
 

 

ALBERTO ANTÔNIO CAPPELLARI, CPF 270.169.601-10, 
torna público que requereu junto à SEMA/MT a Licença de 
Operação (LO) para área total de 375,53 ha, para atividade 
de irrigação com sistema de aspersão móvel tipo pivô cen-
tral na Faz. Nova Prata, Zona Rural de Sinop/MT. NÃO FOI 
determinado EIA/RIMA.

CARLOS ROQUE NUNES, CPF: 143.938.080.53, torna 
público que requereu junto à SAMA/SORRISOMT as Licen-
ças Prévia, de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) para 
atividade de armazéns gerais (emissão de warrant), na Fa-
zenda Eduina Teresa, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI 
determinado EIA/RIMA.

 GILMAR MIORANZA, CPF 254.908.261-34, torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO, para desenvolver atividade de Piscicultura em 
tanques escavados na Fazenda Santo Antônio I, zona rural 
do município de Colíder /MT. Não foi determinado Estudo 
de Impacto Ambiental.

 O Sr. Glacstone Caramori, inscrito no CPF sob o n° 
694.040.709-04 Proprietário da Fazenda Nossa Senhora 
Aparecida, situada no Loteamento Teles Pires. Torna públi-
co que requereu perante a SAMA – Sorriso (Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso) a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para Atividade de Irrigação nesta propriedade com as 
seguintes características: Município: Sorriso - MT; Bacia Hi-
drográfica: Amazônica; Curso d’água: Rio Teles Pires: Pivô 
Central; Área: 227,6 ha; não sendo necessário a elabora-
ção de EIA/RIMA;

 ADILES FÜHR, CPF 411.306.421-00, torna público que 
requereu à SAMA - Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, Renovação de Licença de Operação (LO) 
e alteração de razão social, para atividade de Secagem e 
Armazenamento de Grãos, localizada no município de Sor-
riso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

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-Técnico em enfermagem, com COREN;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Segurança, masculino, 25 a 35 anos, com 
experiência;
4-Estoquista, com experiência;
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA 

E REABERTURA DE PRAZO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505, de 08 de Abril de 2019, torna público e para 
conhecimento de quem interessar possa, que a licitação Pregão Presencial 31/2019, tipo 
menor preço por item, tendo como objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SVS) CONFORME PORTARIA Nº 
083/2018/GBSES E TERMO DE REFERÊNCIA”. Com data de abertura ocorrida no dia 
06/08/2019 às 08h, foi considerada “DESERTA”, em face de ausência total de 
participantes interessados. Assim, reabre-se o prazo para realização de novo certame, 
devendo ocorrer a Sessão Pública do Pregão no dia 20 de Agosto de 2019 às 08h, 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 das 13hs às 17h, ou pelo fone (66) 3575-5100.  
Peixoto de Azevedo, 06 de Agosto de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO PMI nº 001/2019 

A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, através do Presidente do Conselho 
Gestor do Programa de PPP/Peixoto de Azevedo, torna público para conhecimento dos 
interessados o Chamamento Público para Procedimento de Manifestação de Interesse – 
PMI para realização de estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e 
jurídica, bem como projetos que contenham nível de detalhamento suficiente para a 
composição do edital de contratação de parceria publico-privada ou outro modelo de 
concessão que seja economicamente viável para modernização, otimização, expansão, 
operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação publica no Município de 
Peixoto de Azevedo/MT, nos termos da Lei Municipal nº 1.031, 22 de março de 2019 e do 
Decreto Municipal nº 32, de 11 de abril de 2019. As manifestações de interesse deverão 
ser apresentadas em até 30 (Trinta) dias após a data de PUBLICAÇÃO do edital, 
endereçado ao Conselho Gestor do Programa de PPP/Peixoto de Azevedo, situado Rua 
Ministro César Cals, nº 226, Centro. O Edital completo poderá ser obtido pelos 
interessados junto a CGP/PPP, em meio digital, mediante entrega de um CD/DVD ou 
Pen-Drive, de segunda a sexta-feira, das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h ou por 
solicitação via e-mail no endereço licitação_peixotodeazevedo@hotmail.com. 
Peixoto de Azevedo/MT, 06 de Agosto de 2019. 

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALBERTO 
Presidente do CGP/PPP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 

 E NOVA DATA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 040/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 

Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Municipal 
nº 505/2019, faz saber que foi realizado alteração no Edital 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 em 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”.  
Para acesso ao Edital Complementar 001/2019 os interessados deverão baixar no site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores informações no Setor de Licitações de 
segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 18h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em 
atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo 
inicialmente estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às 08:00hs do dia 
21 de Agosto de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. 
Peixoto de Azevedo, 06 de Agosto de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E 
ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER OS MUNICIPES QUE RECEBEM 
ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO., estando a sessão 
pública para o dia 21 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS,  na sala do Departamento 
de Licitação da Administração 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 transparência, 
agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 05 de Agosto de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 005/2019 

TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL 
A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar-se no dia 27/08/2019 às 08:00 horas (HORARIO 
LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO, a qual será 
regida pelas Leis 8.666/93 e 8.883/94. Maiores informações e cópia completa do Edital, 
poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura 
Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicitado por e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de licitações.  
Juína-MT, 05 de Agosto de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo 
 JUÍNA-MT 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019
ABERTURA: 22 de agosto de 2019. CREDENCIAMENTO: a partir das 
08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 22 de agosto às 08h15min. OBJETO: 
contratação de empresa de engenharia para construção de uma Unidade 
Básica de Saúde, UBS porte IV, a ser edificada na Rua Bahia, Lote 94-A3, 
Quadra 94-A. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de 
Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, 
Campo Novo do Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo 
telefone 65 3382 5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo 
site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br
Campo Novo do Parecis-MT, 06 de agosto de 2019.

Tarcísio Nascimento da Silva
Secretário da Comissão de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 067/2019, destinado a 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição material de 
jazida (cascalho) para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
obedeceu a todas as formalidades legais inscritas na Lei N° 8.666/93 e a 
Lei  Nº 10.520/02, teve como vencedora a  empresa: juntamente com a 
equipe de apoio, dando como proponentes vencedoras as empresas 
PIAZZA E PIAZZA LTDA, com o valor total de R$ 359.700,00 (trezentos e 
cinqüenta e nove mil e setecentos reais) e JOÃO  PATRÍCIO DO CARMO 
– ME com valor de R$ 1.175.000,00 (um milhão cento e setenta e cinco mil 
reais). Campo Novo do Parecis - MT, 06 de agosto de 2019. 

Tarcísio Nascimento da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2019
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra para reforma do 
antigo prédio da CEII - Pequeno Aprendiz, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 23 de agosto de 2019. 
Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
ser obtido no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/ 
licitacoes, ou pelo email licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone 
**65-3308.5400. Nova Mutum - MT, 06 de agosto de 2019.
Fabrício Luiz Gonçalves. Presidente da CPL

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DE IPIRANGA DO NORTE-MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte do 

Estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira, no uso de suas 

atribuições, torna público o vencedor do Pregão Presencial N.º 003/2019, 

referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de 

empresa especializada (laboratório) para a execução de serviços de 

analises físico-químicas, microbiológicas e agrotóxicas em amostras de 

água”, a seguinte empresa: 1) R. Z. ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 01.035.644/0001-88, localizada 

na Travessa Professor Briene de Camargo, n.° 270, Bairro Quilombo, na 

Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.075-050, vencedora da presente 

licitação com o valor de global de R$ 36.592,00 (Trinta e Seis Mil, 

Quinhentos e Noventa e Dois Reais).

Ipiranga do Norte – MT, 06 de Agosto de 2019.

ANE KELLY RIBEIRO PITTERI

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019, 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO MORADA DO BOSQUE II EM 
SORRISO – MT, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO EDITAL”. A 
abertura ocorrerá às 08H30M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 11 
DE SETEMBRO DE 2019, na sede da Prefeitura Municipal, situada a 
Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O 
Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. 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
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019, TENDO COMO OBJETO: 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VOLTADOS A ATENDER AS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM 
COMO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, 
AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL DE ESPECIALIZADO - AME E A 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME TERMO 
DE REFERÊRNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES”, CONFORME A SEGUIR, VENCEDORA: ADRIANA 
CRISTI FRANCISCO GONÇALVES 14570378900, CNPJ Nº 
26.500.657/0001-01, ITEM VENCEDORA - 802639 R$ 15.000,00 - 
VALOR TOTAL R$ 180.000,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira


