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AVISO DE REABERTURA- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.  Objeto. REGISTRO DE 
PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL E JOGOS 
EDUCATIVOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo II e Anexo III, parte Integrante 
deste Edital. 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, considerando a suspensão do certame acima citado, para atendimento das exigências 
do TCE/MT- APLIC para padronização dos itens, após as retificações devidas, REDESIGNOU 
a data de abertura do certame para o dia 17 DE ABRIL DE 2017, às 08:00 horas na Sala 
de Licitações da Prefeitura, localizada na Avenida Brasil nº 2.351-N, Jardim Europa. O edital 
alterado estará disponível para acesso dos interessados à partir do dia 31 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, 29 de Março de 2017. Tatiana Ávila Grigoletti- Chefe do Departamento de Licitações.

QUINTINO CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO LTDA-ME, CNPJ N° 14.335.587/0001-02, 
torna público que requereu junto a SEMMEA o pedido de LOP – Licença de Operação 
Provisória para a atividade de Usina de Asfalto, no município de Tangará da Serra- MT.

D I N A M E D E S  V E N Â N C I O  D E  F R E I TA S ,  C N P J  N °  0 7 . 0 3 4 . 0 8 8 / 0 0 0 1 -
01 ,  t o rna  púb l i co  que  requereu  j un to  a  SEMMEA o  ped ido  de  LP,  L I  e 
LO para a atividade de oficina Mecânica, no município de Tangará da Serra- MT.

GLOBAL AGRO COM. DE FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA,  CNPJ N° 
10.994.000/0001-08, torna público que requereu junto a SEMA-MT o pedido de LP, LI 
e LO para a atividade de Depósito e Comércio de Adubos, Fertilizantes, Corretivos do 
Solo e Defensivos Agrícola, localizado no município de Campo Novo do Parecís-MT.

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ARENÁPOLIS LTDA-ME, CNPJ N° 02.524.985/0001-
80, torna público que requereu junto a SEMA-MT o pedido de Renovação de LO 
para atividade de Posto de Combustível, localizado no município de Arenápolis- MT.

REFLORESTAMENTO ENCANTADO LTDA-ME, CNPJ N° 07.750.696/0001-12, torna público 
que requereu junto a SEMA-MT o pedido de Renovação de LO, no município de Sapezal-MT.

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 30/03/2017

TANGARA DA SERRA 29/03/2017

NILZA RAMOS BASTOS

*Horóscopo
ÁRIES | Todo cuidado será pouco, neste dia. 
Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade e 
com o excesso de velocidade ao dirigir veículos 
e não confie demais em pessoas que não conhe-
ce. Crie situações novas no relacionamento a dois.
TOURO | Deverá evitar discussão, atritos e dis-
putas com autoridades, com pessoas de boa dis-
posição e com seus inimigos declarados e rivais. 
Por outro lado, o dia lhe é promete êxito em no-
vas associações. Procure compartilhar mais seus 
projetos com pessoas do seu circulo de amigos.
GÊMEOS | Ótimo período para tratar de ques-
tões financeiras, profissionais e associati-
vas. Fluxo benéfico para os exames, os con-
cursos, os testes vocacionais e os assuntos 
amorosos. Evite ambientes e pessoas com quem você 
não se sinta bem, pois estará sensível a muitas coisas.
CÂNCER | Muita harmonia familiar, conjugal 
e na vida sentimental e amorosa está previs-
ta para você neste dia. Muito favorável tam-
bém, aos negócios, às especulações e às novas 
empresas. Contatos pessoais bem sucedidos. 
Poderão ocorrer novos contatos no setor profissional.
LEÃO | Bom dia para solicitar a casa própria em um 
órgão competente do governo se ainda não a tem. 
Sucesso nos transportes e em viagens, principalmen-
te as aéreas. Harmonia familiar e êxito sentimen-
tal e amoroso. Mantenha-se distante de conflitos.
VIRGEM | Êxito e ótimos lucros, no comércio e 
na indústria de líquidos e de produtos químicos 
para a lavoura e veterinária. Não seja intransi-
gente com os seus colegas de trabalho, porque 
você corre o risco de romper laços com pessoas 
que sempre o ajudaram nos momentos difíceis.
LIBRA | Dia neutro para a vida sentimental e 
amorosa. Haverá, também, muitas dificulda-
des que só serão solucionadas com bastan-
te trabalho, otimismo e perseverança. Evite 
abusos e tome cuidado com os inimigos. O momen-
to é ideal para você arriscar-se em novos projetos.
ESCORPIÃO  | Procure métodos originais para conse-
guir o que lhe parece difícil, sejam os objetivos finan-
ceiros ou de ordem doméstica. Organize o seu progra-

ma de pagamentos e recebimentos. A posição da lua 
indica um dia prático para tudo o que deseje realizar.
SAGITÁRIO | Seja otimista e aproveite as chances 
que surgirão agora. Pleno êxito financeiro. Bom 
para os jogos, sorteios e loterias. Não espere gran-
des perspectivas no terreno amoroso, mas nem por 
isso perca a serenidade e procure afastar a tristeza.
CAPRICÓRNIO | Aproveite este benéfico dia para 
promover seu sucesso social, profissional e material. 
Saiba que uma excelente conjunção astral o está favo-
recendo. Bom para o comércio e indústria de papéis e 
embalagens. É hora de procurar uma atividade extra.
AQUÁRIO | A influência não será das melhores. 
Terá algumas dificuldades financeiras e familia-
res. Portanto, tenha a cabeça no lugar. No amor, 
você causará uma forte impressão na pessoa ama-
da, uma vez que a sua disposição está favorável, 
para deixar claro as suas verdadeiras intenções.
PEIXES | Feliz contato com pessoas de posse finan-
ceira é o que denota o fluxo astral de hoje para você. 
Boa disposição para o trabalho. O importante é saber 
buscar novas oportunidades. Lembre-se que deci-
sões e mudanças importantes sempre tem um preço.


