
 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701022100  048207811
279002701310200  012914291
279030300174900  621939531
279030000019800  000985780
279026000078700  627046211
279039300002700  040838481
279039300003500  399644423
279762300007800  047060861
279002700452700  301233358

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de farmácia, com experiência;
2-Vigilante, com experiência e curso atualizado;
3-Auxiliar de higienização, para área hospitalar;
4-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
5-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
6-Motorista, com CNH D, com experiência 
comprovada;
7-Operador de trator, com experiência;
8-Auxiliar de produção, com experiência, para 
gráfica;
9-Designer gráfico, com experiência;
10-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
11-Supervisor administrativo, com experiência;
12-Vendas, com experiência, para loja infantil;
13-Eletricista automotivo, com experiência;
14-Auxiliar de mecânico, com experiência;
15-Mecânico, com experiência;
16-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
17-Porteiro, para área hospitalar;
18-Desenhista projetista, com experiência e 
qualificação na área; 
19-Maqueiro;
20-Auxiliar de avicultura, com experiência;
21-Supervisor de análise de crédito, com 
experiência;
22-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
23-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
24-Auxiliar de cozinha, com experiência;
25-Cozinheira, com experiência;
26-Serrador, com experiência em fita deitada;
27-Técnico em enfermagem, com COREN;
28-Enfermeiro (a), com COREN;
29-Vendas para ótica, com experiência;
30-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
31-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
32-Vendas, com experiência, conhecimento pa-
cote Office e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
33-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
34-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

98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 
quartos, 01 banheiro social 
, Cozinha semi-mobiliada, 
Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim Primaveras - 
Sinop / MT. Ref: 13870.448. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 
o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 
1 sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída / 
363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 
164m² / Terreno de 420m² 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande 
no fundo Casa com ótimo 
padrão de acabamento. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Despensa , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de 
vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma visita 
com o corretor aceita 
financiamento. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com closet 
Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis 
planejados e churrasqueira 
03 Banheiros 02 Vagas 
cobertas na garagem 
184,00m² Construído | 
Terreno 320m² Imóvel 
averbado Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE 
- R$115.000,00 Detalhes do 
imóvel 360 m² Descrição  
quadra 14 lote 05 12 x 30 
(360m²) quitado Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CARPE DIEN- R$300.000,00 
Detalhes do imóvel 436 
m² Descrição Rua Canoa 
Quebrada Quadra 26 Lote 
11, com 436,82 m² sendo 
16,92 frente para rua. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

TERRENO de 10x25= 250 
m² centro do Alto da Gloria 
aceita proposta avista tem 
desconto e pega carro de 
menor valor. Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

TERRENO à venda no 
Aquarela das Artes em 
Sinop-MT Metragem: 
384,00 m² 08 Parcelas 
anuais de R$ 7.880,00 + 91 
parcelas de R$ 1.207,60 (66) 
99977-7222 | 3531-7222
TERRENO De 390 M² No 
Residencial Paris Sinop Na 
Quadra 03(66) 99977-7222 | 
3531-7222

VENDAS
LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
Sonia Maria, nº 12 , Bairro 
Jardim das Azaleias na 
cidade de Sinop/MT. Valor: 
R$ 500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Pássaros, nº 323, Bairro 
Residencial Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos 
sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro 
Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 
reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, água 
e IPTU). Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 MADEIREIRA JARAGUA LTDA - EPP CNPJ: 
15.362.601/0001-11. Torna público que requereu a Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, a Ampliação de 
Atividade e Área Construída no Licenciamento Ambiental 
(LP e LI), de uma Serraria com Desdobramento de Madeira 
em Bruto no Distrito de Gleba São João, Município de Porto 
dos Gaúchos – MT. Não determinado EIA/RIMA. (ECO D´ 
MATA ENGENHARIA (66) 99639-2253).

 PARQUE DAS EMAS GÁS COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 
28.551.229/0001-33 localizada na Av. das Acácias, 2770w, 
Parque das Emas, Lucas do Rio Verde/MT torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a 
Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LI e Licença de 
Operação-LO para a atividade de “Comércio varejista de 
GLP – capacidade de armazenamento inferior a 6.240Kg”. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA -AMBIENTAL 
NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

 LAURENA MARIA SMANIOTTO, CPF 630.587.581-20, tor-
na público que requereu à Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Sorriso/MT, renovação da Licença 
de Operação (LO) para atividade Secagem e Armazena-
mento de Grãos, localizada na Fazenda Gaspar, município 
de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

 PERCI SMANIOTTO, CPF 098.075.519-00, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso/MT, renovação da Licença de Opera-
ção (LO) para atividade Secagem e Armazenamento de 
Grãos, localizada na Fazenda São José, município de Sor-
riso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

 YASAI ALIMENTOS LTDA. Torna público que requere a Se-
cret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI)) para ampliação de área 
e Renovação da Licença de Operação, atividade fabrica-
ção de conservas de frutas, Estrada Dalva, Chácara 492-
B, GL Celeste, 3 Parte, Chácara Sinop, Sinop/MT. CNPJ: 
08.703.968/0001-96. Não EIA/RIMA.

 LUIZÃO TRR E TRANSPORTES LTDA. Torna público que 
requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), atividade com. varejista de comb. p/ veic. 
automotivo, Rua Carlos Roberto Platero, Centro, Tabaporã/
MT. CNPJ: 31.513.399/0001-38. Não EIA/RIMA.

 AUTO POSTO CASTANHAL LTDA. Torna público que 
requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Renovação Licença de Operação (LO), atividade com. va-
rejista de comb. p/ veic. automotivo, Rod. BR 163 – Km 
917, Castanhal, Itaúba/MT. CNPJ: 26.610.287/0001-65. 
Não EIA/RIMA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: SUELI BARBOSA DOS SANTOS – CPF: 011.839.981-04 

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 25/06/2012, na qualidade de 
compromissária compradora do LOTE 24 da QUADRA 07 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT. Todavia 
Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/09/2018, 15/03/2019, 15/04/2019, 15/06/2019 e 
15/07/2019 até a presente data. 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, 06 DE AGOSTO DE 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza

AVISO DE RESULTADO
TOMADA PREÇO N° 007/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público o resultado da TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E 
SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PARA 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL 
(PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITORIAL 
(PDST) NO RESIDENCIAL MARIO RAITER NO MUNICÍPIO DE 
SORRISO/MT”, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA SOLICITANTE”. Mediante pontuação estabelecida 
pela Comissão Julgadora nomeada através da Portaria nº 417/2018, bem 
como, mediante proposta de preços apresentas e termos estabelecidos 
no edital de licitação SAGRA-SE VENCEDORA do certame a empresa V 
F BEREGULA, CNPJ Nº 11.180.588/0001-29, total 83,15 pontos.

Presidente C.P.L

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 088/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 15 DE OUTUBRO 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. 088/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CAP 50/70 PARA DRENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITANTE 
(S). 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.
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Mendes e Gonçalves revelarão os papos de boleiro do WhatsAPp

Diário do Estado agora traz
o quadro “Boleiros no Zap”
DA REPORTAGEM

O aplicativo de mensa-
gens WhatsApp facilita – e 
muito – a vida dos usuários, 
não é? Você consegue con-
versar com várias pessoas 
ao mesmo tempo, seja a 
trabalho ou lazer. E mui-
tas discussões interessantes 
acabam não ganhando no-
toriedade por não serem 
divulgadas.

Mas nós, do Diário do 
Estado MT, trazemos uma 
novidade. A partir de hoje, 
especialmente às quartas-
-feiras, os jornalistas José 
Roberto Gonçalves (diretor 
de redação) e Clemerson 
Mendes (do caderno de Po-
lítica) vão divulgar suas con-
versas sobre o que pensam 
dos jogos mais importantes 
que vão acontecer com o 
quadro “Boleiros no Zap”.

“Eu e o Clemerson so-
mos amigos de longa data 
e conversamos quase que 
o dia todo sobre diferentes 
assuntos, desde jornalismo, 
à comunicação como um 
todo, passando por assuntos 
importantes ligados à po-
lítica e que são publicados 
aqui neste Diário, e nos mo-
mentos de lazer tem muita 
resenha sobre o futebol bra-
sileiro. E é justamente esse 
empoderamento que as re-
des sociais proporcionam 
que nós também queremos 
explorar, mostrando de for-
ma diferente nossas opini-
ões a respeito das partidas”, 
destaca Gonçalves.

Para você, leitor assí-
duo do caderno de Esportes, 
fique tranquilo, a novidade 
não irá tirar as tradicionais 
notícias dos clubes, que se-
guirão sendo publicadas 
normal e diariamente. “Vá-
rios grupos de Whats em 

que estamos falam apenas 
sobre futebol, praticamen-
te o dia todo tem gente co-
mentando, e muitas vezes 
as notícias aparecem ali 
quase que de primeira mão, 
algo que acabou de aconte-
cer e ser publicado aparece 
ali para a gente, então vai 
ser uma experiência diver-
tida e tenho certeza que o 
leitor vai gostar”, emenda o 
diretor de redação.

LONGA DATA - A du-

NOVIDADE | Em dias de jogos importantes, jornalistas revelam suas conversas no aplicativo de mensagensturna
Foto: AssessoriA

LIBERTADORES

Everton ou B. Henrique: quem é o mais veloz?
Foto: DivulgAção

Everton e Bruno Henrique são referências de velocidade nos 
ataques 

DA REPORTAGEM

A semifinal da Liber-
tadores terá frente a frente 
dois dos principais atacantes 
do Brasil e que costumam 
colocar as defesas para cor-
rer. Velozes e dribladores, 
Everton Cebolinha e Bruno 
Henrique têm características 
parecidas e são referências 
de puxada de contra-ataque 
de Grêmio e Flamengo, que 
se enfrentam nesta quarta-
-feira (2), às 20h30, de Brasí-
lia, em Porto Alegre. Quando 
o jogo aperta, é bola neles.

Depois que estes ata-
cantes se livram da marcação 
e colocam a bola na frente, 
fica difícil alcançar. O Cen-
tro de Excelência em Perfor-
mance (CEP) do Flamengo 
registrou o recorde de 35,6 
km/h de Bruno Henrique até 
agora, em Fla-Flu do Cam-
peonato Carioca. Everton 
não fica muito atrás. A maior 
velocidade registrada pela 
fisiologia gremista durante 
um jogo foi de 34 km/h.

Xodó do Brasil na Copa 
América, o Cebolinha já ul-
trapassou esse ano o número 
de gols marcados em todo 
2018. Fez 19 ao total contra 
20 nesta temporada – 17 pelo 
Tricolor e três pela Seleção. 

Ainda persegue a marca com 
a camisa do Grêmio, mas es-
tes já são seus melhores nú-
meros na carreira. É o maior 
driblador da Libertadores, 
com 51 dribles, com sobras 
sobre Nacho Fernández, do 
River Plate, segundo coloca-
do na lista com 26 lances. É o 
artilheiro gremista na com-
petição, com quatro gols, e 
também o líder de chutes, 
com 25. Todos esses núme-
ros servem para deixar cla-
ra a importância de Everton 
para o Grêmio.

“Do meu lado só caem 
os mais rápidos, mas estou 
preparado. Joguei na Alema-
nha 15 anos, eu marquei oito 
anos todo dia o Robben e o 
Ribéry. Acho que prova me-
lhor que essa não tem como 
(risos). Era todo dia treino 
contra os dois, então estou 
vacinado, não tem escolha 
para ninguém”, disse o late-
ral Rafinha, que será um dos 
principais responsáveis por 
marcar Everton. Bruno Hen-
rique vive seu melhor ano na 
carreira. Ao marcar seu 19º 
gol na temporada, contra o 
Internacional, no Brasileiro, 
o atacante estabeleceu sua 
melhor marca, que havia 
sido em 2017, pelo Santos. E 
tem muitos jogos pela fren-

pla de jornalistas do Diário 
do Estado MT é formada 
em Jornalismo, no Cen-
tro Universitário Toledo, 
em Araçatuba-SP. Clemer-
son é da primeira turma 
(2001-2004), enquanto José 
Roberto é da sexta (2006-
2009). Após experiências 
em impresso e rádio, a dupla 
veio para Sinop nesta déca-
da. O primeiro a ‘desbravar’ 
o Nortão foi Clemerson, em 
maio de 2011. Vendo o po-
tencial da região, convidou 

o amigo para vir, em feve-
reiro de 2012.

“Nosso entrosamento é 
bem melhor do que de Be-
beto e Romário (risos)! Vim 
para Sinop para ser pro-
fessor universitário, e hoje, 
oito anos depois, acumulo 
também as funções dentro 
do DEMT e como apre-
sentador no programa Top 
Sports, da Top Cabo (canal 
fechado). E em todos esses 
espaços o Zé Roberto está 
comigo”, explica Mendes.

“Primeiramente é uma semi-
final de Libertadores, não vai ser 

um jogo fácil para ambos os times, 
mas acredito que o Flamengo como 
está vindo de uma boa fase seguida 

de vitórias, jogar da mesma forma 
que joga sempre, sem ter medo do 

adversário, ir pra cima. Como é um 
jogo fora de casa não ir para jogar 

recuado. E respirar também quando 
estiver com a bola no pé. Nos últimos 

jogos, o Bruno Henrique está muito 
afobado, a bola chega no pé dele e ele nem observa se 

tem alguém do lado e já chuta pro gol”.

KALINE REGAUER 
FLAMENGUISTA

“O fute-
bol é 11 contra 
11, mas a força 

da torcida é 
essencial. Se 

o Grêmio apre-
sentar o bom 

futebol que 
vem apresen-
tando, neutra-
lizar o ataque 
do adversário 

e jogar com a bola no pé, a chance 
de sair vitorioso é grande. Todos 

sabem da tradição copeira do Grêmio 
e o treinador Renato tem o grupo na 
mão. Mas, independente do resulta-
do, do time que um ou outro torce, o 
brasileiro deve prestigiar os primei-
ros 90 minutos do que chamam de ‘o 

jogo mais esperado do ano’.

ANDRÉ PISSAIA 
GREMISTA

“Flamen-
go tem um ex-

celente elenco. 
Mister Jesus 

precisa colocar 
o time pra 

frente e atacar 
o time do 

Grêmio e tomar 
cuidado com o 
Everton Cebo-

linha. Acredito 
na superioridade do Flamengo”.

MARCOS SILVA
FLAMENGUISTA

“Para o 
Grêmio nada 
é impossível, 
pode até per-

der em casa e 
ir lá e reverter 
o placar, como 
aconteceu nas 

quartas de 
finais. Mas um 
bom resultado 
seria um 2x0, 

porque o apoio da torcida em jogos 
assim faz toda a diferença, realmente 
é o 12º jogador. Acredito que o Renato 

deva começar com o Everton, Diego 
Tardelli e o Luan, jogar na frente em 

busca da vitória, jogar confiante. É 
um jogo com muita pressão e disso o 

grêmio entende. E o que preocupa em 
jogos assim é a arbitragem”.

TAÍS PELISSARI
GREMISTA

Grêmio e Flamengo começam o duelo das semifinais da Copa 
Libertadores nesta quarta, em Porto Alegre. E como será que está o 
otimismo dos torcedores. Perguntamos a tricolores e rubro-negros 
como está o coração antes da primeira decisão, na Arena.

te para melhorar estes nú-
meros. Ele tem se mostrado 
decisivo principalmente nos 
jogos mais importantes. Foi 
assim também na Libertado-
res. Nas quartas de final, fez 
os dois gols da vitória por 2 
a 0 sobre o Inter, no Maraca-
nã, e deu uma assistência no 
empate por 1 a 1, no Beira-
-Rio. Bruno Henrique fica 
atrás apenas de Gabigol (32) 
em número de gols no elen-
co rubro-negro. O bom de-
sempenho fez com o técnico 

Boleiros no Zap

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação e Outras Avenças de nº 10118792705, no qual figuram como Fiduciantes ROSÂNGELA RIBEIRO PINTO, 
brasileira, solteira, representante comercial, RG nº 12441481 – SSP/MT, CPF/MF nº 970.183.841-68 e GYORDANNI 
KARLYE MOTA MENDES, brasileiro, solteiro, auxiliar de piloto agrícola, RG nº 11287276 – SSP/MT, CPF/MF nº 
033.993.444-14, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 16/10/2019, às 15h40min, à Rua da /Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 213.270,39 (Duzentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Setenta Reais e 
Trinta e Nove Centavos), o Imóvel objeto da matrícula nº 24.656 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com 
a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, constituído por: “Um imóvel residencial em alvenaria com 80,09m² 
de área construída (Av.06) e seu respectivo terreno, lote urbano sob o nº 06, da quadra nº 26, situado no Loteamento Jardim 
Tropical, na cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, com área de 450,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
frente para a Rua Minesota, medindo 15,00m; fundos para o lote nº 11, medindo 15,00m; lado direito para o lote nº 05, 
medindo 30,00m; lado esquerdo para parte dos lotes nº 07 e 08, medindo 30,00m”. Imóvel objeto da matrícula nº 24.656 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 24/10/2019, às 15h40min, 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 115.656,14 (Cento e 
Quinze Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatorze Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-
line, deverão se cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, 
respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes 
no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de 
construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do 
adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, 
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, 
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessa dos já tenham efetuado 
lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão da 
leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line se dará através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, em igualdade de  condições com os participantes de modo presencial. O horário mencionado 
neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de 
Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Tite o convocasse para Sele-
ção para os amistosos contra 
Colômbia e Peru, no início 
de setembro. “Como vamos 
parar o ataque do Flamengo? 
Eles também precisam se 
preocupar em como parar o 
nosso. Temos Everton, Luan, 
Tardelli, Pepê... Vamos fazer 
nosso trabalho e respeitar 
quem está do outro lado, e 
tenho certeza que eles res-
peitam quem está desse lado 
também”, disse o lateral Cor-
tez.


