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audiência de instrução designada para o dia 24 de novembro de 2017, 
às 14h30min, neste Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, situada na 
Rua Dr. Mario Cardi Filho, s/n do Centro Político Administrativo,em Cuiabá/
MT,a saber: 1)Processo Disciplinar n. 0000712/2017 - Representante: Ex 
Officio/TED - Representado: P.O.L  (Adv. Persio Oliveira Landim-OAB/MT - 
12.295/O) Relatora: Suerika Maia de Paula Carvalho. Nada mais.Cuiabá,23 
de Outubro de 2017. a.s)Silvano Macedo Galvão - Secretário Geral do TED/
OAB/MT.
<END:954671:80>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<BEGIN:954651:80>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 71/2017
CIA 0125193-52.2017.8.11.0000

Partes: Tribunal de Justiça e a Empresa Comitê Nacional do Cerimonial 
Público - CNCP/Brasil
CPF: 00.312.312/0001-30
Decisão: “(...) Desse modo, com fundamento no parecer da Assessoria 
Técnico-Jurídica de Licitação e diante da importância do Congresso 
em questão para a formação e atualização dos servidores que atuam 
diretamente com o Cerimonial do Tribunal de Justiça, homologo o projeto 
apresentado para aquisição de uma vaga para o “Congresso Nacional do 
Cerimonial Público - O Cerimonial Floresce no Município”, a ser realizado 
nos dias 30/10 a 1º/11/2017, em Bonito/MS (...). Publique-se. (...). Cuiabá, 
20 de outubro de 2017. Desembargador Rui Ramos Ribeiro - Presidente 
do Tribunal de Justiça.”
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Valor: R$ 2.694,00 (dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais)
Cuiabá, 23 de outubro de 2017.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo
<END:954651:80>

<BEGIN:954684:80>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 72/2017
CIA 0126967-20.2017.8.11.0000

Partes: Tribunal de Justiça e a Empresa Cooperativa de Profissionais 
Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educação - Cooperfrente.
CNPJ: 03.583.049/0001-02
Decisão: “Desse modo, (...), homologo o projeto apresentado, para 
autorizar a contratação da palestra “Gestão de Si - Como Posso Melhorar 
a Minha Vida Cuidando de Mim”, na forma proposta - inexigibilidade de 
Licitação, art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n. 8.666/93, a ser proferida no 
Auditório Gervásio Leite deste Sodalício, a partir das 16 horas do dia 25-
10-2017, para aproximadamente 100 servidores, (...). Publique-se. (...). 
Cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro de 2017. Desembargador Rui Ramos 
Ribeiro - Presidente do Tribunal de Justiça.”
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Valor: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
Cuiabá, 23 de outubro de 2017.

Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo
<END:954684:80>
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Limitando, qual novo colosso,
O ocidente do imenso Brasil,

Eis aqui, sempre em flor, Mato Grosso,
Nosso berço glorioso e gentil!

Eis a terra das minas faiscantes,
Eldorado como outros não há

Que o valor de imortais bandeirantes
Conquistou ao feroz Paiaguás!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Terra noiva do Sol! Linda terra!
A quem lá, do teu céu todo azul,

Beija, ardente, o astro louro, na serra
E abençoa o Cruzeiro do Sul!

No teu verde planalto escampado,
E nos teus pantanais como o mar,
Vive solto aos milhões, o teu gado,
Em mimosas pastagens sem par!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

HINO DE MATO GROSSO

Decreto Nº 208 de 05 de setembro de 1983
Letra de Dom Francisco de Aquino Corrêa e música do maestro Emílio Heine

HINO À BANDEIRA DE MATO GROSSO

Letra e música dos autores: Abel Santos Anjos Filho, Tânia Domingas do Nascimento e Hudson C. Rocha
“Uma radiante estrela exalta o céu anil
Fulgura na imensidão do meu Brasil

Constelação de áurea cultura e glórias mil
Do bravo heróico bandeirante varonil 

Que descobrindo a extensa mata sobranceira
Do Centro Oeste, imensa gleba brasileira
Trouxe esperança à juventude altaneira
Delimitando a esfera verde da bandeira. 

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz

Do Brasil é o verde coração. 

Hévea fina, erva-mate preciosa,
Palmas mil, são teus ricos florões;
E da fauna e da flora o índio goza,

A opulência em teus virgens sertões.

O diamante sorri nas grupiaras
Dos teus rios que jorram, a flux.

A hulha branca das águas tão claras,
Em cascatas de força e de luz!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Dos teus bravos a glória se expande
De Dourados até Corumbá,

O ouro deu-te renome tão grande,
Porém mais nosso amor te dará!

Ouve, pois, nossas juras solenes
De fazermos em paz e união,

Teu progresso imortal como a fênix
Que ainda timbra o teu nobre brasão!

Salve, terra de amor, terra de ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!

Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Belo pendão que ostenta o branco da pureza
Losango lar da paz e feminil grandeza.

Teu manto azul é o céu que encobre a natureza
De um Mato Grosso emoldurado de beleza. 

No céu estampas o matiz patriarcal
E ao Sol fulguras belo esplêndido ideal

Na Terra semeando a paz universal
Para colhermos um futuro sem igual. 

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz

Do Brasil é o verde coração”.
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