
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 financeiro, 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 fiscal, 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 oficinas;
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 classificador 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 gráfico, 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 finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo 
ser o primeiro emprego. Vaga exclusiva para 
PcD (Pessoa com Deficiência)
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 insulfilm, 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 frigorífico, 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 certificação 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 oficina, com 
ensino médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). 
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 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 FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

Vagas de Emprego
1-Fisioterapeuta, com CREFITO;
2-Técnico em enfermagem, com COREM;
3-Estoquista, com experiência;
4-Auxiliar administrativo, com experiência em emis-
são de notas fiscais, faturamento e demais rotinas 
administrativas, informática básica (experiência 
com sistemas);
5-Gerente de fazenda, com experiência, para o 
município de Carlinda – MT;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, com experi-
ência;
8-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
10-Encarregado de pré-moldados, com experiência, 
acima de 30 anos;
11-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
15-Pessoa com deficiência;
16-Representante comercial, para proteção veicu-
lar, com experiência;
17-Vendas interna, para linha automotiva, com 
experiência;
18-Vendas para boutique, com experiência. 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
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

BERNADETE NOVELLO SOUZA, CPF nº 967.061.711-15, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Nova Mutum SAMA/NM, as 
Licenças Prévia e de Instalação, para atividade “Condomí-
nio Vertical Plurifamiliar (apartamentos)”, localizado na Rua 
dos Jatobás, Bairro Bela Vista, Nova Mutum – MT.

POSTO JAIBA EIRELI, CNPJ n° 22.844.519/0001-99, torna 
público que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). A Alteração da 
Razão Social e CNPJ referente a Renovação da Licença 
de Operação (LO), para a atividade: Comércio Varejista 
de Combustíveis e Lubrificantes p/ Veículos Automotores, 
localizado na Rodovia MT 320, Km 88 – Zona Rural, muni-
cípio de Marcelândia -MT.

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA – EPP, CNPJ 
09.450.799/0002-73, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença de Operação (LO) para ati-
vidades de Comércio atacadista de mercadorias em geral, 
com predominância de insumos agropecuários, localizada 
na Rua Luiz Dumont Villares, S/N, QD08 - LT16, Industrial 
Leonel Bedin, Município de Sorriso/MT, não foi determina-
do EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

KAIZER E CIA LTDA ME, CNPJ 11663.836/0001-92, tor-
na público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT a 
renovação da Licença de Operação (LO), para funciona-
mento do empreendimento que tem como atividade prin-
cipal de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, Avenida dos André Maggi n. 4511 Bairro 
Vitória Régia no Município de Sinop/MT. Não houve a exi-
gência do EIA/RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios 
Ambientais – (66) 999850609.

W3 NETWORK EIRELI, CNPJ n° 05.230.079/0001-60, com 
sede no endereço na Avenida LUDOVICO DA RIVA NETO, 
n° 2870, Sala 02, Bairro Centro, Alta Floresta – MT, torna 
público que requereu junto a SEMA/MT, Licença Prévia 
- LP, para a atividade de Construção de rede telefônica, 
intermunicipal, trecho Sinop, Itaúba e Santa Helena, com 
as coordenadas iniciais: X: 668.787,07 e Y: 8.706.963,87 
e com as com as coordenadas finais: X: 698.121,07 e Y: 
8.800.135,28. Não foi determinado EIA/RIMA. MKC ENGE-
NHARIA 65 3549-2560.

SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍ-
VEIS LTDA, CNPJ nº 25.242.466/0001-24, torna público 
que requereu junto à SEMA - Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) 
para ampliação e Renovação da Licença de Operação 
(LO), para atividade de Fabricação de Álcool, localizada no 
município de Sorriso-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

DEIVID DE SOUZA PEREIRA -VISAO COMUNICACAO 
VISUAL, CNPJ: 22.251.761/0001-59 torna público que re-
quereu a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop, a Licença Prévia- LP, Licença de 
Instalação_LI e Licença de Operação – LO da Atividade 
Impressão de material para uso publicitário localizada no 
município de Sinop - MT. Não EIA/RIMA.
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: ELIZAMA CARDOSO – CPF: 038.989.531-81 
 
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 08/12/2013, e; firmado 
Aditivo Contratual em 30/06/2017, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 10 
da QUADRA 13 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-
se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações 
vencidas referente aos vencimentos 15/02/2019, 15/03/2019 e 15/04/2019. 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, 03 de Maio de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

30,31,01/08 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO  

 VENDA DE IMÓVEIS CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 
O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo do 
Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 6.412/2019, devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, que não houve interessados na data de abertura 
inicialmente designada, assim informa que PRORROGA a abertura da Concorrência 
Pública Nº 003/2019, na qual venderá, pela maior oferta, o imóvel localizado no NA AREA 
URBANA – LOCALIZAÇÃO - AREA COMUNITARIA, MÓDULO PIONEIRO, NUCLEO 
URBANO DE JUINA, PROJETO JUINA – 1º FASE E PROJETO DE 
COMPLEMENTAÇÃO COMERCIAL, CENTRO, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO, do Patrimônio Público Municipal, relacionados 
e discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 003/2019. O Edital da 
Concorrência n.º 003/2019, do qual é parte integrante o presente Aviso de Licitação, 
estará a disposição dos interessados, do dia 30/07/2019 a 30/08/2019, das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS 
E LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de 
Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), estando a sessão pública para 
abertura de propostas designada para o dia 02/09/2019, às 08:00 horas (Horário Local). 
Maiores informações sobre os imóveis colocados a venda poderão ser obtidas no 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, 
Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT). 
Juína-MT, 30 de julho de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 
Poder Executivo - Juína-MT 

 

Fabrício Luiz Gonçalves

CONCORRÊNCIA N° 005/2019

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 

para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 

questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 

trabalhos da fase julgando das propostas de preços no dia 01.08.2019 às 

14:00 horas. Nova Mutum - MT, 30 de julho de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, retificação do aviso do referido procedimento licitatório 
devidamente publicado no Diário Oficial de Contas TCE MT, Ano 8, nº 
1683, Página 91, Divulgação 26/07/19 e Publicação 29/07/19 e Jornal 
Diário do Estado, Classificados, 26/07/19, Onde-se-lê: que realizará às 
08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 09 DE AGOSTO DE 
2019. Leia-se: que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 13 DE AGOSTO 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. 077/2019, 
objetivando a 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) SOLICITANTE(S).  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

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO N° 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sorriso-MT promoverá 
licitação na modalidade "Concorrência Pública", do tipo “técnica e preço”, 
objetivando a contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para 
prestação de serviços de  publicidade e propaganda, faz-se saber, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, que estão abertas as 
inscrições de profissionais formados em Comunicação Social, 
Jornalismo, Publicidade, Propaganda ou Marketing, ou que atuem em 
umas dessas áreas, para integrar a Subcomissão Técnica, com intuito de 
constituir a subcomissão técnica para julgamento da Concorrência 
Pública nº. 002/2019, para contratação de agência de publicidade e 
propaganda, nos termos da lei federal nº. 12.232/2010. Para efetivar a 
inscrição, os interessados deverão comparecer, pessoalmente, de 
02/08/2019 à 19/08/2019, das 07:00h às 13:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Sorriso, no Departamento de Licitação, munidos dos 
documentos exigidos no presente Edital de Chamamento nº 001/2019, 
que estará à disposição no site da Prefeitura Municipal 
www.sorriso.mt.gov.br. A relação dos profissionais inscritos, bem como a 
data da sessão pública para sorteio dos nomes, será publicada, 
oportunamente, no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, conforme 
estabelece o artigo 10, § 4º, da Lei Federal nº 12.232/2010.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Sorriso – MT, 30 de Julho de 2019.
Miraldo Gomes de Souza

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 077/2019, objetivado o “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) SOLICITANTE(S)”, devidamente publicado 
no Diário Oficial de Contas TCE MT, Ano 8, nº 1683, Página 91, 
Divulgação 26/07/19 e Publicação 29/07/19 e Jornal Diário do Estado, 
Classificados, 26/07/19. Onde-se-lê: O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. Leia-se: O julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO POR LOTE. Onde-se-
lê: que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 
09 DE AGOSTO DE 2019. Leia-se: que realizará às 08:30 horas (Horário 
Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. 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.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT


