
Vagas de Emprego
1-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
2-Mecânico, com experiência;
3-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
4-Porteiro, para área hospitalar;
5-Desenhista Projetista, com experiência e 
qualificação na área; 
6-Maqueiro;
7-Auxiliar de Avicultura, com experiência;
8-Supervisor de Análise de crédito, com 
experiência;
9-Motorista de Entrega, com CNH D, com 
experiência
10-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
11-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
12-Serrador, com experiência em fita deitada;
13-Técnico em enfermagem, com COREN;
14-Enfermeiro (a), com COREN;
15-Vendas para ótica, com experiência;
16-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
17-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
18-Vendas, com experiência, conhecimento pa-
cote Office e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
19-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
20-Escrita fiscal rural, com experiência e 
referência;
21-Pessoa com deficiência;

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

 H R MARMORARIA LTDA, CNPJ 33.184.593/0001-42, 
nome fantasia MARMORARIA ACACIA AMARELA, torna 
público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável de Sinop-MT, a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade de: Aparelhamento de placas e execu-
ção de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pe-
dras; situado à R. João Pedro Moreira de Carvalho, 2554, 
sala A, Setor Industrial, em Sinop-MT. RESP. TEC. IVAN 
AP. FERREIRA JR. – Eng. Ambiental e Seg. Trabalho (66) 
99916-1757

 ANACLETO BRUNETTA – FAZENDA SANTA RITA, CPF nº 
480.313.999-72, torna público que requeu junto a Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a renovação 
da Licença de Operação – LO nº 311599/2015 Processo nº 
412486/2014, referente ao Ponto de Abastecimento-PA e 
Lavagem de Veículos, Localizado na Estrada Municipal 50 
km sentido  Nova Floresta mais 04 km Fazenda Santa Rita 
, Município de Porto Alegre do Norte-MT. ZÊNITE Enge-
nharia – Avenida Industrial 220, Centro – Confresa/MT 66 
98443-7109/98409-9243.

 ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DE PRODU-
TOS AGROPECUÁRIOS DO BAIXO ARAGUAIA- AR-
PABA, CNPJ nº 07.136.274/0001-51, torna público que 
requeu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 
SEMA/MT , a renovação da Licença de Operação – LO nº 
314042/2017 Processo nº 721920/2009, referente ao Posto 
de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos e 
Afins, Localizado na rodovia BR 158, km 7,5 – zona ru-
ral – sentido Vila Rica, Município de Confresa-MT. ZÊNITE 
Engenharia – Avenida Industrial 220, Centro – Confresa/MT 
66 98443-7109/98409-9243.

 IMT COMERCIO E TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIA-
NOS EIRELI-ME, CNPJ 20.515.700/0001-26, torna públi-
co que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a LP/LI/LO 
da área ampliada, Licença de Operação (LO) da área já 
licenciada anteriormente e Alteração de razão social, pois 
anteriormente obteve LP/LI na pessoa física MICHEL PAU-
LO TREMEA para atividade de Manutenção e reparação 
de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especifi-
cados anteriormente, localizada na Rua Protásio Alves, N 
42, Q01 – L03, Industrial Nova Prata, Município de Sorri-
so/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

 A empresa D.F. de Souza Melo - Brinquedos Me, inscri-
ta no CNPJ 06.255.239/0001-99 e Inscrição Estadual 
13.266.984-6, situada em Vera/MT, declara através de 
seu representante, que não fez qualquer tipo de negocio, 
compra, pedido e outros, com a empresa HC GODOY 
AZAMBUJA ME, CNPJ 97.550.974/0001-80, Ponta Porã/
MS, e não reconhece as compras efetuadas através das 
NFe 000144, 000145, 000146, 000147, 000162, 000232, 
000233, 000234 e 000235, formalizando a recusa dessas 
NFes através do Manifesto do Destinatário, e do  Boletim 
de Ocorrência nº   2019.270435 do dia 09/09/2019.    

 LAVORO AGROCOMERCIAL S.A, estabelecida na Rua 
Colonizador Ênio Pipino, nº637, Distrito Industrial Sul, Si-
nop MT, inscrita no CNPJ nº 06.116.723/0008-03, Torna 
Público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT, a Licença 
Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença de 
Operação – LO da atividade de Comércio atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do 
solo. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda – So-
luções Ambientais (66)99626-3037.

 FABCAR AUTOMECANICA LTDA - ME, CNPJ 
22.768.710/0001-07, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades 
de Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores / Serviços de manutenção e reparação mecâ-
nica de veículos automotores, localizada na AV. Perimetral 
Sudoeste, N 144, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA COSTA – CPF: 502.855.561-34 
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 16/11/2015, na qualidade 
de compromissária compradora do LOTES 15 e 24 da QUADRA 20 e LOTES 18 e 19 da 
QUADRA 24 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-
se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações 
vencidas do LOTE 15 da QUADRA 20 referentes aos vencimentos 20/04/2019, 20/05/2019 
e 20/06/2019, LOTE 24 da QUADRA 20 referentes aos vencimentos 30/04/2019, 
30/05/2019 e 30/06/2019 e LOTES 18 da QUADRA 24 referentes aos vencimentos 
05/03/2019, 05/04/2019, 05/05/2019, 05/06/2019 e 05/07/2019 e do LOTE 19 da QUADRA 
24 referentes aos vencimentos 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, 08 DE JULHO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

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

10,11,12/09/2019. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: JOSIANE ALVES CONSTANTINO - CPF: 028.815.791-59 
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Ernani Lacerda de Athayde, Apto 115, n° 1302, Gleba Fazenda 
Palhano em Londrina/PR, 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 08/01/2011, na qualidade de compromissária compradora do LOTE 21 
da QUADRA 03 do JARDIM DOS TARUMAS em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019 e 
15/06/2019 e 15/07/2019. 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, 25 de Julho de 2019. 

_____________________________________________________ 
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 

Antonio Roberto de Oliveira CPF/MF 161.647.419-04 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

10,11,12/09/019 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: JUNIOR ACACIO LOPES RODRIGUES – CPF: 012.090.721-65 
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 09/12/2013, na qualidade 
de compromissária compradora do LOTE 27 da QUADRA 06 do JARDIM PORTINARI em 
SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas 
contratuais, contando com prestações vencidas referentes os vencimentos 30/03/2019, 
30/04/2019, 30/05/2019 e 30/06/2019. 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 JULHO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

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

10,11,12/09/2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

A Câmara Municipal de Nova Ubiratã - MT, vem através deste retificar a publicação de 
abertura desta tomada de preço publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e 
no Jornal Diário do MT do dia 06/09/2019. Onde se lê: A Câmara Municipal de Nova 
Ubiratã MT torna público que realizará no dia 26/09/2019, às 14:30 horas, na Rua Pará, 
1.85. Leia-se: A Câmara Municipal de Nova Ubiratã MT torna público que realizará no dia 
26/09/2019, às 14:30 horas, na Av. Getúlio Vargas, nº 110. Nova Ubiratã - MT, 11 de 
setembro de 2019.  

Adilson Luiz da Silva. 
Presidente da Câmara. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019 
Processo Administrativo nº 51/2019 

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 41/2019, no município de 
Santa Carmem, torna público em conformidade com a lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores para conhecimento dos interessados, que na licitação modalidade Tomada de 
Preço Nº 08/2019.  
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”. 
Com abertura no dia 06/09/2019 e homologado dia 11/09/2019, sagrou-se vencedora do 
respectivo processo a empresa: RCA CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ Nº 
12.145.051/0001-90 por apresentar o valor global de R$ 716.580,20 (setecentos e 
dezesseis mil quinhentos e oitenta reais e vinte centavos). 
Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 11 de setembro de 2019. 

MAITÊ SEHNEM 
Presidente CPL 

 
 
 
 

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 28 de Agosto 2019, com início às 14:00, 
tendo como objeto registro de preços para contratação de pessoas 
jurídicas prestadores de serviços técnicos profissionais na área da saúde, 
para realização de exames especializados, para atender as 
necessidades no atendimento aos usuários do sistema único de saúde 
(sus) das quais foram vencedoras as empresas: Itens 821634, OLIVEIRA 
MENDONCA E CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
07.409.875/0001-90 no valor de R$ 15.000,00; Itens 828169, 828170, 
828171, 828172, 828173, 828174, 828175, 828176, 828178, L S 
SERVICOS MEDICOS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
24.345.078/0001-06 no valor de R$ 127.150,00; Itens 219150, 219153, 
GESTARE POLICLINICA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
09.072.764/0001-67 no valor de R$ 86.630,00; Itens 227110, 821633, 
SOLINO MEDICINA, DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 32.797.646/0001-38 no valor de R$ 32.700,00; Itens 
195545, 219057, 821636, MARQUES & MARQUES ATIVIDADE DE 
CLINICA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
20.607.664/0001-20 no valor de R$ 45.690,00; Itens 210148, 219152, 
219157, 219166, GUSTAVO MAFFEI LEMOS & CIA LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 11.168.583/0001-80 no valor de R$ 167.890,00; 
Itens 195544, 208951, 219147, 219154, 219156, 219163, 219165, 
230993, 820847, 820848, 820862, 828177, 828179, 828180, 833545, 
833547, MARTINELLI MANFRIN MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 22.540.908/0002-01 no valor de R$ 
328.035,20; Itens 194311, 824410, 828168, CLELIA BERTHOLINI 
AGUILAR inscrita no CNPJ sob o número 06.087.008/0001-13 no valor 
de R$ 39.933,50. Foram fracassados os itens: 197361, 197362, 210157, 
227039. Os representantes assinaram a ata renunciando a intenção de 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 11 de Setembro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro


