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<BEGIN:968498:32>

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PARA DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA PARA A ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA 

ASSOCIAÇÃO RURAL QUILOMBO ABOLIÇÃO

A ASSOCIAÇÃO RURAL QUILOMBO ABOLIÇÃO, no uso de suas 
atribuições estatutárias, através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu Presidente Interino Sr. Willian Reis de Olegário, 
RETIFICA a data da Assembléia Geral Extrordinária, passando a constar 

PODER JUDICIÁRIO

a data de 07 de Janeiro de 2018, no seguinte endereço: Centro 
Comunitário do Bairro Jardim Presidente, lotado na Rua F, s/n, Bairro 
Jardim Presidente, em Cuiabá-MT, mantendo as demais cominações 
anteriores.

Willian Reis de Olegário
Presidente Interino da Associação Rural Quilombo Abolição

<END:968498:32>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<BEGIN:968396:32>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO

CONTRATO Nº 161/2017 - CIA 0157420-95.2017.8.11.0000
OBJETO: “Este contrato tem por objeto a aquisição de “Servidor 
com Storage”, unificados, para equipamentos convergentes, com 
armazenamento e processamento de dados, redundância, contingência, 
compreendendo equipamentos, instalação, configuração, suporte técnico e 
garantia total, por 60 (sessenta) meses, e itens que possibilitem a expansão 
desta solução, conforme Termo de Referência n. 5/2017-DC, e demais 
condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n. 95/2017”.
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT - FUNAJURIS
CNPJ: 01.872.837/0001-93
CONTRATADA: COMPWIRE INFORMÁTICA S.A
CNPJ: 01.181.242/0003-53
DA VIGÊNCIA: “Consoante art. 57, da Lei n. 8.666/1993, este contrato vigerá 
pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado da data da sua assinatura, 
excluído o dia do começo e incluído o do vencimento”.

DO PREÇO: “O valor total da contratação é de R$ 10.122.539,00 (dez 
milhões cento e vinte e dois mil quinhentos e trinta e nove reais)”.

Cuiabá, 29 de dezembro de 2017.
Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo

Diretora do Departamento Administrativo
<END:968396:32>

<BEGIN:968447:32>

TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 1/2018.

CIA 0151036-19.2017.8.11.0000
Partes: Tribunal de Justiça e a Empresa Open Treinamentos Empresariais 
e Editora LTDA-EPP. CNPJ: 09.094.300/0001-51.
Decisão: “... Destarte, estando os autos devidamente instruídos e, diante 
da necessidade apontada pela área técnica, autorizo a contratação, por 
Inexigibilidade de Licitação, da empresa Open Treinamentos Empresariais e 
Editora LTDA-EPP, detentora do Sistema WEB de Gestão Tributária (Plano 
Ouro), com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei n. 8.666/1993. Publique-se e 
Cumpra-se. Cuiabá, 29 de dezembro de 2017. Desembargador Rui Ramos 
Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça”.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.4.1
Valor: R$ 7.188,00 (sete mil e cento e oitenta e oito reais).

Cuiabá, 02 de janeiro de 2018.
Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo
Diretora do Departamento Administrativo

<END:968447:32>

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Gestão

Superintendência da iMprenSa OFiciaL dO 
eStadO de MatO GrOSSO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Rua D, Setor A
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OrientaÇÃO para puBLicaÇÃO

De acordo com a Instrução Normativa nº 005/2008 do 
Diário Oficial de 27 de maio de 2008, as matérias deverão 
ser enviadas pelo sistema IOMATNET até as 18:00hs e no 
balcão da IOMAT, pessoalmente, em Pen Drive, CD-ROM 

ou através do correio eletrônico até as 16:00hs.

Os arquivos deverão ser em extensão .rtf, .doc ou .docx

atendiMentO eXternO

De Segunda à Sexta-feira - das 13:00 às 19:00
(65) 3613-8000

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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