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S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 033/2020/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços gráfi cos, 
para a CONFECÇÃO DE CARTILHAS, para atender ao Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional 
do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme con-
dições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e 
seus anexos.
Data: 25/08/2020
Horário: 08h:30 min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso 
– SENAR-AR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 
1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no site http://www.sistemafama-
to.org.br/portal/senar/licitacao_lista.php e na sede do SENAR-
-AR/MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: José Paulo Souza Santos
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes 
na sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em cum-
primento as medidas de prevenção para mitigar a propaga-
ção da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir 
a presença na sessão, preferencialmente, de representantes 
das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o 
recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros 
de distância entre os presentes; intensifi car a higienização das 
áreas de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como 
higienizar o próprio recinto, com especial atenção às super-
fícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, 
elevadores), dentre outras.

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 034/2020/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS INSTRUCIO-
NAIS, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso – 
SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e especifi -
cações constantes no Edital e seus anexos. 
Data: 26/08/2020
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso 
– SENAR-AR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 
1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no site http://www.sistemafama-
to.org.br/portal/senar/licitacao_lista.php e na sede do SENAR-
-AR/MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Julean Faria da Silva 
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes 
na sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em cum-
primento as medidas de prevenção para mitigar a propaga-
ção da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir 
a presença na sessão, preferencialmente, de representantes 
das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o 
recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros 
de distância entre os presentes; intensifi car a higienização das 
áreas de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como 
higienizar o próprio recinto, com especial atenção às super-
fícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, 
elevadores), dentre outras.

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 035/2020/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS, para atender ao Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional 
do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme con-
dições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e 
seus anexos. 
Data: 27/08/2020
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso 
– SENAR-AR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 
1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no site http://www.sistemafama-
to.org.br/portal/senar/licitacao_lista.php e na sede do SENAR-
-AR/MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892 .
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luciano Alves
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes 
na sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em cum-
primento as medidas de prevenção para mitigar a propaga-
ção da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir 
a presença na sessão, preferencialmente, de representantes 
das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o 
recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros 
de distância entre os presentes; intensifi car a higienização das 
áreas de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como 
higienizar o próprio recinto, com especial atenção às super-
fícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, 
elevadores), dentre outras.

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 036/2020/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS, para atender ao Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional 
do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme con-
dições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e 
seus anexos. 
Data: 28/08/2020
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso 
– SENAR-AR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 
1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no site http://www.sistemafama-
to.org.br/portal/senar/licitacao_lista.php e na sede do SENAR-
-AR/MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: José Paulo Souza Santos 
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes 
na sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em cum-
primento as medidas de prevenção para mitigar a propaga-
ção da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir 
a presença na sessão, preferencialmente, de representantes 
das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o 
recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros 
de distância entre os presentes; intensifi car a higienização das 
áreas de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como 
higienizar o próprio recinto, com especial atenção às super-
fícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, 
elevadores), dentre outras.

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 037/2020/SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS, para atender ao Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional 
do Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme con-
dições, quantidades e especifi cações constantes no Edital e 
seus anexos. 
Data: 31/08/2020
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso 
– SENAR-AR/MT, Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 
1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no site http://www.sistemafama-
to.org.br/portal/senar/licitacao_lista.php e na sede do SENAR-
-AR/MT – Assessoria de Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Julean Faria da Silva 
Ordenador de Despesas: Normando Corral
OBS: Visando garantir maior segurança a todos os presentes 
na sessão licitatória, inclusive eventuais cidadãos, e em cum-
primento as medidas de prevenção para mitigar a propaga-
ção da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir 
a presença na sessão, preferencialmente, de representantes 
das empresas que não sejam pertencentes ao grupo de risco; 
disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o 
recinto com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros 
de distância entre os presentes; intensifi car a higienização das 
áreas de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem como 
higienizar o próprio recinto, com especial atenção às super-
fícies mais tocadas (maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, 
elevadores), dentre outras. EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Matogrossense de Ortopedia e Traumatologia (SBOT-MT), Regional da 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), no uso de suas atribuições, convoca 
todos Associados para participação na Assembleia Geral, a realizarem-se no dia 18 de outubro de 
2020, com início às 19h00min e, em caso de necessidade, em segunda chamada às 19h30min, na 
plataforma on-line disponibilizado pela SBOT NACIONAL, com as seguintes ordens do dia:
I - Alteração do Estatuto Social;
II - Eleição da Diretoria para o mandato no biênio 2021/2022;
III - Eleição do Conselho Fiscal para mandato no biênio 2021/2022;
IV - Eleição de Delegados representantes da Associação na Comissão Executiva da Associação 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT);
V - Indicação e Aprovação dos membros integrantes das Comissões Permanentes da Associação; e
VI - Analise a deliberação a respeito dos demais assuntos de interesse da Associação.
Ressalta-se que, de acordo com o artigo 24 do Regimento Geral da SBOT e artigo 15, parágrafo único, 
do Estatuto Social, as inscrições das chapas candidatas na eleição da Diretoria serão obrigatoriamente 
realizadas na Secretaria da Associação, com até 60 (sessenta) dias de antecedência do pleito.
Destaca-se, ainda, em atenção ao disposto no artigo 25 do Estatuto Social da Associação, os 
candidatos aos cargos do Conselho Fiscal deverão se inscrever na Secretaria da Associação com até 
60 (sessenta) dias de antecedência em relação a eleição.
Cumpre informar que, nos termos do artigo 25 do Regimento Geral da SBOT, a eleição para os cargos 
de Delegado da Associação obedecerá aos mesmos critérios da eleição para os cargos da Diretoria 
da Associação e, assim, os candidatos aos cargos de Delegados deverão se inscrever na Secretaria 
de Associação com até 60 (sessenta) dias de antecedência em relação ao pleito eleitoral.
Por fi m, convém esclarecer que os membros das comissões permanentes da Associação, para o 
exercício destes cargos no biênio 2021/2022, serão indicados pelo Presidente eleito e aprovados pela 
Assembleia Geral, na mesma oportunidade da eleição da Diretoria.
Publique-se o presente edital de convocação, nos termos do Estatuto Social da Associação.

Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
RENAM URT MANSUR BUMLAI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E 
NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO, sob CNPJ 08.742.188/0001-55, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 16, seção II, do Estatuto Social, convoca os associados: Rafaela Fernandes Vilas 
Boas, Matrícula 21352; Remolo Oliveira Silva, Matrícula 21801; Jessica Isadora de Arruda, Matricula 
17894; Sandra Cristina de Oliveira, Matricula 22683; Ivanete de Carvalho, Matrícula 14881; João 
Carlos Pereira de Jesus, Matrícula 13892; Cleiton Dourado da Silva, Matricula 16029; Adilson Rissão, 
Matricula 16513; Vettore Agrocomercial Eireli, Matrícula 1634; Nivia Rosário de Oliveira, Matricula 
12880; Wanderley Silva Souza – ME, Matrícula 2540; Claudiney Santos Pedroso Silva, Matricula 
10017; Fabricio Vasconcelos, Matrícula 13474; Anderson Trevisan Ferreira, Matrícula 13262; Robson 
Luiz Duarte, Matricula 16276; S S Bernardes Eireli – ME, Matrícula 6384; Silval Vieira de SA Junior, 
Matrícula 11132; Leomar Pereira da Silva, Matrícula 8906; Rafael Chaves Maia Eireli, Matrícula 
5138; Alessandra Lourenco Furtado, Matrícula 13031; Vinicius Mateus de Paiva Rocha, Matrícula 
6996; Aelcio Moreira de Oliveira, Matrícula 14120; Axial Comercio de Peças Automotivas Eireli 
– ME, Matrícula 1491; So Grãos Cerealista Eireli, Matricula 15358; G R Transportes de Derivados 
de Petróleo LTDA – ME, Matrícula 5901; BVF Indústria e Comércio de Bebidas e Alimentos Eireli, 
Matrícula 6596; Richelly Aparecida dos Santos Quines, Matrícula 2638; Edezio Ribeiro da Silva, 
Matrícula 4058; Solução Vidros LTDA ME, Matrícula 4227; Valdeoniles Pereira da Silva, Matrícula 
15997; Pedro Marcelo Schimitt, Matrícula 16637; Rodrigo de Mello Albuquerque Melli, Matrícula 6196; 
M H S DE Carvalho, Matrícula 15410; Luan da Conceição Xavier, Matrícula 13515; Marco Antonio 
Souza e Silva, Matrícula 11277; para comparecerem à sede da Cooperativa, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados desta publicação para tratarem de assunto de seus interesses. O não comparecimento 
no prazo assinalado ensejará a abertura dos procedimentos estabelecidos no artigo 17, seção II, do 
Estatuto Social da cooperativa. Cuiabá – MT, 12 de Agosto de 2020. Maurício Lucio Nantes Presidente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE 
AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-
700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 (VINTE) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO n. 1002319-42.2017.8.11.0002 Valor da causa: R$ 77.489,80 ESPÉCIE: [Correção 
Monetária]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA 
Endereço: RODOVIA BR-364, 892, - DO KM 436,501 AO KM 439,000, LOTEAMENTO JARDIM PAULA III, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
78152-303 POLO PASSIVO: Nome: CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA Endereço: Rua 156, 9, Jardim Eldorado, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
78110-001 FINALIDADE:  EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualifi cado(a), atualmente em lugar incerto  e não sabido, dos termos da 
ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, contados da expiração do prazo deste edital, proceder com o cumprimento 
da obrigação de acordo com   os cálculos de ID.26282388, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10%  (dez por cento). 
RESUMO DA INICIAL: Trata-se de cumprimento de sentença proposto CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, CNPJ 08.415.791/0001-22, 
em face de CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob n. 018.404.191-05, em que pleiteia o cumprimento da sentença proferida no ID.18932867, 
modifi cada em sede de recurso de embargos de declaração, e posteriormente negado provimento em sede de recurso de apelação cível conforme acordão 
constante na ID.26282381. Transitada em julgado consoante certidão de ID.26282389, de acordo com os cálculos de ID.26282388, perfazendo o montante de 
R$105.108,46 (cento e cinco mil cento e oito reais e quarenta e seis centavos), devendo o pagamento ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 
valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento). DECISÃO: Vistos. Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Portanto, promovam-
se as devidas anotações quanto à alteração da fase processual. A parte executada por meio do seu curador apresentou impugnação ao cumprimento de 
sentença no id. 30092454, alegando que incumbe ao exequente/impugnado provar os fatos constitutivos de seu direito, considerando a impossibilidade da 
impugnação específi ca.Pois bem. Como de conhecimento, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença vem positivada no artigo 525 do Código de Processo 
Civil, sendo certo que a esta apenas poderá versar sobre: a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; ilegitimidade 
de parte; inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de 
execuções; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e qualquer causa modifi cativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 
compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Da análise dos autos observo que a presente impugnação não se amolda 
a nenhuma causa estipulada no art. 525 e seus incisos, do CPC, fato este que por si só ensejaria a sua rejeição. Ressalto, ainda   que em que pese a 
impugnação por negativa geral seja uma prerrogativa do curador especial, conforme redação do § único, do art. 341, do CPC, esta é limitada à contestação, 
não se estendendo a impugnação ao cumprimento de sentença.  Posto isso, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela 
parte devedora. Outrossim, intime-se a devedora CATARINO VIEIRA DE ALMEIDA, através de edital (art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para cumprimento da 
obrigação, de acordo com os cálculos de fl . 48, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, 
CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, independentemente 
de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 
legal, fi xo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra 
sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, salientando 
desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 
MARQUES Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 
voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). OBSERVAÇÃO: EM CASO 
DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRANDY FUJII CAVALCANTE, digitei. VÁRZEA GRANDE, 
22 de julho de 2020. (Assinado Digitalmente) JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário Aut. Art. 1205 da CNGC

Acha-se aberta Licitação abaixo descrita:
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 - 

(PROCESSO Nº 045/2020)
A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio – 
MT, no Exercício das Atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria nº. 003/2020 de 02 de 
Janeiro de 2.020, e em consonância pela Lei 
nº. 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações 
posteriores Torna-se Público para conhecimento 
dos Interessados, que fará realizar-se no dia 02 
de Setembro de 2.020, às 14h00 horas (horário 
de Brasília) no Endereço, Av. 29 de Setembro, nº 
244 – Centro -  Novo Santo Antônio – MT - Sede 
da Prefeitura Municipal, reunião de Recebimento 
e Abertura das Documentações e Propostas, 
conforme especifi cado no Edital de Tomada 
de Preços nº. 01/2020, para Obras e Serviços 
de Engenharia. Informamos que a Entrega 
do Edital encontra-se disponível no endereço 
supracitado e no site ofi cial da prefeitura: www.
novosantoantonio.mt.gov.br (aba: licitações).
OBJETO LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO 
EM GABIÃO E RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO 
PÚBLICO E ESCADARIA NO CAIS DO RIO 
DAS MORTES NO MUNICÍPIO DE NOVO 
SANTO ANTÔNIO, CONFORME PLANO DE 
TRABALHO. JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
POR LOTE: VALOR ESTIMADO: TOTAL: R$ 
1.461.615,25
LOTE 01 – CONSTRUÇÃO DE MURO DE 
CONTEÇÃO: R$ 1.308.683,84;
LOTE 02 – RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO 
PÚBLICO E ESCADARIAS: R$ 152.931,41.
A comissão permanente de licitação estará à 
disposição dos interessados para a prestação 
de informações no horário de expediente da 
prefeitura municipal de Novo Santo Antônio, 
pelo telefone (66) 3548-1001, e-mail licitacao@
novosantoantonio.mt.gov.br 

Novo Santo Antônio – MT, 
17 de Agosto de 2.020.
GILVAN VIERIA LUZ 

Presidente Comissão de Licitação

A CADA 10 
PESSOAS, 

8 LEÊM, JORNAL 
A GAZETA


