
Publicação suplementar do Diário Oficial trouxe obrigações aos estabelecimentos 
comerciais, tais como mercados e farmácias, que estejam abertos durante a vigência 
dos decretos para impedir a disseminação do coronavírus. As empresas deverão adotar 
todas as medidas de assepsia para prevenção de disseminação.    Página -4

EFEITO CORONAVÍRUS

Mercados e farmácias vão fazer
assepsia e controle de acesso

CORONAVÍRUS

Coronavírus
infecta a
mesma pessoa
duas vezes?
Depois de ser diagnosticado 
com covid-19 em fevereiro, 
passar dias internado em um 
hospital de Tóquio e se recu-
perar, um homem japonês de 
cerca de 70 anos finalmente 
retornou à vida normal — 
usando transporte público, 
por exemplo. Mas, depois de 
alguns dias de alta, veio uma 
febre.                                      Página  - 2

O Laboratório Central de Mato Grosso (Lacen) está apto a realizar exames para o coronavírus (Covid-19). 
A medida é importante porque descentraliza o diagnóstico do coronavírus e agiliza os resultados. Página -4

MATO GROSSO PODE FAZER EXAMES

SAÚDE EM PÂNICO
Casos de
dengue
sobem 300%
no estado

Em meio ao temor da po-
pulação devido a pandemia do 
coronavírus, os dados de uma 
doença “comum” ao cotidiano 
dos mato-grossenses também 
assustam. Um levantamento 
da Secretaria Estadual de 
Saúde registrou um aumento 
de 300% nos casos de dengue 
que foram notificados em Mato 
Grosso.                             Página - 4
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A figura do síndico ganha especial relevo nesse 
cenário, pois deverá adotar medidas que visem a 
segurança e o bem-estar comum

Os estados e municípios brasileiros 
estão se movimentando para conter o 
aumento de casos de contaminação pelo 
coronavírus. Diuturnamente a mídia na-
cional tem veiculado inúmeras medidas 
de segurança que devem ser observadas 
para evitar a expansão do vírus.

E os condomínios? Esses espaços pri-
vados são regulados de forma geral pela 
legislação civil, e, que rege suas próprias 
regras por meio da convenção de con-
domínio e regimento interno. Quais as 
possibilidades de atuação em situações 
emergenciais?

Como regra geral a assembleia é o me-
canismo adotado para a tomada de deci-
sões. Porém, em períodos como esse, as 
próprias assembleias presenciais devem 
ser evitadas. E, sabemos que nem todos 
os condomínios possuem estrutura para 
a realização de assembleias virtuais.

A figura do síndico ganha especial 
relevo nesse cenário, pois deverá adotar 
medidas que visem a segurança e o bem-
-estar comum, tais argumentos encon-
tram respaldo no Código Civil, e estão 
relacionadas ao direito de vizinhança, 
o que impõe a segurança e salubridade 
dos demais condôminos (art. 1336 Códi-
go Civil).

E as áreas comuns? Espaços de ampla 
utilização como salões de festa, churras-
queiras, brinquedotecas, salões de jogos, 
academias e demais ambientes, já come-
çaram a ser fechados em diversos con-
domínios nos estados mais populosos 
da federação, e, tais medidas estão che-
gando também ao Mato Grosso.

As posturas adotadas são diver-
gentes, implicando em fechamento dos 
ambientes fechados e inclusive abertos 
(como parquinhos, piscinas e outros), ou 
limitando seu uso a quantidades de usu-
ários, e, aumento de limpeza e itens de 
higienização.

O síndico pode tomar esta decisão sem 
consultar a assembleia? Em períodos de 
normalidade não. Porém, em períodos de 
excepcionalidade, com é o caso do co-
ronavírus, tais decisões de prevenção e 
precaução, tendem a ter maior respaldo 
em caso de eventual questionamento ju-
dicial.

É importante lembrar que o TJMT e 
diversos órgãos da justiça brasileira, já 
estão aderindo ao trabalho remoto e fe-
chando as portas dos fóruns, para evitar 
exposições e contaminações desneces-
sárias. Logo, a justiça de Mato Grosso já 
está sinalizando que irá trabalhar a partir 
da máxima preventiva. (Portaria Conjun-
ta nº 249 de 18 de março de 2020).

Diante disto, o jeito é se adaptar as 
inconveniências de não gozar das áreas 
comuns condominiais ou limitar seu uso 
por um tempo. Como já diz o professor e 
magistrado Guilherme Madeira: “Sei que 
é chato mas é necessário. Sugiro que fa-
çam o mesmo no condomínio de vocês. E 
se fizerem não seja o egoísta que vai re-
clamar ou o machão que diz que não vai 
respeitar”.

KEIT DIOGO GOMES É ADVOGADA NA 
BLANCO ARAUJO ADVOCACIA E PRO-
FESSORA NO CURSO DE DIREITO DA 
UFMT

O que fazer?

KEIT DIOGO GOMES
Para o contato errado
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em que a pessoa estava falando com 
alguém com quem tenha relação extra-
conjugal e acabe por enviar textos com-
prometedores para a pessoa com a qual 
se relaciona. Esses casos são apenas 
alguns entre tantos que poderíamos 

passar horas e horas 
listando.

A pior parte nisso 
tudo é que a única coi-
sa que evita esse tipo 
de situação é o cuida-
do. Não existe aplica-
tivo, não existe con-
figuração, não existe 
nada que impeça o 
usuário de fazer essas 
“caquinhas”, a não ser 

prestar atenção ao selecionar o con-
tato e enviar o texto ou arquivo. Como 
atenção, hoje em dia, tem sido “artigo de 
luxo” para muitos, esses erros tendem a 
ser cada vez mais recorrentes (e impac-
tantes) na vida das pessoas.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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É sempre importante ter muita atenção ao enviar mensa-
gens através de comunicadores instantâneos. Alguns erros 
são “perdoáveis”, outros podem render graves problemas. 
E não espere que apagar a mensagem enviada resolve sua 
situação, por o número de pessoas com aplicativos para 
recuperar mensagens que foram apagadas cresce a cada 
dia. Infelizmente o cuidado é a única forma de evitar “dores 
de cabeça”.
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Desde que a comunicação eletrôni-
ca começou a se popularizar um proble-
ma “assombra” os usuários: o envio de 
mensagens para o destinatário incor-
reto. Diferente do que acontecia quan-
do você ia, por exemplo, à um orelhão, 
fazer uma cha-
mada para um 
telefone es-
pecífico, que 
estava devida-
mente anotado 
em algum lugar 
(ou muito bem 
memorizado), 
a comunicação 
tecnológica é 
feita em meio 
à outras atividades, sem a atenção que, 
em outros tempos, dispensávamos para 
atividades semelhantes.

O grande problema nisso é que, 
como hoje em dia esse tipo de comu-
nicação é extremamente comum, con-
versamos sobre diversos assuntos, com 
várias pessoas, utilizando os mesmos 
aplicativos. Com isso, quando enviamos 
a mensagem para o destinatário errado, 
podemos estar arrumando um grande 
problema.

Não são raros os casos, por exem-
plo, em que a pessoa envia fotos extre-
mamente pessoais para seus contatos 
profissionais. Também já vi muito caso 

DA REPORTAGEM

Depois de ser diagnos-
ticado com covid-19 em 
fevereiro, passar dias in-
ternado em um hospital 
de Tóquio e se recuperar, 
um homem japonês de 
cerca de 70 anos finalmen-
te retornou à vida normal 
— usando transporte pú-
blico, por exemplo. Mas, 
depois de alguns dias de 
alta, veio uma febre.

O idoso voltou ao hos-
pital e, para a surpresa 
dele e dos médicos, fez um 
novo teste para o corona-
vírus que deu positivo. O 
caso, reportado pela NHK, 
empresa pública de comu-
nicação, alertou cientistas 
porque, até agora, muitos 
acreditavam que uma pes-
soa não podia ser infecta-
da com covid-19 duas ve-
zes — pelo menos a curto 
prazo.

Alguns países, como o 
Reino Unido, chegaram a 
basear sua estratégia ini-
cial de combate à pande-
mia no princípio da “imu-
nidade do rebanho” — que 
considera um cenário em 
que grande parte da po-
pulação se tornaria imu-
ne após contrair a doença. 
Mas, com o surgimento de 
casos como o do homem 
japonês, esse princípio foi 
posto em dúvida.

Agora, a comunidade 
científica busca responder 
à pergunta: quão verda-
deira é a possibilidade de 
que o corpo gere imuni-
dade depois de contrair a 
doença?

A Organização Pan-
-Americana da Saúde 
(OPAS) disse à BBC News 

Mundo (serviço em espa-
nhol da BBC) que “como 
se trata de um novo ví-
rus, e sobre o qual ainda 
aprendemos mais todos 
os dias, no momento, não 
podemos dizer com certe-
za absoluta que uma pes-
soa infectada com o vírus 
não pode se infectar nova-
mente”.

Uma opinião seme-
lhante é defendida pelo 
virologista espanhol Luis 
Enjuanes, que afirma ha-
ver “uma porcentagem de 
pacientes, de pelo menos 
14%, que, depois de terem 
testado negativo, retorna-
ram ao positivo”.

No entanto, em con-
versa com a BBC News 
Mundo, o pesquisador 
do Conselho Superior de 
Investigações Científicas 
(CSIC), a principal insti-
tuição de pesquisas cientí-
ficas da Espanha, disse que 
esses casos podem estar 
ligados a uma “recupera-
ção” do vírus, em vez de 
uma nova infecção. 

“Minha explicação, en-
tre várias possíveis, é que, 
em geral, esse coronavírus 
imuniza a população, mas 
talvez a resposta imune 
(do corpo) não seja muito 
forte”.

Para entender melhor 
a hipótese de Enjuanes 
— que é um dos virolo-
gistas que mais estudou a 
covid-19 na Espanha —, é 
importante saber que exis-
tem vírus que permane-
cem no corpo por três me-
ses ou mais. “O padrão é 
que uma pessoa infectada 
teria de se tornar 0 posi-
tiva, ou seja, gerar imuni-
dade. E que, com a imuni-

Estimativa por feita por virologista espanhol

Coronavírus pode infectar
a mesma pessoa duas vezes?
PERGUNTA INTRIGA | Pelo menos 14% dos pacientes que já tiveram coronavírus voltaram a ter resultado positivo

dade, o vírus não deveria 
ressurgir, mas o agente in-
feccioso pode ficar em te-
cidos especiais — que não 
estão tão expostos à defe-
sa (pelo organismo) como 
outros órgãos”, explica.

TIPOS DE
IMUNIDADE
A extensão da imuni-

dade varia de acordo com 
cada doença. Para o sa-
rampo, por exemplo, bas-
ta uma vacinação quando 

criança para se ter imuni-
dade por toda a vida. No 
entanto, existem outros 
vírus para os quais as va-
cinas não são tão eficazes. 
Portanto, é preciso aplicar 
doses com uma certa pe-

riodicidade. E há outros 
casos em que, à medida 
que o vírus sofre muta-
ções, novas vacinas devem 
ser aplicadas todos os anos 
— a para gripe é uma de-
las.

Foto: Divulgação



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701061400  000731981
279002800769100  031878051
279002701440200  044125761
279002100238700  006356531
279002701038900  015674149
279608000                    253038160001
279002100265500  830570131
279060600                    260347300001
279002900009100  031400581
279002701132200  842973529
279002701095900  024145001
279155800                    217080020001
279002701587000  010423551
279002701576500  810679179
279002800872700  932042646
279002701629500  046382531
279002701331200  023125241
279002800449000  888426301
279002800635400  002439381
279750100026500  056343291
279074500015700  616884281
279610000                    270264510001
279605800                    270264510001
279002800543300  045246971
279140000                        5001690092
279013800                    090997190001
279002701616300  123033144
279002701513000  031148021
279173200                   043703920001
279002800392200  989368670
279002701623200  551062341
279002701099900  003215891
279002701531900  439115218
279002800176000  012671011
279002701632700  703251251
279002701618800  053959541
279002701583500  036225741
279002800709700  212751128
279002701609000  060406041

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.967.085/0001-55, com sede a Rua 
das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, 
vem NOTIFICAR os beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo de (05) 
cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações junto a esta empresa. Sendo estes os 
beneficiários:

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002700475000  736775581
279002701138400  034539291
279002800761400  036049800
279030300169600  502558861
279002800846100  073541299
279002701619700  062134101
279002800817700  927684401
279002800775000  021404341
279002800849700  004358659
279002800067300  014473801
279002701257200  036047141
279002800630400  047914089
279002701111800  334258868
279002701604100  339698012
279002701153400  378491512
279373200                   374957850001
279030300337000  568611091
279002100210100  499761251
279002701355500  394515188
279785800014900  552971715
279002800597500  595140319
279002700507300  387984291
279002701607300  594993381
279958300021600  989584611
279002701101700  477121128
279002701511300  678712166
279002701613400  438372168
279173500000300  267824815
279002900009700  173458211
279002800657800  672660451
279101800                      13316930001
279165200                    144119250001
279002800814700  100984100
279002900009000  578916118
279002701568200  580244610
279002800887600  169833410
279002701622700  271229110
279002700966300  621599091

Norte do
Mato Grosso

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 

VENDAS
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A AGN – IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 
sediada nesta Cidade na Av. das Figueiras, nº 707, Centro, CNPJ 
n°. 00.360.408/0001-74, vem por meio desta comunicar, amigos, 
clientes e sociedade de Sinop, do Estado de Mato Grosso e outros 
Estados, que teve documentos e assinatura fraudados e 
falsificados, e utilizados junto à Caixa Econômica Federal, 
retirando talonário de cheques. 
O fato já está sendo apurado pelas Polícias Civil e Federal. 
Para tanto, pede que não seja aceito folhas de cheque de emissão de 
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda - CNPJ n°. 00.360.408/0001-74, 
com a seguinte numeração: 
900785; 900786; 900787; 900788; 900789; 900790; 900791; 
900792; 900793; 900794; 900795; 900796; 900797; 900798; 
900799; 900800; 900801; 900802; 900803; 900804. 
Dessa forma, como o caso já está sendo investigado pelas Polícias, 
a AGN se resguarda no direito de não pagar referidas cártulas as 
quais já estão canceladas pela Caixa Econômica Federal.  

 
Pela atenção e compreensão agradecemos. 

A direção. 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Lici-
tação, comunica a todos os interessados que realizou no dia 18 de março de 
2020 o PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 
EXTENSÃO DE 550 METROS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
COM INSTALAÇÃO DE 10 POSTES DE CONCRETO EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ, onde se contratou a Empresa 
PETINE E PETINE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 07.386.288/0001-23 com 
um valor total de R$ 29.900,00. O processo tem Fundamento Legal no Art. 
24, Inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Maiores 
Informações junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. H   ermínio 
Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Ma-
tupá – MT, 18 de março de 2020.

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados na 
Indústria de Rações Balanceadas e da Alimentação de Nova Mutum – SIN-
TRATUM – do Estado de Mato Grosso com o artigo 11 do seu Estatuto, con-
voca todos os trabalhadores desta categoria das Empresas Mutum Cereais 
dia   25/03/2020 ás 16:30 horas, Natural Porks Alimentos S/A dia 27/3/2020 
ás 15:30 horas, 18:30 horas, Facio Cereais e Facio Prestadora de Serviços 
dia 26/03/2020 ás 07:00 horas, Nono Vito dia 26/03/2020 ás 10:30, BRF dia 
07/04/2020 ás 14:00 horas, Bunge Alimentos dia 02/04/2020 ás 07:40 e 14:00 
Horas, Panificadoras e Confeitarias dia 03/04/2020 ás 10:00 horas. As as-
sembleias serão reclusas devido a Pandemia do Corona Vírus onde não será 
permitido aglomerações de pessoas, em respeito a isso estaremos informan-
do todos os dados que serão negociados com as empresas. Pedimos a com-
preensão de todos.
Assuntos a serem tratados nas negociações:
a- Reposição das perdas salariais do período que compreende entre 
01/05/2019 a 30/04/2020.
b- E outra com a especificidade de cada acordo.
Informações da previsão de inflação para este período, é de 3%.

Nova Mutum, 20 de março de 2020
Gentil Campagnaro

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
TOMADA DE PREÇO - Nº 02/2020 

 AVISO DE SUSPENSÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Porta-
ria Municipal nº 505/2019, faz saber que na licitação modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 002/2020, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILI-
TADA PARA CONSTRUÇÃO DE 18 FAIXAS ELEVADAS E 5 LOMBADAS EM 
DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZVEDO, CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS PROJETOS E PLANILHAS” está SUSPENSO 
em virtude de análise das planilhas orçamentárias. 

Peixoto de Azevedo, 20 de Março de 2020.

Natália Fernandes da Silva
PRESIDENTE DA CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 016/2020

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comu-
nica a todos os interessados que realizará no próximo dia 08 de abril de 2020 
às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS LAGOS) NA 
ÁREA DA ZP-002 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 031/2020, que 
está disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ 
e pode ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à 
sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, 
fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 20 de março 
de 2020.

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA
Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 08/2020
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licita-
ção comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 09 de abril 
2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPRO-
VADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA 
REFORMA E ADEQUAÇÕES PARCIAL NO BLOCO A DO HOSPITAL MU-
NICIPAL DE MATUPÁ. Maiores Informações através do Edital nº. 032/2020, 
que está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser 
solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Pre-
feitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 
3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 20 de março de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 09/2020

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Li-
citação comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 10 
de abril 2020 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE 
PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA E ESTACIONAMENTO NO ENTORNO E 
ACESSOS DOS LAGOS 02 E 04 DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ. Maiores In-
formações através do Edital nº. 033/2020, que está disponível no site www.
matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail atendimen-
to@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da 
Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 
11h00min. Matupá – MT, 20 de março de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

NIRE: 51400.002.681                                        CNPJ: 73.967.085/0001-55

O Conselho de Administração da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, diante do caso de força 
maior decorrente do surto do novo coronavírus, causador da doença denomi-
nada COVID-19, já declarado pela OMS – Organização Mundial de Saúde, 
como uma pandemia, em consonância com a Notificação Recomendatória 
emitida pela 3ª Promotoria de justiça de Sinop – MT, direcionada ao Município 
de Sinop-MT, originada do SIMP002486-014/2020, com orientações da Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras – OCB/MT e da UNIMED DO BRASIL, 
informa aos seus 253 Cooperados o CANCELAMENTO das Assembleias Ge-
rais Ordinária e Extraordinária agendadas para o dia  21 de março de 2020, 
em primeira convocação as 11h00min, na sede da Cooperativa, Rua Alpínias, 
nº 679, nesta cidade de Sinop – MT.

Na oportunidade, informamos também que as pautas das Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinárias canceladas serão apreciada em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser designada em data oportuna e que os atos já realizados 
para as eleições do Conselho Fiscal 2020, serão retomados na referida as-
sembleia, ficando desde já prorrogados os mandatos dos atuais Conselheiros 
Fiscais. Com o cancelamento das Assembleias Gerais Ordinária Extraordi-
nária, fica sem efeito o Edital de Convocação publicado no jornal Diário do 
Estado em 10/03/2020 e afixado na sede da Cooperativa.

Sinop-MT, 21 de março de 2020

Dra. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves 
Diretora-Presidente

Norte do
Mato Grosso

PETRI MADEIRAS LTDA CNPJ: 04.720.377/0001-76, Lo-
calizada Avenida ITORORO SN, Bairro CHACARA, Santa 
Carmem-MT, solicita o comparecimento do funcionário 
JOAO SILVINO ALVES GALVÃO, CTPS 51265 SÉRIE 
00015/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do 
Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de Emprego. 
Sinop/MT 16 de Março de 2020. 19,2021/03/2020.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
 NOTIFICADO: MAGAIVER MARQUES PENAFIEL – CPF: 025.375.661-81 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabele-
cida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antô-
nio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através 
de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para 
NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular 
de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano 
em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 24/06/2015, e aditivo na 
data de 01/05/2018, na qualidade de compromissário comprador dos LOTE 
09 da QUADRA 20 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, 
contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/07/2019, 
15/08/2019 e 15/09/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o 
efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, 
devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br 
ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari 
Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do 
Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo 
pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventu-
almente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação 
integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e 
evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senho-
ria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acar-
retando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, 
facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a 
execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela 
Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com altera-
ções dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar 
à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização da 
pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 
10 DE OUTUBRO DE 2019. 

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
 E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

19,20,21/03

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a PRORROGAÇÃO de  Abertura do Edital de 
Pregão Presencial 017/2020, que tem por objeto REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada 
em serviços de retífica de motores e Bombas Injetoras em veículos leves, 
caminhões, ônibus e máquinas pesadas, com fornecimento de peças 
necessárias para a execução dos serviços, para atender os veículos da 
frota da Prefeitura Municipal, tendo em vista que havia duas licitações no 
mesmo horário e o outro pregoeiro estar de quarentena cumprindo ao 
Decreto 049/2020. Não tivemos alternativa a não ser prorrogar o prazo de 
abertura dessa licitação. Certos de que tal medida não causou nenhum 
prejuízo para a Administração, tampouco a qualquer licitante. Ficando 
prorrogada sua abertura para dia 24 de março de 2020 às 08h00min 
(horário local). Campo Novo do Parecis, 20 de março de 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, 
destinado  a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia da Atenção 
Básica, teve como vencedoras as empresas: RINALDI & COGO LTDA - 
ME, com valor total de R$ 68.008,45, NOVASUL COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor total de R$ 3.360,00, 
LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, com 
valor total de R$ 22.621,50, LUMANN DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA-EPP, com valor total de R$ 140.918,00  
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI, com valor total de R$ 44.470,00, MED 
VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com valor 
total de R$ 11.705,00, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES 
EIRELI com valor total de R$ 103.318,95, VIA FHARMA DO BRASIL 
EIRELI com valor total de R$ 30.862,40, C. A. DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com valor total de R$ 5.261,70, 
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, com valor total de R$ 34.180,00, 
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, com valor total de R$ 61.057,80, LIGIA MARIA CARNEIRO, com 
valor total de R$ 370.357,00, FERNAMED LTDA, com valor total de R$ 
27.719,00. Campo Novo do Parecis-MT, 20 de março de 2020.

Tarcisio Nascimento da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2020

Tarcísio Nascimento da Silva
Pregoeiro

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

A Prefeitura Municipal de Nova Mutum inscrita no CNPJ nº 
24.772.162/0001-06, torna público que requer á Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença Prévia (LP) e a Licença de 
Instalação(LI), para Laboratório de Pesquisas, localizado na MT-223, 
Parque Tecnológico de Nova Mutum/MT. Não foi determinado Estudo de 
Impacto Ambiental.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 20 de Março de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020
AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 16 de Março 2020, com início às 09:00, 
tendo como objeto registro de preço para futura e eventual aquisição de 
medicamentos, material hospitalar e fórmulas nutricionais. Das quais 
foram vencedoras as empresas: Itens 830578, 836107, 836108, 
NUTRICENTER DIST. DE PROD. NUT. E HOSP. LTDA-ME inscrita no 
CNPJ sob o número 06.372.763/0001-40 no valor de R$ 72.206,00; Itens 
822003, 825712, 828394, 828625, 828632, 828642, 829797, 834566, 
836093, 836094, 836097, 836100, GREEN FARMACEUTICA EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 03.411.908/0001-86 no valor de R$ 
85.354,00; Itens 829122, 832634, 834557, 834568, 836096, 836098, 
836103, J D DE ANDRADE DROGARIA EIRELI - EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 18.175.769/0001-06 no valor de R$ 41.068,40; Itens 
828408, 828411, 829116, PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 81.706.251/0001-98 
no valor de R$ 10.998,00; Itens 218774, 828353, 828409, 828413, 
836095, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 02.520.829/0001-40 no valor de R$ 
91.210,00. Foram fracassados os itens: 828414, 828667, 828688, 
829113, 829798, 830474, 830500, 832710, 833482, 834556, 834573, 
834577, 836099, 836101, 836102, 836104, 836105, 836106.

Pregoeiro

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, autorizada pelo Banco Bradesco S/A., inscrito no CNPJ 
sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá o Leilão do(s) presente(s) imóvel(is), na forma da Lei 9.514/97. Lote 8 - 
Sinop/MT. Loteamento Jardim Paulista II. Rua da Mooca (lançado em IPTU), 848 (Lt. 20/21/A da Qd. 11). Casa. Áreas 
totais: const. 73,73m² (in loco 114,33m²) e terr. 185,60m². Matr. 40.487 do 1º RI local. Obs.: Atual denominação de 
rua e numeração predial pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes 
da divergência da área construída que vier a ser apurada no local com a averbada no RI, correrão por conta do 
comprador. Ocupado. (AF) 1º Leilão: 08/04/2020, às 9h30. Lance mínimo: R$ 287.572,04. 2º Leilão: 
14/04/2020, às 9h30. Lance mínimo: R$ 239.049,28 (caso não seja arrematado no 1º leilão). CONDIÇÕES DE 
PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da 
Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei. 

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
 IMÓVEL EM SINOP/MT

Local dos leilões: Av. João Wallig, 1.800 - 4° andar
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Porto Alegre/RS.

 Condições de Pagamento e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.leiloes.com.br 
(51) 3535-1000 • imoveis@pestanaleiloes.com.br
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DA REPORTAGEM

Publicação suplementar 
do Diário Oficial de Mato 
Grosso trouxe obrigações 
aos estabelecimentos co-
merciais, tais como merca-
dos e farmácias, que estejam 
abertos durante a vigência 
dos decretos assinados pelo 
governador Mauro Mendes 
para impedir a disseminação 
do coronavírus (Covid-19).

As empresas deverão 
adotar todas as medidas de 
assepsia para prevenção de 
disseminação, de acordo 
com as normas sanitárias vi-
gentes. Os estabelecimentos 
comerciais serão obrigados a 
promover controle de aces-
so de clientes para impedir 
aglomerações.

Decreto assinado na quar-
ta (18) recomendou ao se-
tor privado a suspensão de 
eventos que concentrem 
mais de 50 pessoas em am-
bientes fechados e mais de 
100 em ambientes abertos, 
a exemplo de atividades em 
feiras, academias, cinemas, 
clubes, missas, bares, restau-
rantes e boates. A sugestão 
deve ser levada em conta 
para balizar o impedimento 
de aglomerações em merca-
dos e farmácias.

Competirá ao órgão esta-
dual de vigilância sanitária 
promover fiscalização prio-
ritária sobre as medidas. 

Ainda segundo publicação, 
o órgão estadual de vigilân-
cia sanitária expedirá em 72 
horas ato normativo disci-
plinando os procedimentos 
específicos a serem adotados 
para cumprimento.

Os estabelecimentos co-
merciais estão proibidos de 
praticar valores abusivos, 
principalmente sobre mer-
cadorias essenciais à higie-
nização pessoal e ambiental 
em relação ao Covid-19.

CASOS
A Secretaria Estadual de 

Saúde confirmou o primeiro 

Foto: Erbs Jr.

Primeiro caso oficial foi registrado na quinta 

Mercados e farmácias farão
assepsia e controle de acesso
OBRIGAÇÃO | Objetivo é impedir que haja aglomerações, como as vistas nos últimos dias

AGILIDADE

MT está apto a 
realizarexames 
de coronavírus

SAÚDE EM PÂNICO

Casos de dengue sobem 300%

QUESTÃO CONSTITUCIONAL

Pivetta defende 
que Selma fique 
no Senado até 
nova eleição

Foto: tchélo FiguEirEdo

Foto: divulgação

Foto: divulgação

A medida é importante porque descentraliza o diagnóstico 

Senado ainda não concluiu o rito de perda de mandato

Três mortes foram registradas em março 

DA REPORTAGEM

O Laboratório Central 
de Mato Grosso (Lacen) está 
apto a realizar exames para o 
coronavírus (Covid-19), parte 
dos esforços do Ministério 
da Saúde no enfrentamento 
à doença. A medida é impor-
tante porque descentraliza o 
diagnóstico do coronavírus e 
agiliza os resultados. Agora, 
os testes que poderiam levar 
sete dias ou mais para obte-
rem respostas, dependendo 
da região, serão confirmados 
em no máximo 72 horas.

“O tempo de resposta é 
bem menor. A partir do mo-
mento que começamos a fa-
zer as análises aqui, os resul-
tados podem sair bem mais 
rápidos. Dependendo da de-
manda, o resultado pode sair 
até em um prazo mais curto 
a 72 horas”, explica Elaine de 
Oliveira, diretora do Labora-
tório Central de Mato Gros-
so. É importante ressaltar 
que o Lacen só realizará os 
testes em casos já monitora-
dos, de acordo com os proto-

DA REPORTAGEM

Em meio ao temor da 
população devido a pan-
demia do coronavírus, os 
dados de uma doença “co-
mum” ao cotidiano dos 
mato-grossenses também 
assustam. Um levantamen-
to da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) registrou um 
aumento de 300% nos casos 
de dengue que foram noti-
ficados em Mato Grosso, no 
período de janeiro a março, 
em relação ao mesmo perío-
do de 2019.

Conforme o boletim 
divulgado pela secretaria, 
foram registrados 11.127 mil 
casos de dengue. No mesmo 
período de 2019, foram no-
tificados 2.775 mil casos da 
doença. Ainda conforme os 
dados, os casos notificados 
de chikungunya tiveram um 
aumento de 67 em 2020. No 

DA REPORTAGEM

O vice-governador Ota-
viano Pivetta defendeu que 
a senadora cassada Selma 
Arruda permaneça no cargo 
até que o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) decida so-
bre o futuro da eleição su-
plementar que ocorrerá em 
Mato Grosso. Na última ter-
ça (17), a presidente do TSE, 
ministra Rosa Weber, decidiu 
adiar o processo por conta do 
avanço do Covi-19, o novo 
Coronavírus.

Pivetta se disse contrá-
rio à possibilidade de o ex-vi-
ce-governador Carlos Fávaro 
assumir a cadeira da sena-
dora cassada. Em fevereiro, 
o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Dias To-
ffoli, determinou que Fávaro 
assuma a cadeira no Senado 
até que haja novas eleições.

colos do Ministério da Saúde. 
“Somente as pessoas que se 
encaixarem na definição de 
caso previsto pelo ministério 
da saúde podem fazer o tes-
te”, adianta Elaine.

Só esta semana, 96 tes-
tes chegaram ao laboratório. 
Estima-se que semana que 
vem, outros 96 cheguem.

Entre os dias 17 e 18 des-
te mês, no Instituto Evandro 
Chagas, organizada e con-
trolada pelo Ministério da 
Saúde, a capacitação para 
realização dos testes para co-
ronavírus em Cuiabá foi di-
recionada a um único profis-
sional, o técnico responsável 
pelo setor de infectologia.

“A capacitação para 
trabalhar com o kit do co-
ronavírus agora está sendo 
repassada pelo técnico para 
os demais membros do setor. 
Uma única pessoa foi o sufi-
ciente para ser capacitada e 
repassar o conhecimento aos 
demais profissionais, uma 
recomendação do próprio 
Ministério da Saúde”, afirma 
a diretora do Lacen.

ano passado, foram registra-
dos apenas 80 casos da do-
ença no estado.

Já o zika vírus também 
teve um aumento de 75% 
neste ano. De acordo com 
o boletim epidemiológico, 
somente neste ano foram 
notificados 325 casos e, em 
2019, foram confirmados 
185 casos. 

O levantamento foi 
feito em municípios com 
população acima de 100 mil 
habitantes. Somente neste 
mês de março, três pessoas 
morreram com suspeita de 
dengue em Sinop, Sorriso e 
Lucas do Rio Verde.

Na segunda (16), uma 
adolescente de 18 anos que 
estava internada no Hospital 
Regional de Sinop morreu 
após ter suspeita de dengue 
hemorrágica. Na terça (17), 
uma menina de cinco anos 
morreu depois de ficar in-

“Não sou especialista 
em Constituição, não conhe-
ço exatamente o que a lei de-
termina sobre isso. Mas a se-
nadora eleita é a Selma. Em 
caso de cassação, ela teria que 
ser substituída por uma nova 
eleição”, disse Pivetta.

Pivetta afirmou que 
aguarda com tranquilidade 
a definição de uma nova data 
para a eleição suplementar 
ao Senado, da qual ele é um 
dos candidatos. Ele classi-
ficou como “responsável” a 
decisão do TSE. “Recebo a 
notícia com tranquilidade. 
Tudo que for feito com vistas 
a evitar o alastramento des-
se vírus e movimentação de 
pessoas é importante e plau-
sível. Estou muito tranquilo, 
vamos aguardar o desenro-
lar dos fatos, ver como vai se 
comportar essa passagem do 
vírus pelo Brasil”, afirmou.

caso de coronavírus após o 
Laboratório Central do Esta-
do (Lacen-MT) encaminhar 
resultado de nova análise de 
um dos casos localizados em 
Cuiabá. 

Na última segunda (16) “o 
paciente testou positivo para 
o Covid-19 em exame rea-
lizado por um laboratório 
particular, porém, uma nova 
amostra foi coletada e anali-
sada pelo Lacen, que confir-
mou o diagnóstico”.

Ele apresenta quadro es-
tável de saúde e encontra-se 
em isolamento domiciliar. 
As recomendações seguirão 

o protocolo já estabelecido 
desde o início do monitora-
mento do paciente.

“No âmbito particular des-
te paciente, não haverá gran-
des mudanças, ele continu-
ará em isolamento e deverá 
seguir todas as recomenda-
ções médicas. As orientações 
dadas anteriormente à po-
pulação também deverão ser 
seguidas com rigorosidade. 
Temos um caso confirmado, 
mas as recomendações são 
todas aquelas que já divulga-
mos e reforçamos”, explicou 
o secretário Gilberto Figuei-
redo.

ternada em um hospital 
particular de Sorriso com 
suspeita de dengue hemor-
rágica. Já na quarta (11), uma 
estudante de fisioterapia, 

que estava internada na UTI 
em um hospital particular 
de Lucas de Lucas do Rio 
Verde, morreu com suspeita 
de dengue.


