
propostas técnicas, onde, apresentou o seguinte resultado: E.C.P. 
SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, 
AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI  –  ME,  CNPJ Nº 
10.726.497/0001-83, total 58 pontos; FABIO ALBUQUERQUE DA 
SILVA ME, CNPJ Nº 18.894.302/0001-16, total 69 pontos; V F 
BEREGULA, CNPJ Nº 11.180.588/0001-29, total 94.5 pontos.

Maristela Zanata
Presidente

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2019, TENDO COMO OBJETO 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE – PSF 
CENTRAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DE AÇÕES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SORRISO-MT CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S)  SECRETARIA(S) 
S O L I C I TA N T E ( S ) , ”  C O N F O R M E  A S E G U I R ,  FA M A C 
ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA EPP, CNPJ Nº 
05.161.520/0001-08, LOTE 7, VALOR GLOBAL R$ 79.700,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2019

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, torna público para conhecimento 
d o s  i n t e r e s s a d o s  q u e  D E C I D E - S E  S U S P E N D E R 
PROVISORIAMENTE o PREGÃO PRESNECIAL Nº 072/2019, tendo 
como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
PLANO DE RESGATE DA FAUNA EM AERÓDROMO NO 
AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE”. 
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 / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

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
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000646-53.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 16/08/2018 
Valor da causa: R$ 1.138.371,36 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA -ME (REQUERIDO) 
LUIZ CARLOS WALKER (REQUERIDO) 
AFONSO WALKER (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 
 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

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

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 24/2019 

 
 
 

PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000646-53.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA - ME e outros (2) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 237,1276 ha, parte de um todo maior com 
350,8904 ha, denominada como Fazenda Sombra da Mata, localizada no Município de 
Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a 
fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 45.920, 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 
 
 
SINOP, 13 de maio de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
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