
 

 

 

ELBIO ROBERTO VOLKWEIS EIRELI-EPP CNPJ No. 
01.878.115/0001-46 Inscrição Estadual n°13.030.782-
3 com sede empresarial RUA DIRSON JOSE MARTINI 
N°916 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município:  SINOP 
UF: MT, Torna público que requereu a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA a RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRA. Não EIA/RIMA.

ARBAZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ 89.982.177/0006-59, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a 
Renovação da Licença de Operação (LO) para atividade 
de Comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi-
ciados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracio-
namento e acondicionamento associada / Envasamento e 
empacotamento sob contrato, localizada na Rua São José, 
N 834, Q 14, Industrial, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA, CNPJ nº 
09.590.018/0005-99, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Nova Mutum SAMA/NM, as Licenças Prévia e Instalação 
para atividade “Comércio atacadista de defensivos agríco-
las, adubos, fertilizantes e corretivos de solo”, localizado 
na Av. Perimetral das Samambaias, Bairro Reserva Técni-
ca, Nova Mutum. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

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 
experiência;
8-Vendas, com conhecimento em informá-
tica 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
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: MARIA APARECIDA DA PAULA – CPF: 780.433.959-34 
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Ernani de Lacerda Athyde, nº 115, apto 1302, Gleba Fazenda Palhano 
em Londrina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.537.508/0001-72, 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 21/12/2009, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 18 
da QUADRA 02 do JARDIM PEQUENA LONDRES em SINOP/MT. Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 10/08/2018, 10/09/2018, 10/10/2018, 
10/11/2018, 10/12/2018, 10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019 e 
10/06/2019. 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, 17 DE JUNHO DE 2019. 
_____________________________________________________ 

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI 
Antônio Roberto de Oliveira CPF: 161.647.419.04 

08,09,10/08/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na publicação do Diario da União, pagina 182, Diário Oficial do Estado, 
pagina 53 e Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato 
Grosso , pag. 195 – terça-feira, 06 de agosto de 2019. Retifica-se o valor 
total da Empresa CONCREUNIÃO -Concreto Usinado Ltda. AVISO DE 
RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL: 066/2019. LICITANTE 
VENCEDOR. ONDE SE LÊ: valor total R$ 671.190,00 (seiscentos e 
setenta e um mil cento e noventa reais). LEIA-SE: valor total R$ 41.550,00 
(quarenta e um mil quinhentos e cinqüenta reais.)
Campo Novo do Parecis-MT, 07 de agosto de 2019.
Tarcisio Nascimento da Silva. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA CONCORRÊNCIA Nº 005/2019
O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, tendo como objeto a contratação de empresa 
para construção da escola de ensino básico (fundamental) no Bairro 
Jardim II, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a 
empresa HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 09.427.335/0001-65,  no valor de R$ 6.200.031,61.
NOVA MUTUM - MT, 7 de Agosto de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 2 de Julho 2019, com início às 08:00, 
tendo como objeto contratação de empresa para execução de drenagem 
de águas pluviais e pavimentação asfáltica em cbuq da pista de bicicross 
da qual foi vencedora a empresa: Item 826063, TITANIUM ENGENHARIA 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 20.103.907/0001-93 no valor de R$ 
327.371,41. NOVA MUTUM - MT, 7 de Agosto de 2019. 

Maikel Guilherme Roehrs
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 25 de Julho 2019, com início às 14:00, 
tendo como objeto registro de preços para aquisição de materiais de 
pintura para o departamento de trânsito da Prefeitura Municipal de Nova 
Mutum. Da qual foram vencedoras as empresas: Item 185919, IMPACTO 
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES LTDA - ME inscrita no CNPJ sob 
o número 08.952.092/0001-11 no valor de R$ 725,00; Itens 13986, 
187798, 188369, 191214, SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 04.578.067/0001- 69 no valor de R$ 8.126,60; 
Itens 220485, 221577, 221578, 821306, 821351, 824249, 826731, 
832910, ANDERSON F. SCHNEIDER & SCHNEIDER LTDA-ME inscrita 
no CNPJ sob o número 24.548.152/0001-91 no valor de R$ 12.363,56; 
Item 194394, SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE 
SINALIZACAO VIARIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
00.304.942/0001-63 no valor de R$ 101.556,00; Itens 224967, 819727, 
832912, 833114, 833203, MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA - EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 14.888.303/0001-05 no valor de R$ 12.251,00; Itens 
824381, 826868, COMERCIAL GOIS EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o 
número 19.248.658/0001-45 no valor de R$ 68.700,00; Itens 194397, 
232257, 824371, MM2 SINALIZACAO E TINTAS EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 04.996.705/0001-61 no valor de R$ 75.280,00. Foi 
fracassado o item: 826393. NOVA MUTUM - MT, 06 de Agosto de 2019. 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE LUCAS DO RIO VERDE – MT

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova
E-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019

Objeto: Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina 
comum, diesel comum e diesel S10), para uso exclusivo dos veículos e 
máquinas, que executarão as obras de ampliação da rede coletora de 
esgoto Bairro Menino Deus RV03 e a ampliação da rede de distribuição de 
água potável do Loteamento Industrial V, para o SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde-MT,  conforme 
especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I 
do edital. Entrega dos Envelopes: Até as 07h59m, do dia 22/08/2019 na 
Sala de Licitações da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, na Av. América do 
Sul, 2500 S, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde – 
MT, iniciando-se às 08 h. Edital Completo: SAAE – Fone: (65) 3549-7715, 
e - m a i l :  s o n i a . d u a r t e @ s a a e l r v . c o m . b r  e  n o  s i t e  
http://www.saaelrvmt.com.br. Credenciamento e abertura dos envelopes: 
08h dia 22/08/2019, no endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 
Federal n° 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 
9.648/98). Lucas do Rio Verde - MT, 06 de agosto de 2019.

Sônia Alves Duarte Bueno - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2019

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de estações 
elevatórias de esgoto compactas, para obras complementares de 
ampliação de rede de esgoto, para suprir as necessidades desta 
Autarquia 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 09/08/2019 até as 18h do dia 
22/08/2019, horário de Brasília - DF.  Início da sessão pública de disputa 
23/08/2019 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.
Lucas do Rio Verde - MT, 07 de agosto de 2019.

Sônia Alves Duarte Bueno - Pregoeira


