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salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Lei nº 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento 
superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar 

ativa, nem empregados de Empresa Pública ou de Sociedade de Economia 
Mista.

assinatura do termo contratual, podendo ainda ser prorrogado por igual 
período, se ambas as partes concordarem, com embasamento na Lei 

às sanções administrativas previstas na Lei Federal n.º 8.666/93.

“Artigo 24° - É dispensável a licitação:
I

ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 

previstas nos artigos 77 ao 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.

Integra o presente edital, dele fazendo parte como se transcrito em seu 
corpo:

<END:1115222:109>

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
<BEGIN:1115269:109>

<END:1115269:109>

TERCEIROS
<BEGIN:1112593:109>

Claudio Queiroz Medeiros, CPF Rua 
, torna público que 

de Sapezal/MT, as Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO) 
para a atividade  de consultório odontológico. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental.  27 /08/2019.

<END:1112593:109>

<BEGIN:1113022:109>

ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e 

MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
<END:1113022:109>

<BEGIN:1113682:109>

Linha de Transmissão de 34,5 kV através de sua inclusão no processo nº 
9730/2007 da CGH Rio Piolho, zona rural do município de Comodoro/MT.
<END:1113682:109>

<BEGIN:1114314:109>

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, LOUÇAS, TINTAS, VIDRAÇARIA, FERRAGENS, 
ELÉTRICAS E HIDRAULICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

empresas associadas, por meio dos seus representantes legais, para a 

Carmindo de Campos, 146, Centro Carmindo da Construção, Sala 06, 

e não havendo quórum, será instalada às 19:00horas, em  2ª convocação, 
para deliberar sobre:  

Prestação de contas referentes ao exercício do ano de 2018

JOSÉ WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR
Presidente

<END:1114314:109>

<BEGIN:1114403:109>

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE  REGISTRO DE 
CHAPA

Geral Extraordinária realizada no dia 03/08/2019, senhores MARTINHO 
FERREIRA ROSA e  EDIVALDO ROSENDO DA SILVA e o membro 
indicado pela Chapa Registrada “MOVIMENTO ATIVO”, Sr.  ADÃO LOPES 
DE ARAÚJO, tornam público que no dia 13 de setembro de 2019 sexta 

Mandato de , sendo 
que houve somente o registro de uma Chapa denominada “MOVIMENTO 
ATIVO”, onde a referida Chapa preencheu todos os requisitos previstos no 
Regimento Eleitoral e no Estatuto do Sindicato, estando assim, apta para 
concorrer a Eleição supra mencionada.
Cuiabá(MT), 16 de setembro de 2019.

COMISSÃO ELEITORAL DO SENALBA/MT
<END:1114403:109>

<BEGIN:1114413:109>

Sapezal do estado de Mato Grosso.

 


