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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO
Encontram-se neste CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E ANEXOS DE TANGARÁ DA SERRA - MT, 
sito à Rua Antônio José da Silva Nº 255-W - Centro - CEP: 78.300-000 para serem protestados os seguintes 
títulos:

INFORMAMOS QUE O(S) INTERESSADO(S) DEVE(M) COMPARECER(EM) AO CARTÓRIO DE 
PROTESTO ATÉ DATA 27/03/2017

TANGARA DA SERRA 24/03/2017

NILZA RAMOS BASTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso com sede à Rua Amazonas, 512, Centro, Cep: 
78.370-000, Nova Olímpia-MT, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria 
Nº 007/2017 de 09 de janeiro de 2017, TORNA PÚBLICO aos que interessados possa O RESULTADO da licitação 
abaixo descrita, tendo como vencedora a empresa COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NOVA OLÍMPIA LTDA.

MODALIDADE - Pregão Presencial Nº 002/2017, 
PROCESSO - Processo Licitatório Nº 003/2017
TIPO - Menor Preço por item, 
OBJETO - Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis; gasolina (3.600 litros) e óleo 
diesel (3.590 litros) a serem utilizados pela frota de veículos da Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT.
VALOR UNITÁRIO – Gasolina R$ 4,01 litro – Óleo Diesel R$ 3,50 litro. 
VALOR GLOBAL –R$ 27.001,00 (vinte e sete mil e um real)
DATA DA REALIZAÇÃO - 24 de março de 2017 
HORÁRIO - 09 horas, 
LOCAL - Sala de reuniões da Câmara Municipal no endereço acima citado.

Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, 24 de março de 2017.

FÁBIO GIULLIAN DA SILVA MORAES
Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA- MT, através da Pregoeira, 
nomeada pela Portaria nº 730/GP/2016 de 29.12.2016, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 10 DE ABRIL DE 2017, às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada  
na Avenida Brasil nº 2.351- N, 2º Piso, Bairro Jardim Europa, Licitação, na modalidade Pregão Presencial, 
do Tipo Menor Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO 
E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA PROMOVER “FESTAS DOS ESTADOS 2017” NO MUNICÍPIO 
DE TANGARÁ DA SERRA, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexos II e III, 
parte Integrante do Edital. O edital completo estará disponível para acesso dos interessados a partir 
do dia 27 de Março de 2017, através do site: http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/Licitacoes/. Demais 
Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, através do telefone 65-3311-4800. 
Tangará da Serra- MT, 24 de Março de 2017. Tatiana Ávila Grigoletti- Chefe do Departamento de Licitações.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017. O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA- MT, através da Pregoeira, 
nomeada pela Portaria nº 730/GP/2016 de 29.12.2016, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 11 DE ABRIL DE 2017, às 08:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada  na 
Avenida Brasil nº 2.351- N, 2º Piso, Bairro Jardim Europa, Licitação, na modalidade Pregão Presencial, do Tipo 
Menor por Item. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEICU-
LOS LEVES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA E DEMAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO DOS 
TRABALHOS, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações constantes 
dos Anexos II e III, do Edital. O edital completo estará disponível para acesso dos interessados a partir 
do dia 28 de Março de 2017, através do site: http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/Licitacoes/. Demais 
Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, através do telefone 65-3311-4800. 
Tangará da Serra- MT, 24 de Março de 2017. Tatiana Ávila Grigoletti- Chefe do Departamento de Licitações.

*Horóscopo
ÁRIES | Muita habilidade literária mente clara e pe-
netrante e tendência aos assuntos elevados é pre-
visto para você hoje devido à benéfica influência de 
Júpiter. Fase favorável para todas as formas de di-
versões culturais que aumentem seu romantismo.
TOURO | Boas indicações de esperanças que se con-
cretizarão num futuro próximo. Ainda hoje ou amanhã 
você estará favorecido no que diz respeito ao amor. Iní-
cio de um bom período no campo profissional e finan-
ceiro. Algumas incertezas e adaptações de situações.
GÊMEOS | Dia em que terá muito sucesso ao tra-
tar com autoridades civis e na solução de seus 
problemas profissionais, financeiros e pessoais. 
Êxito religioso. Iniciativas bem mais favoreci-
das e sorte em geral. O dia para você é favorável 
para cursos, concursos e para a vida espiritual.
CÂNCER | Seus empreendimentos serão prósperos. 
Terá sucesso na defesa de seus direitos e triunfará 
em todos e quaisquer assuntos legais. Seja mental-
mente independente e mais firme em suas crenças. 
Será, também, um dia no qual deverá evitar acidentes.
LEÃO | Nada de imprevidência. Poderá estra-
gar suas possibilidades de ser bem sucedido nes-
te dia. Quando a lua se encontra em bom as-
pecto como hoje, você deve analisar as boas 
chances. Uma viagem agradável está favorecida.
VIRGEM | Tenha um pouco de cautela com a saú-
de, principalmente com a garganta. Fase delicada 
para a saúde. Será preciso cuidar mais do organismo 
bem como dos interesses da família, do lar e da sua 
estabilidade. Algumas alterações em seus planos.
LIBRA | Excelente intuição e êxito nos assuntos re-
ligiosos, colegiais legais está previsto para você. 
Favorável para novos negócios e êxito no trato 
com pessoas de alto nível social e de inteligên-
cia. Muita movimentação no setor profissional.
ESCORPIÃO | O sucesso que obtiver será re-
petido nos próximos dias, pois terá a colabo-
ração de amigos e pessoas bem situadas fi-
nanceiramente. Fará viagens agradáveis que 
redundarão em lucros. Êxito no campo profissional. 

Possibilidade de flertes e oportunidades no amor.
SAGITÁRIO | Desde as primeiras horas do dia 
procure evitar atritos com pessoas de tempera-
mento forte. Compreensão em tudo para apro-
veitar dos benefícios deste dia. Sucesso nas ques-
tões financeiras. Você estará entrando numa fase 
de modificações muito benéficas em sua vida.
CAPRICÓRNIO | Cuidado com brigas na vida conjugal 
se for casado. Benéfica influência astral para tratar 
de questões sociais pendentes, para lucrar em negó-
cios iniciados anteriormente e para sua prosperidade 
profissional. Ótima oportunidade no setor comercial.
AQUÁRIO | Novo plano para elevação de cargo e de co-
nhecimentos profissionais deverá ser estudados agora. 
De resto, a influência será ótima a vida amorosa e fa-
miliar e para tratar com amigos e personalidades. Bom 
dia também, para assuntos familiares e sentimentais.
PEIXES | Indícios favoráveis nos seus assuntos pes-
soais e profissionais. Obtenção de segredos im-
portantes. Continue tendo confiança em si mes-
mo. A partir de hoje você estará se encaminhando 
para um melhor período no setor profissional.


