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AVISO DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2017/PMNO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2017/PMNO

 Prefeitura municipal de Nova Olímpia - Mato Grosso, através da Pregoeira devidamente instituída, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados, que fará realizar a Licitação na Modalidade PREGÃO Nº. 013/2017/
PMNO, para seleção da melhor proposta pelo menor preço por item, tendo como objeto a  CONTRATAÇAO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA 
PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA-MT. A abertu-
ra do certame está prevista para as 08h00min do dia 10 de abril 2017. As especificações detalhadas encon-
tram-se em anexo acompanhando o edital da licitação. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados 
através do site www.novaolimpia.mt.gov.br. As duvidas sobre o certame será dirimidas no setor de licitações 
de segunda a sexta-feira no prédio da prefeitura municipal de nova Olímpia localizado na Av. Mato Grosso 
N 175- Centro, no horário de 07:00 às 13:00 horas, ou contatar pelo telefone (65) 3332-1130.  

Nova Olímpia/MT, 27 de março de 2017 
 

Eliete Silva
Pregoeira Oficial

DECRETO Nº 839 DE 27 DE MARÇO DE 2017.
HOMOLOGA O PREGÃO 10/2017, PROCESSO LICITATÓRIO 10/2017, PARA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA.
O Senhor HELIO JOSE SCHWAAB, Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de 
Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei; DECRETA Art. 1º Fica Homologado 
o PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2017, PROCESSO Nº 10/2017, tendo adjudicatária a empresa: CENTRO 
AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº09.051.300/0001-74, 
conforme consta na Ata da Sessão Pública realizada no dia 24 de março de 2017. Art. 2º Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal 
de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e 
dezessete, 40º Aniversário de Emancipação Político Administrativa. HELIO JOSÉ SCHWAAB Presidente 
Registrado na Secretaria Geral da Câmara Municipal e publicado por afixação em lugar de costume, na data 
supra. NILTON DALLA PRIA 1º Secretário.

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 28/03/2017

TANGARA DA SERRA 27/03/2017

NILZA RAMOS BASTOS

*Horóscopo

ÁRIES | Dia em que se não precaver, facilmente poderá 
ver-se envolvido em escândalos e discussões. Procure 
cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões 
que não lhe digam respeito. Sua saúde será bastante 
boa, o que deverá dar-lhe maior disposição no trabalho.
TOURO | Muito bom dia para fazer novas expe-
riências científicas ou psíquicas para a assinatura 
de contratos e as diversões, prazer e a vida sen-
timental e amorosa. Pode iniciar novos conta-
tos sociais, o fluxo favorece. Ascensão material.
GÊMEOS | Negativo fluxo astral para mudanças de em-
prego, atividades ou de residência. Tendência à depres-
são psíquica. Controle-se em todos os sentidos, e cui-
de de sua saúde e moral. Continue cauteloso com seus 
dinheiro. Poderá progredir através do próprio esforço.
CÂNCER | As novas amizades que tem feito ulti-
mamente, hoje se apresentarão de forma agra-
dável e benéfica para você. Por outro lado, você 
deve dar mais atenção aos familiares e a pessoa 
amada. Procure ser mais prático e observador.
LEÃO  | Procure estabelecer o equilíbrio. Faça cada coi-
sa no seu devido tempo. Dê atenção a sua família e saiba 
que ela exercerá uma influência muito boa em você. In-
fluência astral muito benéfica e renovação profissional 
para solucionar seus problemas financeiros e pessoais.
VIRGEM | Influências favoráveis, para novos empreen-
dimentos, ótimo para os estudos. Cuide melhor de sua 
saúde. Evite brigas. Tudo mudará para melhor se você 
conseguir ser mais racional. Fará boas amizades e rece-
berá o apoio de pessoas que exercem muita influência.
LIBRA | Alegre disposição mental as novas amizades e 
para tratar de assuntos íntimos. Melhora profissional, 
financeira e bastante êxito social também estão previs-
tos. Ótimo aos passeios e ao amor. Mantenha-se na mira 
do desenrolar dos acontecimentos e espere sucesso.
ESCORPIÃO | Excelente fase aos novos empreendimen-
tos e bons lucros na compra e venda de bens móveis e 
imóveis. Novas amizades poderão alertá-lo em algum 
sentido. Sucesso em diversões e na vida romântica. Você 
vai receber muitos elogios que tocará o seu coração.
SAGITÁRIO | Muita produção profissional e mui-

ta facilidade para arranjar empréstimos de di-
nheiro para solucionar suas dificuldades financei-
ras. Excelente fase amorosa. No transcorrer do 
período, procure controlar mais a sua alimenta-
ção. Evite irritar-se e dê mais atenção a sua saúde.
CAPRICÓRNIO | Disposição um tanto quanto pre-
cipitada. Tendência ao nervosismo e as ações mais 
violentas, estão previstas para você. Evite tais coi-
sas para que possa coordenar melhor sua vida. 
Êxito em assuntos ocultos. Procure se organizar 
para cumprir seus compromissos profissionais.
AQUÁRIO  | Com energia mental, com otimismo, 
realizará muito neste dia, principalmente no que 
possa contar com a colaboração de pessoas ami-
gas. Evite atrasos na execução de tarefas importan-
tes. Não faça promessas que não possa cumprir.
PEIXES | Muita disposição, otimismo e com-
preensão para com os outros. Assim estará você 
neste dia que tem tudo para ser muito bom. 
Mas evite estragar tudo isso por causa do orgu-
lho pessoal. Procure deixar as fantasias de lado 
e coloque em prática as suas melhores ideias.


