
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 emissão 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 experiência;
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 veicular, 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

CAVALLI JULIANOTTI LTDA- ME, CNPJ n° 
33.976.375/0001-40, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Fabricação de 
Carrocerias de Madeira, localizada na Rua João de Marco, 
N: 195 – Setor Industrial, município de SINOP-MT.

ELTON RODRIGO WEBER- ME, CNPJ n° 
77.014.140/0001-43, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Aparelhamento 
de Placas e Execução de Trabalhos em mármore, granito 
e outras pedras , localizada na Avenida Joaquim Socreppa, 
N: 975 – Jardim Ibirapuera, município de SINOP-MT.

PAES HOEGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA-
DEIRAS LTDA - ME (ACACIA MADEIRAS), CNPJ: 
13.166.890/0001-58, torna ao público que requereu da 
Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Alteração de Razão Social – Mudança de Titularidade da 
Licença Operação – LO, com aproveitamento da licença, 
para SIMONE ROSA DE PAULA - ME (SV MADEIRAS), 
CNPJ: 31.873.315/0001-77, com a atividade de Serrarias 
com Desdobramento de Madeiras, Localizada na Avenida 
dos Flamboyants, S/Nº, Chácara 424, Km 01, Bairro Chá-
caras Sinop, no município de Sinop/MT. Através do Eng. 
Florestal Evandro Missasse, Fone: (66) 99965 4772.

VICTOR MAIA MARQUES - ME – CNPJ: 17.029.755/0001-
11, localizado na Av. Perimetral Noroeste, N° 3218 – Bairro: 
Loteamento Gleba Sorriso do município de SORRISO-MT, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Opera-
ção, com ramo de Atividade: Atividade médica ambulatorial 
restrita a consultas; Atividade médica ambulatorial com re-
cursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Outras 
atividades profissionais, científicas e técnicas não especifi-
cadas anteriormente; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) 
– Tel.: (066) - 99612-7413.

FURLAN & FURLAN LTDA – CNPJ: 26.591.388/0001-36, 
localizado na Av. Perimetral Sudeste, N° 11955 – Bairro: 
Centro, pertencente ao município de SORRISO-MT, tor-
na público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as 
Renovação da Licença de Operação e Alteração do Nome 
Fantasia, com ramo de Atividade: Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços 
de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automo-
tores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de 
veículos automotores; Serviços de alinhamento e balance-
amento de veículos automotores; não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

BENEFICIADORA DE ALGODÃO COTTON 163 S/A, 
CNPJ nº 31.617.787/0001-69, torna público que requer 
junto a SAMA-SORRISO, a Licença Prévia e de Instalação 
de Ampliação e a Licença de Operação da área total, para 
a atividade de pós colheita e preparação e fiação de fibras 
de algodão, a ser instalada na Rod. BR 163, km 743, Zona 
Rural, Município de Sorriso - MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

CIBRAFERTIL – COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILI-
ZANTES, CNPJ nº 00.117.842/0011-08, torna público que 
requer junto a SEMA, a Licença de Operação Provisória, 
para a atividade de armazenamento de matéria-prima em 
3 barracões infláveis, instalados na Rod. BR 163, km 760, 
área de expansão urbana, Município de Sorriso - MT. Não 
foi determinado EIA/RIMA.

SABRINA DE ARAUJO OLIVEIRA FABIANO - ME, CNPJ 
n° 27.740.380/0001-20, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Manutenção 
e reparação de veículos automotores (automóveis, cami-
nhonetes, ônibus, caminhões), localizada na Rua Das Co-
lombinas, N: 1890 – Bairro Setor Industrial Norte município 
de SINOP-MT.

PIANTA ZONTA & CIA LTDA, CNPJ 21.303.919/0001-24, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a 
Alteração de razão social, pois anteriormente atuava como 
pessoa física NATHALIA OLIVEIRA PIANTA ZONTA, para 
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, localiza-
da na AV. dos Imigrantes, N 3587, sala 01, Centro, Muni-
cípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

MADEIREIRA SÃO JORGE LTDA, CNPJ: 10.598.764/0001-
84, LOCALIZADA NA AV. BRUNO MARTINI, LOTE 132-A 
CONDOMÍNIO SÃO LUCAS SINOP-MT, VEM TORNAR 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE) A RENOVAÇÃO DE LI-
ÇENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA. NÃO EIA-RIMA.
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REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: aquisição de   móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e 

periféricos de informática para atender as Secretarias Municipais. Tipo: 

menor preço por item - Data de abertura: 13 de agosto de 2019. Horário: 

08h:00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 

Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

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

carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Nova Mutum – MT, 31 de julho de 2019.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2019

Sergio Vitor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeira

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO 
RIO VERDE-MT, com CNPJ: 01.377.043/0001-53, localizada na Av. 
Pará, 219-E, b. Cidade Nova, Município de Lucas do Rio Verde-MT, torna 
público que requereu junto à SEMA – Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente de Mato Grosso, a LICENÇA PRÉVIA (LP), LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (LI) E LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) do empreendimento 
ECOPONTO, para as atividades de Transbordo de Resíduos Sólidos e 
Usina de Triagem de Recicláveis, do empreendimento ECOPONTO. 
RESP. TEC. IVAN AP. FERREIRA JR. – ENG. AMBIENTAL SAAE (66) 
99916-1757.

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova

João Pagotto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2019
REGISTRO DE PREÇO N° 038/2019

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

E-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019 - RATIFICAÇÃO
DE LUCAS DO RIO VERDE MT

Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2019.

O Diretor do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Sr. João 
Pagotto, torna público, que tendo concordado com a justificativa 
apresentada e pelo posicionamento favorável exarado pela Assessoria 
Jurídica, no processo de Dispensa de Licitação nº 029/2019, para a 
contratação de empresa especializada em operação de sistema de 
abastecimento de água e esgoto, serviço com fornecimento de 
equipamento em regime de comodato, para gerenciar e controlar os 
processos que envolvem a operacionalização dos Serviços de 
abastecimento de água e coleta esgoto do SAAE Lucas do Rio Verde-MT, 
com a empresa V. F. BEREGULA ME, CNPJ: 11.180.588/0001-29, para 
aquisição do produto, em conformidade com as disposições da presente 
dispensa de licitação, com fulcro o disposto no artigo 24, inciso VI, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a 
contratação referida. Lucas do Rio Verde MT, 26 de julho de 2019.

Objeto:  Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de ferramentas mecânicas, materiais diversos 
para manutenções em geral e fabricação de tubos, e obras 
complementares para ampliação de rede de água e esgoto 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.  Realização: Por meio 
do site www.bll.org.br.  Inserção de propostas no sistema da BLL-
LICITAÇÕES: das 10h de 05/08/2019 até as 18h do dia 14/08/2019, 
horário de Brasília - DF.  Início da sessão pública de disputa 15/08/2019 
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, email: 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.

Diretor Executivo SAAELRV

Sônia Alves Duarte Bueno

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 

Tipo: Menor Preço Global  Comissão Permanente De Licitação Da Prefeitura Municipal De 
Novo Mundo – Mt, No Exercício Das Atribuições Que Lhe Confere A Portaria Nº 190/2019 
De 14/06/2019, Torna Público Aos Interessados Que Realizará Licitação Na Modalidade 
Tomada De Preços, No Dia 23/08/2019, Às 08h00, Para Contratação De Empresa 
Visando A “Reforma Predial, Construção De Garagem E Calçamento Da Unidade Básica 
De Saúde Dorico Pereira De Araújo”, 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 Das 07h00min Às 11h00min De Segunda A Sexta E/Ou No Site Oficial Do 
Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo Mundo, Mt, 31 De Julho De 2019. Liria 
Kurten Wronski - Presidente Cpl 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019– RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna-se Público que na licitação em epigrafe, 
cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PSF 01 - IRMÃ ADÉLIS, LOCALIZADO NO BAIRRO MÃE DE DEUS, 
PROPOSTA 11279.0480001/18-006 E PORTARIA 2769/2018/MS/GM, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS EM ANEXO”. 
Sagrou vencedora a empresa FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI – EPP, 
CNPJ nº 09.153.807/0001-39, com o valor total de R$ 580.810,67 (quinhentos e oitenta 
mil oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos). Peixoto de Azevedo-MT, 30 de 
Julho 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Presidente – CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 040/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através 
da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 040/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 
e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 
A4 EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08h00min do dia 13 de Agosto de 2019, na sala de 
Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no 
endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.  
Peixoto de Azevedo, 31 de Julho de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro Oficial 


