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SEGUNDA-FEIRA- 10 DE ABRIL DE 2017

FESTA DA MISERICÓRDIA

1º Domingo depois da Páscoa, dia 
23 de Abril ás 14:00 horas, término 
ás 18:00 horas. Igreja Matriz Nossa 
Senhora Aparecida.

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 10/04/2017

TANGARA DA SERRA 07/04/2017
NILZA RAMOS BASTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP-Nº. 015  /2017/PMNO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2017/PMNO

O município de Nova Olímpia - Mato Grosso, através da Pregoeira devidamente instituída pela portaria 065 
de 02 de janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar a Licitação 
na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP- Nº. 015/2017/PMNO, para seleção da melhor proposta pelo 
MENOR PREÇO POR LOTE, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 
PARA EXECUTAR SERVIÇOS PINTURA INTERNAS E EXTERNAS INCLUINDO BARRADOS, PISOS 
ESQUADRIAS E FORROS  LETREIROS E PEQUENOS REPAROS COM MASSA CORRIDA DESTINADOS 
AOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT. A abertura do certame está prevista 
para as 08h00min do dia 25 de abril de 2017. As especificações detalhadas encontram-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 e das 13:00 as 17:00 horas, ou contatar pelo telefone (65) 3332-1130.  
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EXTRATO DA ATA DE RESULTADO E JULGAMENTO, REFERENTE O PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2017/
PMNO. 
Aos 30 dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 08h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, a Pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, devidamente 
constituídos pela Portaria nº 065/2017, reuniram-se com a finalidade específica de abertura e julgamento de 
propostas e adotar providências relacionadas à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, VISANDO ATENDER DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO 
DE NOVA OLIMPIA-MT. Examinada a proposta declararam-se vencedoras as empresas com seus 
valores unitários: MAQCARTER-MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS LTDA vencedora dos itens 
1-100,2-50,00,3-90,00,4-30,00,5-32,00,6-75,00,7-70,00,8-65,00,9-50,00,11-75,00,12-90,00,15-64,00,16-
35,00,17-54,00,18-67,00,19-32,00,20-50,00,21-87,00,22-92,00,23-70,00,24 60,00,25-62,00,26-55,00,27-
76,00,28-72,00,29-75,00,30-70,00,31-65,00-,32-72,00,33-67,00,34-67,00,35-70,00,36-67,00,37-65,00,38-50,00 
e 39-30,00.  BARBOSA E SOUSA LTDA-ME item 10- 44,00 14- 64,00 40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,-46% 
67-15%,69-16,5% 70,71,72,74,75,76,77, 15% 78-21% TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI-item 41-58,6% 
52-63% 54-58% 56-55,5% 68,80,81,82,-20% RM COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES 
EIRELI-ME item 46- 58% 53- 60% N E AQUIPAMENTOS PEÇAS  E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA item 
57-21%,60,61,63,66,84,87,88,90,93- 21%, BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA-EPP 
item 58-,59,62,64,65,85,86,89,91,92 21,5% FLAVIO NASCIMENTO DE SOUZA-ME itens 73-16% 79- 21% 
83- 19%. As referidas empresas foram habilitadas, inclusive após o prazo recursal cumprindo com todas as 
exigências editalicias. 
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*Horóscopo
ÁRIES | Originalidade em seus pensamentos e total 
independência mental estão previsto para você hoje. 
Sentir- se mais atraído ao estudo de ciências e as 
experiências psíquicas. Bom ao trabalho e ao amor.
TOURO  |Atritos com parentes, perda de amizades 
e sistema nervoso um tanto quanto agitado, es-
tão previstos para você neste dia. Aja com perícia e 
inteligência, que terá um dia razoavelmente bom.
GÊMEOS  | Hoje poderá tirar proveito ines-
perado pelas amizades que vier a fazer, 
realizar boa parte de suas esperanças e 
desejos de progredir social, profissional e financei-
ramente. Ótimo ao amor, as diversões e passeios.
CÂNCER | Disposição um tanto quanto precipitada. 
Tendência ao nervosismo e as ações mais violentas, es-
tão previstas para você. Evite tais coisas para que possa 
coordenar melhor sua vida. Êxito em assuntos ocultos.
LEÃO | Livre- se de suas preocupações toman-
do atitudes positivas. O dia se apresenta positi-
vo aos negócios arriscados e as empresas preci-
pitadas. Terá bom relacionamento com os filhos. 
Pratique esportes e viagens sem problemas.
VIRGEM | Dia em que sua inteligência se elevará de-
vido ao bom fluxo de Vênus, o seu astro tutor. Con-
tudo procure compreender melhor seus colegas de 
trabalho bem como os familiares e a pessoa querida.
LIBRA | Fluxos excepcionalmente benéficos para 
a sua vida em conjunto com outras pessoas, para o 
trabalho e sua profissão. Evite a precipitação e os 
gastos supérfluos. Procure se valer deste dia para 
promover a sua elevação em todos os sentidos.
ESCORPIÃO  | Com energia mental, com otimismo 
realizará muito hoje, principalmente no que possa 
contar com a colaboração de pessoas amigas ou co-
nhecidas. Evite atrasos na execução de tarefas impor-
tantes. Não faça promessas que não possa cumprir.
SAGITÁRIO  | Alguma coisa, por mais insignifican-
te que possa parecer, não irá corresponder a sua 

expectativa. Mas você corresponderá ao seu dever 
com naturalidade e positivismo; firmeza e perseve-
rança. Desta forma, fará deste dia, um dia muito feliz.
CAPRICÓRNIO | Momento propício para conta-
to com pessoas conhecidas. Seu poder de con-
centração e discernimento estará ainda mui-
to favorecido. Mas, provavelmente, problemas 
ligados a sua saúde poderão interferir, atrapalhan-
do a realização de um ousado projeto pessoal.
AQUÁRIO | Dia excepcional. Benéfico para amizades. 
Você poderá ser premiado nos esportes, jogos, sorteios 
e loterias. Boas chances para competições, recebimen-
to de presentes ou qualquer coisa que lhe traga alegria. 
Obterá favor de pessoas religiosas ou de autoridades.
PEIXES | Se tiver algum negócio programado 
para hoje, faça o possível para iniciar na parte 
da manhã. Bom dia para o amor e as relações fa-
miliares. Elevação material a vista. Aptidão para 
se relacionar com qualquer tipo de pessoas.


