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N.S.HELENA

O acidente envolvendo duas carretas (marcas e modelos não informados) 
ocorreu no final da tarde de terça (24), na ponte sobre o Rio Santa Helena, na 
MT-320, em Nova Santa Helena.              Página -4

FRONTEIRAS

Gefron impede entrada
de estrangeiros em MT

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron-MT) 
vai reforçar a atuação policial em toda faixa que liga o Brasil com a 
Bolívia. A medida visa restringir, de forma excepcional, a entrada de 
estrangeiros em Mato Grosso e evitar a propagação do coronavírus 
(Covid-19).           Página - 2

Mayke Toscano/secoM-MT

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O governador Mauro Mendes (DEM), indo contrário à deter-
minação do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem 
partido), recomendou a manutenção do isolamento social 
como prevenção ao alastramento da pandemia do coronaví-
rus no estado de Mato Grosso.                                          Página -4

REVOLTA

Estados repudiam 
fala de Bolsonaro

Publicada
portaria que
habilita
laboratórios
Os laboratórios públicos, pri-
vados, de ensino e pesquisa 
que tiverem interessados em re-
ceber a habilitação oficial para 
realizar o exame de coronavírus 
(Covid-19) em Mato Grosso já 
podem solicitar o pedido de 
credenciamento. 

         Página  -4
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Ao longo da semana, um happy hour virtual pode 
ser ideal para estreitar o relacionamento com os 
colegas de trabalho

Uma emergência de saúde pública está 
agitando o mundo e segue modificando por 
tempo indeterminado a maneira como vive-
mos e trabalhamos. E é diante do progresso 
da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 
que empresas globais – como Google, Micro-
soft, Twitter, Apple, Amazon e Spotify – im-
plementaram políticas obrigatórias de home 
office. Por aqui, esse movimento também está 
começando.

Essa mudança do ambiente formal para 
o “escritório doméstico” deverá se tornar o 
novo normal para muitos de nós em breve – 
caso já não seja uma realidade. Para algumas 
pessoas essa será sua primeira experiência 
em home office, o que simboliza também um 
desafio acerca de como permanecer em suas 
atividades em um ambiente que pode não ser 
adequado à produtividade.

No entanto, existem diversas maneiras 
de obter ótimos resultados sem distrações. 
Melhor ainda, é possível ampliar seu conhe-
cimento no período por meio da imersão em 
cursos online sobre temas relacionados à sua 
área de atuação. Aproveite para pesquisar so-
bre as novas plataformas e aplicativos educa-
tivos e insira os conteúdos na sua programa-
ção.

Agora, independente do fato de você ser 
líder ou colaborador, se é novato ou veterano 
nesse processo, alguns pontos podem auxiliá-
-lo no home office. Uma questão importante 
é o aprimoramento da comunicação. Ter ali-
nhado de forma clara o que a empresa espera 
de você durante o cotidiano facilita o anda-
mento do trabalho remoto. Às vezes, uma li-
gação breve no início do dia e outra no fim do 
expediente – como videoconferência – estrei-
ta a comunicação entre a equipe.

A propósito, trate o home office como um 
trabalho de verdade. Não é porque você pode 
permanecer de pijama em casa que deveria 
estar de pijama. Vista-se. Também aproveite 
para criar na sua casa um espaço persona-

lizado para o trabalho – de preferência, 
exclusivo para suas atividades. Esqueça a ideia 
de deitar na cama com um notebook. Arraste 
a mesa de cabeceira para um local longe das 
distrações, arrume uma cadeira e crie limites.

Se precisar, avise todos os outros moradores 
da sua casa para que não incomodem você en-
quanto estiver em horário de expediente. Para 
facilitar a transição entre casa e home office, 
cogite começar o trabalho após um café e en-
cerrar o dia com um alongamento, por exem-
plo. Claro que isso não deve lhe colocar em iso-
lamento total. Ao longo do dia, faça pequenas 
pausas para conversas casuais.

Ao longo da semana, um happy hour virtual 
pode ser ideal para estreitar o relacionamento 
com os colegas de trabalho. A internet pode se 
tornar uma aliada para celebrar datas come-
morativas (como aniversários), metas alcan-
çadas e projetos concluídos. Mantenha o âni-
mo. Esses são tempos estressantes – repletos 
de notícias negativas, preocupação com entes 
queridos e ainda com os desfechos incertos.

Diante desse cenário, a inteligência emo-
cional é muito importante, pois envolve com-
ponentes que vão desde a autogestão e o geren-
ciamento de relacionamento (interpessoal) até 
a autopercepção e a autoexpressão – que po-
dem ser traduzidas como a nossa capacidade 
de perceber nossas emoções e entender nossas 
tendências de agir e se expressar de determi-
nadas maneiras em determinadas situações. 
Exercite-a.

No mais, invista na prevenção do Covid-19. 
Aposte na esterilização dos ambientes; na la-
vagem das mãos com água e sabão e utilização 
de álcool em gel 70%; no ato de cobrir a boca e 
o nariz com um lenço descartável quando for 
tossir ou espirrar ou usar o cotovelo; se estiver 
muito ruim, evitar sair de casa – pelo seu bem 
e do próximo.

LORENA LACERDA É PALESTRANTE

Coronavírus e home office

LORENA LACERDA
Como diz o ditado, “a primeira 

a gente nunca esquece”
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na internet. No meu caso isso aconteceu 
nos idos de 1996, talvez um pouco antes, 
usando ferramentas como o Yahoo!, na 
época em sua versão norte americana, o 
AltaVista, o Crawler e outros.

Algum tempo depois uma ferramenta 
nacional surgiu no mercado, o Cade?, que 

fez parte das preferências 
dos usuários por muitos e 
muitos anos. Depois deles 
surgiram outras opções, 
nacionais e internacionais, 
mas nenhuma fez tama-
nhos sucesso, nessa nova 
fase, onde a popularização 
da tecnologia se tornou 
mais expressiva, quan-
to o Google. Bons tempos 
de boas pesquisas, com 
poucos resultados, e onde 
olhávamos a internet como 

a mais espetacular ferramenta tecnológi-
ca já criada. Hoje ela é tão comum que só 
vemos sua importância em nossas vidas 
quando, por algum motivo, estamos offli-
ne.

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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Em tempos remotos a internet era um território escasso de 
informações, com poucas páginas disponíveis e desacredita-
da pela esmagadora maioria das pessoas. Naquela época eu, 
já articulista, falava que tal tecnologia faria parte da vida das 
pessoas em um futuro não muito distante e, logicamente, era 
tido como “louco”. Bom saber que minhas “loucas previsões” 
estavam certas.
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A galera mais nova no mundo da 
tecnologia já “nasceu” sendo “dependen-
te” do Google, que se tornou, em temos 
modernos, sinônimo de pesquisa. Muita 
gente sequer sabe que existiram, existem 
e sempre vão existir outras ferramentas 
com a mesma finalidade, sendo, inclu-
sive, em muitos casos, 
melhores que a mais fa-
mosa ferramenta nesse 
segmento.

Melhor que o Goo-
gle? Sim, melhor que o 
Google, se você quiser 
algo a mais do que fa-
zer uma pesquisa e ter 
uma lista de resultados 
“moldada” por eles, com 
base em informações 
capturadas sobre você, 
cruzadas com sua loca-
lização e com a preferência da maioria 
das pessoas. Os resultados não são sim-
plesmente resultados, são exibidos da 
forma que eles acreditam ser mais con-
veniente para você. Outras ferramentas 
não fazem isso e, em sua maioria, listam 
os resultados com base em conceitos me-
nos elaborados, como a relevância. Isso é 
extremamente útil em uma infinidade de 
situações que, infelizmente, a maioria dos 
internautas “modernos” não vai conhecer.

Mas a ideia hoje é voltar no tempo e 
“viajar” pelas primeiras pesquisas feitas 

DA REPORTAGEM

O Grupo Especial de 
Segurança na Fronteira 
(Gefron-MT) vai refor-
çar a atuação policial em 
toda faixa que liga o Bra-
sil com a Bolívia. 

A medida visa restrin-
gir, de forma excepcio-
nal, a entrada de estran-
geiros em Mato Grosso 
e evitar a propagação do 
coronavírus (Covid-19). 

Com o empenho da 
tropa do grupamento e 
da Polícia Militar (PM-
-MT), a vigilância será 
contínua nos postos de 
fiscalização e por meio 
de barreiras volantes. A 
intensificação das ações 
atende à Portaria 125, de 
19 de março, do Governo 
Federal.

A medida restritiva é 
de caráter excepcional 
e temporária no prazo 
de 15 dias, podendo ser 
prorrogado. No período 
estão proibidos a entrada 
de cidadãos da Bolívia, 
Argentina, Colômbia, 
República Francesa, Pa-
raguai, Peru, Suriname 
e Guiana. O trabalho 
será desenvolvido den-
tro “Operação Hórus”, do 
Programa Vigia, do Mi-
nistério da Justiça e Se-
gurança Pública.

“Vamos aumentar nos-
so efetivo de policiais 
atuando na fronteira 
para cumprir a determi-
nação do Governo Fede-
ral. Já desempenhamos 
um trabalho periódico 
de enfrentamento aos 
crimes transfronteiriços 
e agora vamos intensifi-
car ainda mais”, afirma o 

comandante do Gefron, 
tenente-coronel PM, Fá-
bio Ricas.

A base operacional do 
grupamento fica no mu-
nicípio Porto Esperidião. 
Outros pontos de fisca-
lização estão distribuí-
dos na região do Matão 
(Pontes e Lacerda), Vila 
Cardoso, Avião Caído 
(Cáceres), Canil Integra-
do (Cáceres).

A portaria traz algu-
mas exceções. Fica au-
torizada a entrada de 
brasileiro, nato ou natu-
ralizado, imigrante com 
prévia autorização de 
residência definitiva em 
território brasileiro, pro-
fissional estrangeiro em 
missão a serviço de or-
ganismo internacional, 
desde que devidamente 
identificado, funcionário 
estrangeiro acreditado 
junto ao Governo brasi-
leiro.

A restrição de que trata 
esta portaria não impede 
o livre tráfego do trans-
porte rodoviário de car-
gas, na forma da legisla-
ção vigente, a execução 
de ações humanitárias 
transfronteiriças previa-
mente autorizada pelas 
autoridades sanitárias 
locais, o tráfego de resi-
dentes de cidades gême-
as com linha de fronteira 
exclusivamente terrestre.

O descumprimento 
das medidas disciplina-
das nesta portaria impli-
cará em responsabiliza-
ção civil, administrativa 
e penal do agente infra-
tor, a deportação ime-
diata e a inabilitação de 
pedido de refúgio. Medida visa restringir entrada de estrangeiros 

Gefron intensifica barreira para
impedir entrada de estrangeiros
FRONTEIRAS | A ação visa conter a propagação do coronavírus e atende portaria do Governo Federal

Foto: GeFron



Vagas de Emprego
1-Entregador, CNH AC, com experiência;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Técnico em Enfermagem, com COREN;
4-Auxiliar de escritório, boa comunicação, 
conhecimento pacote Office; 
5-Serviços Gerais para trabalhar com 
alumínio; 
6-Técnico em ar condicionado residencial, 
com experiência; 
7-Atendente, horário de trabalho: 12h às 20h;
8-Secretária, horário de trabalho: 17:30h às 
22h, conhecimento pacote Office; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com 
ensino médio completo e conhecimento em 
Pacote Office;
11-Instalador de tendas;
12-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concerto de 
refrigeradores, CNH AB;
14-Vendas, com experiência mínima de 01 
ano, bom relacionamento interpessoal; 
15-Ajudante de motorista, com experiência;
16-Auxiliar de produção, com experiência;
17-Consultor de vendas, com experiência;
18-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
19-Auxiliar de farmácia, ensino superior 
concluído ou cursando;
20-Repositor, com experiência, conhecimento 
em rotina de mercado, disponibilidade no 
período noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conhecimento 
em informática e redes sociais; 
23-Operador (a) de ponte rolante;
24-Escrita fiscal, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfil e 
são realizados das 07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 26 de março 2020 03 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020.

Processo Licitatório Nº 024/2020. A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Tor-
na Pública, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Pro-
cesso Licitatório Na Modalidade Tomada De Preços Nº 003/2020, Conforme 
Segue: Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para A Construção De 
Bueiros Em Concreto Em Estradas Vicinais No Municipio De Confresa Para 
Atender As Demandas Da Secretaria Municipal De Obras Deste Municipio. 
Conforme Contrato De Repasse Nº873469/2018/Mapa/Caixa E Prefetura De 
Confresa-Mt. Adjudicado/Homologado Para A Empresa: Lira E Costa Ltda - 
Me. Cnpj: 10.642.203/0001 - 35. End: Rua 10, S/N Vila União Bairro Comercial 
Santa Cruz Do Xingu – Mt, Cep: 78.664-000 Fone: 66 98444-9644 Email: Lira-
ecosta@Hotmail.Com   Representante:  Fabio Emidio Da Costa Vencedora Do 
Único Item Do Certame, No Valor Global De R$ 233.996,92 (Duzentos E Trinta 
E Três Mil Novecentos E Noventa E Seis Reais E Noventa E Dois Centavos). 

Confresa-Mt, 24 De Março De 2020.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

Presidente Comissão de Licitação. Portaria nº002/2020. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ -MT
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 014/2020

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comuni-
ca a todos os interessados que realizou no dia 16 de março de 2020 na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ADUELAS DE 
CONCRETO ARMADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SE-
CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”, aonde consagrou-se vencedor o 
Licitante: INDÚSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE EIRELI 
inscrita no CNPJ n° 32.535.489/0001-92 com valor total de R$ 400.430,00. 

Matupá – MT, 25 de março de 2020.
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA

Pregoeira Oficial

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ -MT
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Lici-
tação comunica a todos os interessados que a Licitação agendada para o dia 
23 de março 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 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO E PISTAS DE CAMINHA-
DA NO PARQUE FLORESTAL TAMANDUÁ BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT. Foi declarada DESERTA. Maiores informações podem ser so-
licitadas 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, 25 de março de 2020.
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA

Pregoeira Oficial

PATRICIA FELIX DE SOUSA, CNPJ: 17.207.609/0002-10, 
torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais Pré-
via, Instalação e Operação para a atividade “Atividade de 
clínica odontológica”, situado à Av. Interpeninsular, nº1736 
,bairro Jardim das Flores, Matupá-MT.

IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA, CNPJ nº 
09.590.018/0002-46, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, 
SEMA-MT, as Licenças Prévia, de Instalação e Operação 
para atividade “Comércio atacadista de defensivos agríco-
las, adubos, fertilizantes e corretivos de solo”, localizado 
na Av. Rio Branco, Centro, do município de Ipiranga do 
Norte. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

MOLINA GÁS, CNPJ: 08.775.117/0004-00, torna públi-
co que requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais Prévia, Instala-
ção e Operação para a atividade “Comércio varejista de 
gás liquefeito de petróleo (GLP)”, situado à Rua 9 nº 1736 
Bairro ZH2-002, Matupá-MT.

MOLINA GÁS, CNPJ: 08.775.117/0023-64, torna públi-
co que requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
SEMA/SINOP, as Licenças Ambientais Prévia, Instalação 
e Operação para a atividade “Comércio varejista de gás 
liquefeito de petróleo (GLP)”, situado à Rua das Avencas, 
nº 3391, bairro Jardim das Palmeiras, SINOP-MT.

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

Rogério Cristóvão da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 005/2020

Nova Mutum - MT, 25 de Março de 2020.

AVISO DE RESULTADO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 20 de Março 2020, com início às 08:00, 
tendo como objeto contratação de empresa para execução de reforma e 
ampliação do CMEII - Recanto dos Encantos, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a empresa: Item 165461, 
MT SERVIÇOS E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 14.952.461/0001 - 79 no valor de R$ 349.040,92.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2020

Presidente da CPL

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos. 
Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 07 de abril de 2020. 
HORÁRIO:08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Poderão participar do certame somente 
pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de 
Pequeno  Por te .  Anexos :  Deverá  se r  re t i r ado  pe lo  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 25 de março de 2020.

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que 
se fará a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 249/2019  PREGÃO ELETRONICO N°. 029/2019 
PROCESSO ADMINSTRATIVO N.º 127/2019, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA/MT, cujo 
objeto é o “FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 4X4, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONVÊNIO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PIBLICOS DE SORRISO/MT., DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA”, mediante as condições estabelecidas no Edital e Termo de 
Referência, que teve como vencedora a empresa: ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ N.º 
13.731.784/0001-70, sendo aderido ao ITEM: 1 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 4X4 MOTOR A 
DIESEL COM POTENCIA MINIMA DE 88 HP E PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 6674 KG. COM 
GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS, CARREGADEIRA DE NO MINIMO 1,00 M³, RETOESCAVADEIRA DE NO 
MINIMO 0,26 M³, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 METROS, CABINE COM AR 
CONDICIONADO - VALOR UNITÁRIO R$ 225.500,00 – valor total da adesão R$ 225.500,00.

Marisete M. Barbieri

ADESÃO N° 031/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos interessados, a prorrogação da data de 
abertura e julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2020, que se realizará às 10:30 horas (Horário Oficial 
de Sorriso – MT), do DIA 03 DE ABRIL DE 2020, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GAIOLAS PARA FRANGOS, ADUBOS, DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS, MUDAS ORNAMENTAIS E ALEVINOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 
2/2020 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. ' CONFORME 
A SEGUIR, ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI CNPJ/CPF Nº 
30.082.076/0001-74 ITENS VENCEDORA - 836134 - R$19,95, - 836744 - R$14,98, - 836746 - R$20,88, - 836742 
- R$30,99, - 836741 - R$25,98, - 836729 - R$8,43, - 836732 - R$8,90, - 836733 - R$9,00, - 836737 - R$18,67, - 
836738 - R$19,51, - 836740 - R$19,50, - 836739 - R$18,99, - 836730 - R$8,45, - 836750 - R$20,19, - 836748 - 
R$29,51, - 836749 - R$42,16, - 836751 - R$27,99, - 836789 - R$25,20, - 836788 - R$18,20, - 836794 - R$24,10, - 
836792 - R$25,20, - 836795 - R$28,99, - 836793 - R$33,00, - 836798 - R$15,45, VALOR TOTAL R$38.816,30, 
AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 14.676.091/0001-94 ITENS 
VENCEDORA - 836141 - R$47,10, - 836168 - R$249,00, - 836757 - R$189,90, - 836187 - R$397,00, - 836133 - 
R$377,00, - 836769 - R$119,00, - 836768 - R$148,20, VALOR TOTAL R$9.687,90, ANA MARIA PIRES BELEM 
CNPJ/CPF Nº 04.360.651/0001-43 ITENS VENCEDORA - 836807 - R$333,00, - 836210 - R$915,00, - 836770 - 
R$128,00, - 836772 - R$182,00, - 836135 - R$1.855,00, VALOR TOTAL R$21.075,00, ANDREIA LORENZI 
CNPJ/CPF Nº 17.189.700/0001-79 ITENS VENCEDORA - 836152 - R$2.115,00, - 836162 - R$3.020,00, VALOR 
TOTAL R$27.190,00, BETANIAMED COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF Nº 09.560.267/0001-08 ITENS 
VENCEDORA - 836116 - R$484,00, VALOR TOTAL R$2.420,00, BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF Nº 34.680.592/0001-51 ITENS VENCEDORA - 836989 - R$5.826,00, - 
837073 - R$73,00, - 837072 - R$93,00, - 836126 - R$740,00, - 836129 - R$680,00, - 836204 - R$1.120,00, - 
837106 - R$235,00, - 837141 - R$270,00, - 836968 - R$770,00, - 836881 - R$18,90, - 836173 - R$384,99, - 
836884 - R$450,00, - 836885 - R$65,00, - 836766 - R$134,00, - 837107 - R$44,00, - 836196 - R$131,99, - 836220 
- R$265,00, - 836967 - R$1.020,00, - 836760 - R$122,00, - 836761 - R$122,00, - 836762 - R$2.900,00, - 836767 - 
R$368,00, VALOR TOTAL R$244.374,20, CIRURGICA PARMA LTDA CNPJ/CPF Nº 10.368.534/0001-29 ITENS 
VENCEDORA - 836120 - R$2.200,00, - 836841 - R$6.624,00, - 836818 - R$2.120,00, - 836879 - R$249,00, - 
836843 - R$590,00, - 836160 - R$1.900,00, - 836886 - R$3.188,00, - 836765 - R$318,00, - 836215 - R$350,00, - 
836216 - R$317,00, - 836728 - R$2.199,00, - 836812 - R$2.199,00, - 836163 - R$790,00, - 836172 - R$793,00, 
VALOR TOTAL R$139.467,00; COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA 
CNPJ/CPF Nº 95.433.397/0001-11 ITENS VENCEDORA - 836946 - R$1.200,00, VALOR TOTAL R$6.000,00, 
DENTAL ALTA MOGIANA - C. DE PROD. ODONTOLOGICOS CNPJ/CPF Nº 05.375.249/0001-03 ITENS 
VENCEDORA - 836157 - R$3.885,00, - 836158 - R$6.495,00, - 837087 - R$670,00, - 836969 - R$6.000,00, 
VALOR TOTAL R$171.115,00 DENTAL OESTE EIRELI CNPJ/CPF Nº 05.412.147/0001-02 ITENS VENCEDORA 
- 836156 - R$253,95, - 836159 - R$285,00, VALOR TOTAL R$7.929,00, E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 02.136.854/0001-25 ITENS VENCEDORA - 836882 - R$31,35, - 836987 - R$6.441,00, - 836219 - 
R$3.705,00, - 836735 - R$145,35, - 836787 - R$27,73, VALOR TOTAL R$34.047,50, F. K. PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 12.655.741/0001-90 ITENS VENCEDORA - 836145 - R$8,48, VALOR 
TOTAL R$848,00, HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 
MEDICO - HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 13.994.852/0001-93 ITENS VENCEDORA - 836105 - R$530,00, - 
836209 - R$1.998,00, - 836127 - R$102,00, - 836164 - R$19.990,00, - 836753 - R$1,00, - 836752 - R$6,50, - 
836155 - R$64,89, - 836878 - R$70,80, - 836165 - R$106,00, - 836195 - R$78,00, - 836193 - R$42,00, - 836194 - 
R$58,00, - 836188 - R$260,00, - 836191 - R$58,89, - 836206 - R$20.000,00, - 837108 - R$66,00, - 836199 - 
R$190,00, - 836758 - R$69,00, - 836763 - R$64,00, - 837109 - R$24,00, - 837110 - R$23,00, - 837111 - R$28,00, - 
836176 - R$3.999,00, - 836784 - R$60,00, - 836783 - R$60,00, - 836799 - R$7.500,00, VALOR TOTAL 
R$109.493,00, HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF Nº 
13.035.459/0001-72 ITENS VENCEDORA - 836170 - R$7.500,00, VALOR TOTAL R$15.000,00, K.C.R. 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP CNPJ/CPF Nº 09.251.627/0001-90 ITENS VENCEDORA - 836125 
- R$977,00, - 836128 - R$1.459,00, VALOR TOTAL R$32.228,00, M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 31.455.241/0001-59 ITENS VENCEDORA - 836182 - 
R$1.473,00, - 836842 - R$1.050,00, - 836149 - R$512,99, - 836809 - R$540,00, - 836151 - R$540,00, - 836150 - 
R$485,00, - 836214 - R$2.948,00, - 836177 - R$138,00, - 836179 - R$423,00, - 836189 - R$320,00, - 836940 - 
R$33,00, - 836780 - R$1.476,99, - 836747 - R$797,99, - 836764 - R$290,00, - 836771 - R$103,99, - 836888 - 
R$233,60, - 837112 - R$1.366,00, - 836779 - R$189,30, - 836778 - R$177,30, - 836777 - R$199,85, - 836800 - 
R$10.620,00, - 836801 - R$1.525,00, VALOR TOTAL R$132.907,21, MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS 
CNPJ/CPF Nº 24.473.719/0001-08 ITENS VENCEDORA - 836181 - R$4.999,99, VALOR TOTAL R$14.999,97, 
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 32.421.421/0001-82 ITENS 
VENCEDORA - 836875 - R$79,27, - 836139 - R$64,02, - 836140 - R$95,13, - 836138 - R$46,95, VALOR TOTAL 
R$57.074,00, OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF Nº 05.895.525/0001-
56 ITENS VENCEDORA - 836947 - R$478,00, - 836118 - R$1.140,00, - 837074 - R$280,00, - 836949 - R$385,00, - 
836213 - R$110,00, - 836743 - R$32,00, - 836745 - R$32,50, - 836731 - R$22,30, - 836734 - R$24,40, - 836782 - 
R$112,00, - 836781 - R$13,90, VALOR TOTAL R$82.730,00, PERFIL HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF Nº 
19.430.036/0001-33 ITENS VENCEDORA - 836808 - R$7,90, - 836174 - R$14,50, - 836184 - R$88,00, - 836183 - 
R$44,00, - 836190 - R$630,00, - 836786 - R$20,00, - 837113 - R$28,00, - 837114 - R$28,00, - 836802 - 
R$3.168,00, VALOR TOTAL R$41.008,00 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ/CPF Nº 
29.700.587/0001-23 ITENS VENCEDORA - 836185 - R$130,84, - 836117 - R$484,99, - 836130 - R$314,83, - 
836131 - R$106,98, - 836148 - R$1.998,99, - 836147 - R$2.489,99, - 836880 - R$72,99, - 836169 - R$44,16, - 
836167 - R$47,08, - 836207 - R$949,99, - 836212 - R$113,92, - 836132 - R$237,99, - 836736 - R$276,13, - 836119 
- R$2.374,99, VALOR TOTAL R$47.427,27 PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 
66.783.630/0002-79 ITENS VENCEDORA - 836218 - R$17.900,00, VALOR TOTAL R$35.800,00 PROTEC 
EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 06.207.441/0001-45 ITENS VENCEDORA - 836889 - R$8,00, - 836200 - 
R$8,00, - 836201 - R$8,00, VALOR TOTAL R$1.680,00, SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 12.246.862/0001-88 ITENS VENCEDORA - 836175 - R$7.490,00, VALOR TOTAL R$7.490,00, 
SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF Nº 26.749.239/0001-52 ITENS VENCEDORA - 
836988 - R$3.330,00, - 836144 - R$4.199,00, - 836197 - R$1.135,00, VALOR TOTAL R$193.545,00, V P SILVA 
BRINQUEDOS CNPJ/CPF Nº 18.448.863/0001-91 ITENS VENCEDORA, - 836161 - R$860,00, VALOR TOTAL 
R$ 8.600,00, VALOR TOTAL GERAL R$ 1.482.952,35.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros

Prefeito Municipal

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020

AVISO DE CANCELAMENTO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2020

Ari Genézio Lafin

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo de inexistência de interessados vem por meio deste cancelar o 
procedimento licitatório de Pregão Presencial nº 025/2020, tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DE PLANTÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E BOLO PARA O ANIVERSÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)”. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 03 DE ABRIL DE 2020 (Conforme Artigo 4º-G da Medida Provisória nº 
926 de 20 de Março de 2020), na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 
2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2020, objetivando o “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DE 
PLANTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Carretas bateram e uma caiu no rio 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador Mauro 
Mendes (DEM), indo con-
trário à determinação do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), re-
comendou a manutenção do 
isolamento social como pre-
venção ao alastramento da 
pandemia do coronavírus no 
estado de Mato Grosso.

“Vamos continuar a res-
tringir o convívio social e 
a preparar toda a estrutura 
necessária para atender aos 
possíveis doentes do corona-
vírus”, disse o governador.

Mendes, na tarde de on-
tem (25) decretou estado de 
calamidade pública em Mato 
Grosso.

SECRETÁRIO
ESTARRECIDO
Após as declarações do 

presidente Bolsonaro em 
rede nacional de Rádio e Te-
levisão, todos os secretários 
estaduais de Saúde do Brasil 
assinaram uma carta criti-
cando as falas do presidente, 
onde defende o fim do isola-
mento social no país.

Para o secretário de Saú-
de de Mato Grosso, Gilberto 
Figueiredo todos os seus co-
legas ficaram “estarrecidos” 
com as declarações do pre-
sidente.

“Infelizmente o que vimos 
em seu pronunciamento foi 
uma tentativa de desmobi-
lizar a sociedade brasileira, 
as autoridades sanitárias de 
todo o País. Sua fala dificulta 
o trabalho de todos, inclu-
sive de seu ministro [Luiz 
Henrique Mandetta] e técni-
cos”, diz trecho da carta.

Figueiredo como todos os 
secretários de Saúde defen-

dem que o momento é de 
demonstrar à população a 
gravidade do momento que 
atravessa o Brasil. 

Na carta eles apontam que 
não se pode permitir que 
exista uma dubiedade no en-
frentamento ao coronavírus.  
E que é necessário reparar 
o grave erro cometido por 
Bolsonaro.

“Já temos dificuldades de-
mais para enfrentar. Não po-
demos permitir o dissenso e 
a dubiedade de condução do 
enfrentamento à Covid-19. 
Assim, é preciso que seja re-
parado o que nos parece ser 
um grave erro do Presidente 
da República. É preciso que 
se entenda, vidas perdidas, 
não serão recuperadas ja-
mais”, diz a nota.

ATRITO COM
GOVERNADORES
As declarações do presi-

Mayke toscano/secoM-Mt

Secretários de Saúde ficaram estarrecidos 

Estados repudiam fala de Bolsonaro
REVOLTA | Além de vários governadores, entidades médicas repudiam posicionamento do presidente

SORRISO

Comitê decide manter 
comércio fechado pelo 
menos até sábado

N.S.HELENA

Carreta carregada com 
arroz cai em rio após 
colisão em ponte

Foto: PJc

Tais informações circulam nas redes sociais 

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Após o pronunciamen-
to do presidente da Repúbli-
ca Jair Bolsonaro, na noite de 
terça (24), pedindo aos Esta-
dos e municípios a reabertu-
ra do comércio, a volta das 
escolas e o fim do confina-
mento, o prefeito de Sorriso 
Ari Lafin convocou uma reu-
nião de urgência do comi-
tê permanente de combate 
ao coronavírus que decidiu 
manter o comércio fechado 
até sábado (28), data em que, 
pela manhã, voltará a se reu-
nir.

SÓ NOTÍCIAS

O acidente envolven-
do duas carretas (marcas e 
modelos não informados) 
ocorreu no final da tarde de 
terça (24), na ponte sobre o 
Rio Santa Helena, na MT-
320, em Nova Santa Helena. 
De acordo com informações 
do comandante do Núcleo da 
Polícia Militar, João da Silva 
Ribeiros, uma delas que esta-
va carregada com arroz aca-

Por volta das 21h, o co-
mitê se reuniu, ao ar livre, no 
pátio do Centro de Eventos 
Ari José Riedi e, por unani-
midade, decidiu que em Sor-
riso o comércio permanecerá 
fechado e as escolas com as 
aulas suspensas.

“Eu preciso me preo-
cupar com essa cidade, com 
a proteção dos empresários, 
funcionários e de toda so-
ciedade. Ao longo da semana 
vamos ouvir os profissionais 
da saúde, observar as reco-
mendações da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) 
para daí sim tomarmos novas 
decisões”, disse Lafin.

bou caindo na água.
Ribeiro explicou que 

um dos condutores envol-
vidos no acidente, por não 
conhecer bem a rodovia, te-
ria entrado muito rápido na 
curva onde fica ponte e aca-
bou provocando a colisão. A 
carreta que caiu no rio ficou 
completamente destruída e 
deve ser retirada com ajuda 
de um guincho. Já a outra 
teve apenas danos na lateral 
esquerda.

dente causaram atritos com 
vários governadores, nos 
quais ele chamou de irres-
ponsáveis pelas medidas 
adotadas no combate ao 
coronavírus. Na manhã de 
ontem (25) Bolsoanaro se 
reuniu virtualmente com os 
governadores da região su-
deste e uma tensão foi criada 
entre eles, principalmente 
com João Dória (PSDB).

Após a reunião outros go-
vernadores manifestaram 
descontentamento com o 
presidente, entre eles, Rena-
to Casagrande (PSB) do Es-
pírito Santo, Ronaldo Caia-
do (DEM) de Goiás e Helder 
Barbalho (MDB) do Pará.

ESPECIALISTAS
CONTRARIOS
A Sociedade Brasileira de 

Infectologia (SBI) também 
divulgou nota contrariando 
das declarações do presi-

dente. Para a entidade que 
é filiada à Associação Mé-
dica Brasileira dizendo que 
a mensagem de Bolsonaro 
pode confundir a população. 
“Tais mensagens podem dar 
falsa impressão à população 
que as medidas de contenção 
social são inadequadas”, diz 
trecho da nota.

O comunicado apontou a 
gravidade da situação e re-
comendou que o isolamen-
to social ainda é a melhor 
alternativa. “Quando o Co-
vid-19 chega à fase de franca 
disseminação comunitária, a 
maior restrição social [...] se 
impõe. A epidemia é dinâ-
mica. Ficar em casa é a res-
posta mais adequada para a 
maioria das cidades brasilei-
ras neste momento, princi-
palmente as mais populosas”, 
conclui a nota que foi assina-
da pelo presidente da SBI, 
Clóvis Arns da Cunha.

TESTES DE CORONAVÍRUS

Governo publica 
portaria que habilita 
laboratórios

Foto: tchélo FigueireDo

Objetivo é ampliar número de unidades credenciadas para 
o diagnóstico 

DA REPORTAGEM

Os laboratórios públi-
cos, privados, de ensino e 
pesquisa que tiverem inte-
ressados em receber a habi-
litação oficial para realizar o 
exame de coronavírus (Co-
vid-19) em Mato Grosso já 
podem solicitar o pedido de 
credenciamento. O Governo 
do Estado publicou na edi-
ção do Diário Oficial a porta-
ria n°099/2020GBSES, com 
todas as regras do processo. 
De acordo com documento, 
antes de realizar o pedido 
de inscrição para o creden-
ciamento é necessário que 
os laboratórios sigam alguns 

requisitos para participar do 
processo.

I- Possuir registro no 
CNES e informar o número 
do respectivo registro;

II - Apresentar cópia do 
Alvará da Vigilância Sanitá-
ria (exceto laboratório públi-
co de ensino e pesquisa);

III - Comprovar a exis-
tência, no laboratório, de 
técnico com experiência em 
biologia molecular na reali-
zação de RT-PCR em tempo 
real;

IV - Possuir laborató-
rio de contenção NB-2 para 
manipulação das amostras 
e utilizar os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 

adequados a esse nível de 
contenção;

V - Firmar o Termo de 
Cooperação Técnica Labo-
ratorial, Anexo Único desta 
Portaria.

Os laboratórios que 
atendem aos cincos requi-
sitos listados acima, devem 
encaminhar os documentos 
digitalizado (em alta resolu-

ção) para o e-mail: dirlacen@
ses.mt.gov.br. Os estabeleci-
mentos receberão uma visita 
técnica para vistoria do local.

Todo o processo será 
conduzido por uma equipe 
de profissionais do Labo-
ratório Central do Estado 
(Lacen-MT) que analisará as 
propostas apresentada por 
cada um dos interessados.


