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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:

TANGARA DA SERRA 27/03/2017

NILZA RAMOS BASTOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017. 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 12 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 por Item. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, A 
FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme especifi-
cações contidas no Termo de Referência, Anexo II e Anexo III, parte Integrante deste Edital. O edital 
completo estará disponível para acesso dos interessados a partir do dia 29 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, 28 de Março de 2017. Tatiana Ávila Grigoletti- Chefe do Departamento de Licitações.

*Horóscopo
ÁRIES | Poderá ter algumas decepções, nes-
te dia. Maiores serão suas chances de suces-
so profissional, social e para articulações de no-
vos planos. Bom para o amor. Não permita que o 
período seja desperdiçado apenas com futilidades.
TOURO | Trate de seus assuntos pessoais e financei-
ros com o máximo de cuidado neste dia, pois qual-
quer erro poderia acarretar-lhe sérios prejuízos, 
em futuro próximo. Ótimo para as novas amizades 
e trabalho em equipe. As coisas só irão se encaixar 
se você se organizar dentro de suas possibilidades.
GÊMEOS | Não se esqueça de cuidar melhor da sua 
alimentação. Indícios de bons contatos com pessoas 
mais idosas e bom nível financeiro e material. Apro-
veite a oportunidade para tirar alguma lição. Forte 
magnetismo pessoal. Procure rever as pessoas ami-
gas e mostre o quanto você se preocupa com elas.
CÂNCER | Melhora total em todos os assuntos pro-
fissionais, sociais e financeiros se farão sentir neste 
dia. Terá uma noite feliz, aos passeios e para unir-
se com amigos e entes queridos. Quanto à vida 
em família, tudo continuará na mesma pelo me-
nos por enquanto. À noite lhe reserva surpresa.
LEÃO | Ótimo fluxo astral para o tratamento de 
sua beleza física e para impor mais moral em 
seu ambiente social. Sucesso no amor. Aprenda 
a conseguir um maior equilíbrio em suas ações. 
Um novo relacionamento poderá mudar a sua 
vida afetiva. Mantenha a firmeza e o otimismo.
VIRGEM  | Deixe para trás os pensamentos 
obscuros e substitua-os por ações mais inde-
pendentes e seguras. Pessoas amigas estarão 
prontas para ajudar a resolver seus problemas. Rece-
berá informações úteis. Dia feliz para a vida amorosa.
LIBRA | Todas as suas possibilidades de êxito, esta-
rão conjugadas neste dia. Basta que dê mais aten-
ção aos seus parentes e conhecidos para desen-
volver com sucesso qualquer transação. Você terá 
grandes alegrias com a entrada inesperada de dinheiro.
ESCORPIÃO | O excesso de desconfiança, quan-
to o excesso de confiança, pode ser prejudi-
cial. Saiba que, no íntimo, todos querem ser 
bons em alguma coisa. O setor financeiro ocu-

pará seus pensamentos quase todo o tempo.
SAGITÁRIO | Quanto mais procurar trabalhar com oti-
mismo, melhores serão suas chances neste dia. Excelen-
te às novas associações e aos negócios comerciais. Re-
ceberá boas notícias. Haverá a chance de você investir 
em um negócio que lhe trará independência financeira.
CAPRICÓRNIO | Melhor se precaver contra pe-
rigos de acidentes, relacionados com a água e 
produtos químicos, de um modo geral. Cuide da 
saúde e evite atos que possam afetá-lo moralmen-
te. No trabalho, quando assumir responsabilida-
des, veja se realmente será capaz de executá-lo.
AQUÁRIO | Dia em que fará muitas relações, mas, 
encontrará poucas pessoas que o compreenderão. 
Entretanto, terá sucesso em novas empresas, nas 
especulações e nos negócios. Lucros inesperados. 
Não diminua o ritmo das suas atividades e procu-
re cada vez mais acertar todos os seus afazeres.
PEIXES | Dia que deverá tomar cuidado com estranhos, 
novas amizades, vizinhos e pessoas que não são de sua 
inteira confiança. Só viaje se for de muita necessida-
de. Evite conflitos, e se você é solitário, você vai en-
contrar o momento certo de descobrir um novo amor.


