
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019 – SISTEMA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP CONFORME LEI 123/2006 E 

147/2014

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interes-
sados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR 
PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, MANUTEN-
ÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO E ITENS DE DEMAR-
CAÇÃO E SINALIZAÇÃO, PARA USO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICI-
PAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 21 DE AGOSTO DE 
2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administra-
ção do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. 
O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas 
de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transpa-
rência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    

Juína-MT, 02 de Agosto de 2019.
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Pregoeiro Designado
Poder Executivo

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
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
 

PROCESSO 1000538-87.2019.4.01.3603 
 

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: CELSO ANTONIO DURIGON, REJANE MARIA DURIGON 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS. FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A 
INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT e respectiva 
Secretaria, tramita a AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 
SUPRAMENCIONADA, de área de terras de 1.5639ha, parte de um todo maior denominado 
"Fazenda Água Clara", situada no lugar denominado Gleba Atlântica, Município de Sinop/MT, 
objeto da matrícula n. 20.357, 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$ 7.512,77 (sete mil, quinhentos e doze reais e 
setenta e sete centavos). 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, 1 de março de 2019. 
 

Juiz Federal Substituto da 1ª Vara de Sinop/MT 
ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 07/03/2019 14:52:33 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19030117503778500000037839059 

Número do documento: 19030117503778500000037839059 
Num. 38092956 - Pág. 1 

JGC 03 e 05/08/2019 
 

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

Subseção Judiciária de Sinop-MT

PROCESSO 1001181-79.2018.4.01.3603

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: GERSON FRAGA, LUCIMARA GONSALVES, ADEMIR 
TOMELIN, ADRIANE ZUBLER TOMELIN, TARCISIO EDEVALDO TOMELIM, CLAUDINEIA 
BRIGO TOMELIN, UDO PIOTROWSKY, MARTA PIOTROWSKY, ERNO RESCHKE ADV POLO 
PASSIVO

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 seguinte imóvel área de 
6,5365ha, parte de um todo maior de 14,52ha, localizado em Sinop/MP e objeto da matrícula n. 
25.251, 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$ 20.239,68. 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 – email: 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.

MURILO MENDES
Juiz Federal
Ass inado

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 14/01/2019 17:04:54  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19011015140330200000027912536 

Número do documento: 19011015140330200000027912536 
Num. 28085465 - Pág. 1 

JGC 03 e 05/08/2019

Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

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 não houve vencedor do Pregão Presencial n.º 

037/2019, para “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 

Agente Redutor – Arla 32, para a frota municipal de Ipiranga do Norte”, 

pois nenhuma empresa compareceu a abertura do Certame e nem enviou 

seu envelope de Proposta de Preços, ocasionando uma Licitação 

DESERTA, o Pregão deverá ser repetido com uma nova data para sua 

abertura. Ipiranga do Norte – MT, 05 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 028/2019

Objeto: contratação de empresa para execução de melhorias e 

iluminação ornamental na Rua das Margaridas, conforme planilha 

orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 

compõe o projeto básico. Data de Abertura: 22 de agosto de 2019. 

Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 

s e r  o b t i d o  n o  s i t e  

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

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

Fabrício Luiz Gonçalves

Nova Mutum - MT, 05 de agosto de 2019.

Presidente da CPL

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 041/2019.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA DA ÁREA VERDE CENTRAL E 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa para aquisição de materiais 
e equipamentos para vigilância da área verde central para garantir a 
segurança dos munícipes e visitantes do espaço público, além de garantir 
a integridade da nova estrutura disponibilizada para a população de 
Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADA: ADILA ALVES PLACIDO 04655395133, CNPJ 
Nº 18.349.078/0001-81. VALOR GLOBAL: R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem 
reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2019
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
MOTOBOMBAS PARA OS CAMINHÕES COM TANQUE PIPA. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa para 
aquisição de motobombas para caminhões com tanque pipa, para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
e Secretaria Municipal de Transportes do município de Sorriso-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADA: FALCÃO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS 
EIRELI, CNPJ Nº 07.346.954/0001-08. VALOR GLOBAL: R$ 12.580,00 
(Doze mil, quinhentos e oitenta reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 042/2019.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 19 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. 079/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SECRETARIAS 
MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E 
CULTURAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS 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.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Prefeito Municipal

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2019

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019 

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 de janeiro de 2019 torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 20/08/2019, às 08H00, para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS (AQUISIÇÃO PASSAGENS), EM ATENDIMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 das 07H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 05 de agosto de 2019.  

Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira 
Antonio Mafini 

Prefeito Municipal 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019 
Processo Administrativo nº 45/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os interessados 
que estará realizando processo licitatório, na modalidade de Tomada de Preço 05/2019. 
Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAUDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CARMEM “ESF II – 
Moisés Ferreira dos Santos”. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura 
Municipal de Santa Carmem, no dia 21 de agosto de 2019, sendo ás 08:30 hrs (horário 
local) na sala da CPL.  Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura 
Municipal de Santa Carmem, informações através do e-mail: 
licitacao@santacarmem.mt.gov.br ou tel: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213. Ocorrendo 
decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 
na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

Santa Carmem/MT, 05 de agosto de 2019. 

Maitê Sehnem 
Presidente CPL 


