
A prefeita Rosana Martinelli anunciou novo decreto que reforça medidas emergenciais de prevenção ao Coronavírus. Para evitar o colapso do ramo 
de transporte, fica permitido o funcionamento de borracharias, oficinas de manutenção, postos de molas, recapadoras e reparos mecânicos de veí-
culos automotores, limitando-se 50% da capacidade.                                         Página -4

SINOP

Ramos ligados ao transporte
poderão voltar a trabalhar

CONSTRUÇÃO DE PONTES

Veja como
higienizar
melhor os
alimentos
Com o recolhimento 
domiciliar aconselhado 
por autoridades de saú-
de devido à pandemia do 
coronavírus, muita coisa 
muda na rotina e provo-
ca transformações, prin-
cipalmente com a neces-
sidade de incorporação 
de novos hábitos.
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O governador Mauro Mendes deve encaminhar à Assembleia Legislativa nos próximos dias 
uma mensagem pedindo autorização dos deputados para que o Estado contraia um empréstimo 
de R$ 550 milhões.                               Página -4

REDUÇÃO DA
TIRAGEM
EM RESPEITO
AOS SEUS
FUNCIONÁRIOS

O Diário do Estado MT, 
em concordância com a atual 
crise causada pelo Covid-19, 
informa que continuará 
presando pela qualidade da 
informação neste período, 
porém, em tiragem menor em 
respeito aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, 
muita gente está envolvida 
e, na maior parte do tempo, 
próximos uns aos outros. E é 
pensando na prevenção que 
decidimos fornecer a você, lei-
tor, as notícias mais importan-
tes em 4 páginas. Logo, tudo 
voltará ao normal!

Clemerson mendes

divulgação

divulgação
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Mato Grosso 
sexta-feira, 27 de março de 2020
Ano II - Edição 261 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000 Manhã Tarde Noite Máx 30 | Mín 24



    

Dentre os muitos caminhos trilhados pelos pes-
quisadores, há um que tem se mostrado promis-
sor que é o uso de um medicamento sem patente, 
usado no combate à malária

Momentos difíceis exigem muito de cada 
um de nós. Inegavelmente, vivemos tempos 
dos quais nos lembraremos, ou sentiremos 
os efeitos, por muitos anos. A dissemina-
ção do coronavírus, reconhecida como uma 
pandemia pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) mudou drasticamente nossas 
rotinas e, do ponto de vista filosófico, a for-
ma como encaramos a vida.

Cidades fechadas, pessoas isoladas em 
suas casas, apenas serviços essenciais fun-
cionando são algumas das mudanças que já 
fazem parte do cotidiano de muitos brasi-
leiros. Os prognósticos, ainda que otimistas 
em alguns casos, não são positivos e preve-
em que o quadro se estenderá ainda por um 
longo período.

Mesmo diante do cenário caótico, é pre-
ciso que resistamos. Que nos transforme-
mos. Que nos modifiquemos. Cada um de 
nós tem que ser um agente de segurança 
sanitário! É nossa responsabilidade adotar-
mos as boas práticas sanitárias e cobrar de 
cada um o mesmo comportamento. A nossa 
saúde e a do nosso próximo são sim nossa 
responsabilidade.

Não é momento de achismos, não há es-
paço para encontrarmos culpados. É hora do 
máximo cuidado, porque não há notícia de 
que a doença escolha pessoas por cor par-
tidária, classe social, religião ou orientação 
sexual. O momento requer seguirmos exem-
plos e modelos indicados por especialistas. 
Um achismo, um palpite, pode resultar na 
sua morte ou na morte de alguém próximo. 
Não há margem para erro.

Enquanto isso, milhares de profissionais 
da Saúde, milhares de pesquisadores, traba-

lham noite e dia em busca de medica-
mentos que consigam combater o vírus 

que já matou milhares de pessoas e, infeliz-
mente, matará outros milhares em um curto 
período de tempo em todo o planeta.

Dentre os muitos caminhos trilhados pe-
los pesquisadores, há um que tem se mostra-
do promissor que é o uso de um medicamen-
to sem patente, usado no combate à malária e 
que também é ministrado aos pacientes com 
lúpus. Nos resta torcer para que esta pesqui-
sa, que este trajeto chegue enfim à cura do 
coronavírus e à redução deste momento de 
pânico a uma lembrança.

Outro efeito deletério desta pandemia se 
dá na economia. Desemprego em massa, fa-
lência de diversos negócios, sobretudo os de 
menor porte, são realidades bem próximas 
que precisam ser combatidas.

Deixar de tirar dinheiro na economia é 
a melhor medida que o governo pode tomar 
nesse momento. Prorrogando prazos para o 
pagamento dos impostos, liberando recursos 
para fomentar os negócios, criar mecanis-
mos para proteger aqueles que vivem na in-
formalidade, 4 em cada 10 no nosso país, são 
algumas das ações que devem ser tomadas.

Sem pânico, mas reconhecendo a gravi-
dade do problema, com esforço e algumas 
restrições, enfrentaremos mais esta crise 
e sairemos dela mais fortes. A história de-
monstra que a cada nova dificuldade, a hu-
manidade encontra uma saída e segue em 
frente. Então, tenho a certeza de uma coisa: 
nós seguiremos!

Fábio de Oliveira é advogado, contador e 
mestre em ciências contábeis

Momentos difíceis

FÁBIO DE OLIVEIRA
Higienizar sempre!
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passe com os riscos que estavam, literal-
mente, em suas mãos.

Limpar aparelhos tecnológicos exige 
alguns cuidados, e você deve procurar 
um profissional de confiança para saber 
detalhes. Em linhas gerais a limpeza com 
um pano único em álcool isopropílico, 

com o disposi-
tivo desligado, 
é o melhor ca-
minho para ter 
segurança, mas, 
claro, esse “con-
selho” não subs-
titui a orienta-
ção profissional.

A limpeza 
deve ser feita, 
também, depois 
que outras pes-
soas tenham 

acesso ao seu dispositivo ou após você 
deixar o mesmo sobre locais que não se-
jam devidamente higienizados, além, é 
claro, de uma infinidade de outras sita-
ções.

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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Não é apenas com o celular que você deve se preocupar. Fone 
de ouvido, teclado, mouse, controle remoto, cabos e outros 
podem “estocar” agentes contaminantes se não forem devida-
mente higienizados. Todo o cuidado é pouco, não apenas em 
momentos de epidemias. Doenças, digamos, menos “expres-
sivas” contaminam pessoas todo o tempo e, muitas vezes, por 
pura e simples falta de cuidado e higiene.
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Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Grandes crises nos ensinam grandes 
lições. Uma delas, que reaprendemos com 
o vírus que gerou crise no mundo todo 
(ou, ao menos, deveríamos reaprender), 
é que dispositivos tecnológicos tendem 
a ser agentes de proliferação de doenças, 
quando não são devidamente 

higienizados.
Não adianta 

você ser um cara 
cuidadoso ou 
mesmo paranoi-
co, adotar incon-
táveis medidas 
de segurança, la-
var as mãos, usar 
álcool em gel e 
não desinfectar o 
dispositivo.

Imagine a si-
tuação: você está 
na fila, esperando para pagar suas com-
pras. O ambiente e as coisas que tocou 
podem ter algum microrganismo nocivo. 
Você utiliza o celular enquanto espera. 
Após manipular dinheiro ou digitar sua 
senha em um terminalzinho que todo 
mundo coloca as mãos, sai apressado, 
guarda o celular no bolso e se higieniza. 
Feito isso, pega novamente o aparelho se 
segue sua vida normal.

Nesse exato momento você fez do 
dispositivo seu pior “inimigo”, visto que 
ele manteve “guardado” tudo que poderia 
oferecer risco até que você tivesse a falsa 
sensação de segurança e se despreocu-

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso abriu canais para 
que a população e o em-
presariado possam fa-
zer doações para ajudar 
na prevenção e combate 
ao coronavirus. Uma das 
frentes de atuação está 
sendo coordenada pela 
primeira-dama Virginia 
Mendes, com o programa 
Vem Ser Mais Solidário, 
que visa arrecadar cestas 
básicas e itens alimentí-
cios, tais como arroz, fei-
jão, óleo, macarrão, café, 
açúcar, sal, sardinha, fa-
rinha de trigo, extrato de 
tomate, café, além de itens 
de higiene pessoal (sabo-
nete) e de limpeza (sabão 
em barra e água sanitária.

A arrecadação será des-
tinada às famílias caren-
tes e pessoas em vulne-
rabilidade social nos 141 
municípios. Quem pre-
ferir poderá doar recur-
sos diretamente na conta 
bancária especial, aberta 
exclusivamente para isso: 
Banco do Brasil: Agência 
3834-2, conta corrente nú-
mero 1.042.810-0 (CNPJ 
03.507.415/0009 - 00).

Já a Secretaria de Esta-
do de Saúde pede doações 
de EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individuais), 
como máscaras de prote-
ção, álcool 70% para uso 
dos profissionais de saúde 
e demais equipamentos, 
como respiradores e ven-
tiladores mecânicos. A do-
ação de recursos financei-
ros para a Saúde pode ser 
feita pela conta do Fundo 
Estadual de Saúde: Agên-
cia 3834-2, conta cor-
rente 1.042.809-7 (CNPJ 
04.441.389/0001-61).

“Pedimos a colaboração 
da sociedade, das associa-

ções, dos empresários, de 
todos que possam cola-
borar de alguma forma. 
Estamos preparando toda 
a estrutura necessária 
para atender os prováveis 
pacientes e também to-
mando as medidas para 
auxiliar as pessoas que 
poderão ser impactadas. 
Precisamos unir esforços 
para minimizar ao máxi-
mo os danos do corona-
vírus”, afirmou o governa-
dor Mauro Mendes.

Até o momento, a Se-
cretaria de Estado de De-
senvolvimento Econô-
mico (Sedec) já recebeu 
doação de 200 mil litros 
de álcool 70%, feita por 
empresas ligadas ao Sin-
dicato das Indústrias Su-
croalcooleiras. 

O produto está sendo 
engarrafado com o apoio 
de empresas parcerias e 
distribuído em unidades 
hospitalares e em órgãos 
públicos que continuam 
a operar durante este pe-
ríodo.

A Sedec ainda recebeu 
da Associação Mato-gros-
sense de Produtores de 
Algodão (Ampa) um lote 
de 400 mil máscaras para 
abastecer o estoque dos 
profissionais de saúde.

A Secretaria de Estado 
de Fazenda (Sefaz) tam-
bém já articulou junto ao 
Ministério Público Esta-
dual (MPE) a destinação 
de mais de R$ 7,4 milhões 
às ações contra o corona-
vírus, obtidos por meio de 
Termos de Ajustamento 
de Conduta (TACs) firma-
dos entre empresas e o 
promotor de Justiça Joel-
son Maciel. Desse total, R$ 
1,2 milhão será destinado 
às ações sociais e todo o 
valor restante para a Saú-
de. Doação de 200 mil litros de álcool 70% 

Governo abre canais para doação de
recursos, equipamentos e mantimentos
AJUDA AO PRÓXIMO | População e empresários podem contribuir por depósitos ou doações

Foto: tchélo Figueiredo



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 Offi ce; 
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 Offi ce; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com 
ensino médio completo e conhecimento em 
Pacote Offi ce;
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 fi scal, com experiência.

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

encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 002/2020 

AO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de sua Presidente da CPL, torna público para conhecimento 
dos interessados, que foi realizado novas alterações no Edital de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA HABILITADA PARA COSTRUÇÃO DE 18 FAIXAS ELEVADAS 
E 05 LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇA-
MENTÁRIAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”.  Para 
acesso ao Edital Complementar 002/2020, os interessados deverão consultar 
o site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, e, maiores informações no Setor de 
Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 17h, pelo fone (66) 
3575-5100 ou e-mail licitação@peixotodeazevedo.mt.gov.br. Em atendimento 
ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fi ca reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido, fi cando marcada nova sessão pública para às 13h:30m (treze 
horas e trinta minutos) do dia 15 de abril de 2020, na sala de Licitações, no 
Paço Municipal Milton José Santana. 

Peixoto de Azevedo 26 de março de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA 

Presidente CPL

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO
NORTE – COACEN

CNPJ 07.572.351/0001-16 - NIRE 51400007161
EDITAL DE CANCELAMENTO

DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE 
– COACEN, por seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, aten-
dendo as recomendações nacionais e internacionais, incluindo a não aglome-
ração de pessoas, e visando a redução da transmissibilidade da Covid-19, 
doença causada pelo Coronavírus, informa o cancelamento da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, cuja realização estava prevista conforme 
Edital de convocação para a data de 27 de março de 2020, no auditório da 
sede da Cooperativa, estabelecida na Rodovia MT 242, nº 840, Loteamento 
Valo, em Sorriso – MT, às 15:00 horas, em primeira convocação; o Conselho 
de Administração decidirá nova data para a realização da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, comunicando a todos os cooperados, conforme 
as regras de convocação estabelecidas pelo Estatuto social da Cooperativa.

Sorriso – MT, 23 de março de 2020.
EDUARDO ZORZI

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº060/2020
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº046/2020

“EXCLUSIVO E REGIONALIZADO PARA ME-EPP”
DECRETO MUNICIPAL Nº 101/2017

A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar no dia 08  de ABRIL  de 2020, às 09:00 hs (horário 
local), na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Av. Centro 
Oeste, nº286, Centro na cidade de Confresa-MT, a Reunião para realização 
do PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº046/2020,  do tipo Menor Preço por Item 
de acordo com as Leis em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponí-
veis na sala do Departamento de Licitações e Contratos no endereço citado 
acima e no site Confresa.org no link do Portal da Transparência, de segunda 
à sexta-feira, tel. Contato (66) 3564-1818,  RAMAL 31   ou  pelo  email: lici-
taconfresa@hotmail.com OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONFRESA - MT.  
CONFRESA-MT, 26    DE   MARÇO   DE   2020 

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Pregoeiro MUNICIPAL

Portaria nº082/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº028/2020.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº020/2020

A Prefeitura Municipal de Confresa/MT torna pública, para o conhecimento 
dos interessados, o resultado do processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial Nº020/2020,  conforme segue: OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT.   ADJUDICADO/HOMO-
LOGADO
Para a empresa:   C.M. TRINDADE  & CIA  LTDA
CNPJ: 28.665.128/0001-93
END: AV. BRASIL, 539-  JARDIM VITORIA – 
CONFRESA/MT. CEP:78.352-000 
FONE 66-3564-1840
Representante: CAROLINE MATOS  TRINDADE
Vencedora dos  itens:01,03,06,07,08,09,10,11,12 do certame, no valor global 
de  R$ 104.321,70- ( Cento Quatro   Mil e Trezentos Vinte Um  Reais e Setenta  
Centavos).
Registro de Preços válido por um período de 12 meses, visto que a empresa 
atendeu todos os requisitos do Edital e seus Anexos.

Confresa-MT, 26 de  MARÇO   de 2020.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
Pregoeiro Municipal
Portaria nº082/2020

ISADORA PROTASIO DE ANDRADE, CPF nº 
023.735.201-09, torna público que requereu junto à Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente SAMA/NM 
de Nova Mutum, as Licenças Prévia e de Instalação para 
atividade de “Condomínio Vertical Residencial”, localizado 
no Bairro Lírios do Campo, neste município. Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental.

VALE DO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS 
LTDA, CNPJ: 37.527.173/0008-49, torna público que re-
quereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambiente – 
SEMA/MT, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação  (LO) para desenvolver ativida-
de de pós-colheita, zona rural do município de Sinop/MT. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

 2018     
572 

 29.131 
 6.421 

 317 
 59 

 146 
 36.646 

 - 
 603 
 19 

 622 
 - 

 4.700 
 68.677 
 73.999 

 110.645 

Águas de Sinop S.A.
CNPJ: 20.930.953/0001-66

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. na data de 21 de fevereiro de 2020, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante 
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Total do realizável a longo prazo
Imobilizado
Ativo de contrato da concessão
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

 2019      
507 

 24.236 
 7.634 

 - 
 3.216 

 150 
 35.743 
 1.731 

 463 
 265 

 2.459 
 75 

 11.748 
 66.206 
 80.488 

 116.231 

   2018      
5.473 

 - 
 939 
 290 

 - 
 126 

 6.828 
 41.892 
 45.410 
 1.871 

 - 
 339 

 89.512 
96.340 

 7.373 
 - 

 6.932 
 14.305 

 110.645 

Passivos 
Fornecedores e empreiteiros
Financiamentos
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações fiscais
Imposto de renda e contribuição social
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Financiamentos
Contas correntes a pagar para partes relacionadas
Passivo fiscal diferido
Provisão para demandas judiciais
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de subvenção para investimentos
Reserva de lucros
Patrimônio líquido 
Total do passivo e patrimônio líquido

  2019        
5.494 
 1.555 

 909 
 309 
 37 

 218 
 8.522 

 44.349 
 34.841 
 1.090 

 101 
 - 

 80.381 
 88.903 

 12.480 
 3.558 

 11.290 
 27.328 

 116.231 

Balanço patrimonial

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Mato Grosso, 27/03/2020.
A diretoria.

 2018  

5.927

-

5.927

Lucro líquido do exercício

Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente total

 2019
 13.023 

-

 13.023 

Demonstração do resultado abrangente

 2018 
  

  8.084 

3.133 
 3.659 

 286 
 (612)

 202 
 259 

 1.503 
 359 

16.873 

 (2.373)
 (78)
 147 
 (19)

 64 

 (215)
 191 

 (206)
 (435)

 5 
(227)

 (1.702)

 12.025 

 4.247 
 618 

 (6.662)
 (8.000)

 (9.797)

1.208 
 (438)

 (2.925)
 

(2.155)

 73 
 499 
 572 

 73

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos impostos 
Ajustes para:
   Amortização e depreciação
   Juros sobre financiamentos
   Amortização do custo de captação
   Juros sobre aplicações financeiras
   Ajuste a valor presente de clientes
   Provisão para demandas judiciais
   Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa
   Baixa de títulos do contas a receber

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) / Diminuição dos ativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Depositos judiciais
Outros créditos
Aumento / (Diminuição) dos passivos
Fornecedores e empreiteiros
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações fiscais
Pagamento de demandas judiciais
Outras contas a pagar
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
Juros recebidos
Aquisição de ativo de contrato da concessão
Conta corrente líquida - partes relacionadas
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de 
investimento
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Financiamentos captados
Custo na captação de financiamentos
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de 
financiamento 
(Redução) Aumento líquido em caixa e 
equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
(Redução) Aumento líquido em caixa e 
equivalentes de caixa 

 2019
 

     12.465 

3.175 
 3.712 

 305 
 (1.137)

 - 
 409 
 118 

 1.416 
 20.463 

 (2.607)
 317 
 53 

 (246)
 (4)

 21 
 (30)

 19 
 (308)
 (434)
 (249)

 (3.138)

 13.857 

3.084 
 959 

 (7.109)
 (10.569)

 (13.635)

 - 
 (287)

 - 

 (287)

 (65)
 572 
 507 

 (65)

Demonstração dos fluxos de caixa

Thiago Augusto 
Hiromitsu Terada
Diretor Presidente

CPF 223.433.208-70

Clayton Marcos Pereira 
Bezerra

Diretor Executivo
CPF 711.455.592-04

Itamar Portela 
Camargo
Contador

CRC MS 010387/
O5S-MT

Diretoria

 2018
  41.469  
(22.560)
 18.909 
(8.131)

 471 

 11.249 
 1.753 

 (4.918)
 (3.165)

 8.084 
 (2.157)

 5.927 

Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas de vendas, administrativas e gerais
Outras receitas operacionais
Resultado antes do resultado financeiro 
e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras 
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos 
Imposto de renda e contribuição social 
Lucro líquido do exercício

 2019        
48.608  

(22.934)
 25.674  

(10.006)
 - 

 15.668 
 1.974 

 (5.177)
 (3.203)
 12.465 

 558 
 13.023 

Demonstração do resultado

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2018
Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD
Lucro líquido do exercício
Destinação:
   Reserva legal
   Dividendos propostos e juros sobre capital próprio
   Lucros retidos
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aumento de Capital social
Lucro líquido do exercício
Destinação:
   Reserva legal
   Reserva de subvenção
   Lucros retidos
Saldos em 31 de dezembro de 2019

  7.373 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

 7.373 
 5.107 

 - 

 - 
 - 
 -  

12.480 

Capital 
social

   207 
 - 
 - 

 296 
 - 
 - 

 503 
 - 
 - 

 651 
 - 
 - 

 1.154 

Legal
     2.927 

 254 
 - 

 - 
 (1.742)

 4.990 
 6.429 

 - 
 - 

 - 
 - 

 3.707 
 10.136 

Retenção de 
lucros

 10.507 
 254 

 5.927 

 -  
(2.383)

 - 
 14.305 

 - 
 13.023 

 - 
 - 
 - 

 27.328 

Total

Reserva de lucros

 - 
 - 

 5.927 

 (296)
 (641)

 (4.990)
 - 

 (5.107)
 13.023 

 (651)
 (3.558)
 (3.707)

 - 

Lucros 
acumulados

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 3.558 

 - 
 3.558 

 Reserva de subvenção 
para investimentos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2020. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020. A Prefeitura Municipal de 
Confresa/MT torna pública,para o conhecimento dos interessados,o resultado do 
processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº002/2020,conforme 
segue: OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL  PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE INSUMOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES NO ANO DE 2020. ADJUDICADO/HOMOLOGADO: Para as empresas: 
CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 05.443.348/0001-77 END: 
AV. SEGUNDA RADIAL,Nº363,ST. PEDRO LUDOVICO MUNICÍPIO: GOIÂNIA-GO CEP: 
74.280-090 TELEFONE: (62) 3241-8277 Email: centermedica.hospitalar@hotmail.com 
Representante: PAULO ROBERTO XAVIER RAMALHO Vencedora dos itens 
06,07,08,09,15,29,32,39,43,44,46,53,54,55,56,59,60,66,82,85,94,96,98,100,113,116,128,
133,134,139,157,159,162,164,169,170,173,183,187,188,189,191,196,198,203,204,205,20
7,213,214,217,224,229,232,238,241,243,248,253,263,264,265,268,276,282,287,294,295,
296,298,299,302,303,306,308,316,317,323,341,342,343,347,348,351,354,364,370,375 do 
certame no valor global de R$ 925.276,15 ( Novecentos Vinte e Cinco Mil e Duzentos 
Setenta Seis Reais e Quinze  Centavos).  
FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME. CNPJ: 03.250.803/0001-92. END: 
RUA PROFESSOR JOÃO FÉLIX,Nº 635,SALA 05 e 07,BAIRRO LIXEIRA,MUNICÍPIO DE 
CUIABÁ-MT,CEP: 78.008-435. TELEFONE: (65) 3611-7200. E-MAIL: 
licitacao@distribuidorafama.com. br. e famahospitalar@hotmail.com. Representante: 
GEAN CARLO DE  MOURA SANTANA Vencedora dos itens,10,12,14,23,25,27,40,41, 
47,48,51,57,58,78,80,89,101,102,103,104,105,106,111,114,118,125,126,135,137,160,163
,167,171,192,208,223,233,244,270,272,273,274,275,278,279,280,291,307,311,314,319,3
21,325,326,327,330,334,344,345,359,360,372,376,378,380,do certame no valor global de 
R$ 535.359,30 (Quinhentos Trinta e Cinco mil e Trezentos e Cinquenta Nove Reais e 
Trinta Centavos).  
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME CNPJ: 
26.457.348/0001-04 END.: AV. BARAO DO RIO BRANCO SN,QD. 41 LT. 11 CEP: 
74.915-025 SETOR: JARDIM LUZ MUNICÍPIO: APARECIDA DE GOIANIA – GO TEL.: 
(62) 3983-2239 – E-mail: ca.distribuidora@hotmail.com  Representante: OSMIR PEREIRA 
QUIRINO Vencedora dos itens,03,04,16,17,21,24,34,38,50,61,68,73,76 ,77,84,97 
,117,120,121,122,123,124,127,129,130,138,145,146,161,166,180,182,190,194,200,202,2
09,215,218,220,228,239,240,250,251,260,261,271,284,297,309,318,320,322,324,328,329
,331,339,340,346,349,352,358,363,367,369,373 ,do certame no valor global de R$ 
715.757,00 ( Setecentos Quinze Mil e Setecentos Cinquenta Sete  Reais).  
INOVAÇÕES COMERCIO  DE  MEDICAMENTOS  E  PRODUTOS  PARA  SAUDE  
LTDA-ME  CNPJ: 32.138.304/0001-06 END.: Rua General Osorio,150    CEP 85.935-000 
BAIRRO: Centro  MUNICÍPIO: ASSIS CHATEAUBRIAND – PR TEL.: (44) 3528-0344 
REPRESENTANTE: VIVALDO COUTINHO GARCIA JUNIOR  Vencedora dos 
itens,108,131,165, 168,176,181 ,184,185,186,193,206 ,230,266,350,355,356,365 do 
certame  no valor global de R$ 109.685,60 ( Cento e Nove Mil e Seiscentos Oitenta Cinco 
Reais e Sessenta Centavos). 
 RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI - ME. CNPJ: 12.313.826/0001-90. END: AVENIDA ANTÔNIO FIDELIS,Nº 
1158,QUADRO 156,LOTE 08,PARQUE AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO,CEP: 
74.840-090. TELEFONE: (62) 3086-6453. Representante:  Jonathan Silva  Luz  Email: 
licitacao@retfarma.com Vencedora dos itens ,01.05,11,13,18,19 
,26,28,30,31,33,42,45,62,63,64,65,67,74,75,81,90,91,92,95,99,107,109,110,112,115,119,
136,142,148,149,150,151,158,172,174,175,195,197,199,201,212,222,234,235,236,237,24
6,247,249,262,267,269,277,281,283,285,286,290,292,293,300,304,313,315,332,333,335,
336,337,338,353,362,366,367,377,379,do certame no valor global de R$ 897.453,80 ( 
Oitocentos Noventa e Sete Mil  e Quatrocentos Cinquenta e Tres Reais e Oitenta 
Centavos). 
 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 
28.418.133/0001-00 END: Av. das  Laranjeiras qd 45 lt 006  e  galpão 03   Bairro:  
PARQUE PRIMAVERA  MUNICÍPIO DE  APARECIDA  de GOIÂNIA-GO,CEP:74.913-
122. TELEFONE: (62) 3416-8300 Representante: DILERMANDO GONÇALVES DE 
MORAES NETO Email: licitacao01@medvittadist.com.br  Vencedora dos 
itens,22,69,70,72,83,93,140,141,144,152,153,154,155,156,211,221,225,226,227,242,258,
259,301,305,374,do certame no valor global de R$ 361.664,50 ( Trezentos Sessenta e 
Um  Mil  e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta  Centavos). 
R.F. LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI  CNPJ:35.042.079/0001-06 END: RUA  IPE Nº72  FUNDOS  CENTRO   
MUNICÍPIO DE  ASSIS  CHATEAUBRIAND -PR, CEP: 85.935-000 TELEFONE: (44 ) 
3528-5085 Representante: WESLEY PERERIA  DA SILVA Email: 
rfleitedistribuidora@outlook.com   Vencedora dos itens,35,36,37,79,86,87,88,132,147 ,219 
,231,245,252,254,256,257,312,357,361,,do certame no valor global de R$ 325.003,50 ( 
Trezentos Vinte Cinco Mil  e Três Reais e Cinquenta  Centavos). Registro de Preços 
válido por um período de 12 meses,visto que a empresa atendeu todos os requisitos do 
Edital e seus Anexos. Confresa-MT,26  de MARÇO   de  2020. 

CÉZAR QUEIROZ DA SILVA 
PREGOEIRO MUNICIPAL - Portaria nº 082/2020 

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 
010/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Peças Originais e Paralelas de 1a Linha para Veículos da 
Frota Municipal de Ipiranga do Norte – MT”, as seguintes Empresas: 17) 
E. M. PUERTA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 
05.028.849/0002-78, localizada na Avenida Engenheiro José da Silva 
Tiago, s/n, Bairro Águas Claras, no município de Sapezal – MT, CEP: 
78.365-00, sendo vencedora dos itens n2, 8, 14, 15, 35, 55, 56, 57, 61, 62, 
63 e 80; 14) IPIAGRO PEÇAS E INSUMOS AGRICOLAS EIRELI, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 06.148.419/0001-7128, 
localizada na Avenida Rio Branco N°. 255, Centro, no município de 
Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, sendo vencedora do item n°: 
86; 16) OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES 
E PNEUS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 
17.553.8666/0001-22, localizada na Rua Mário Motta, n° 210 Centro, no 
município de Várzea Grande – MT, CEP: 78.110-620, sendo vencedora 
dos itens n°: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,13,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 
41 e 42; 3) NORTÃO COMÉRCIO  DE PEÇAS E SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 
15.271.538/0001-08, localizada na Avenida Governador Júlio de campos, 
n° 7.160, Bairro Jardin dos Estados, no município de Várzea Grande – 
MT, CEP: 78.158-075, sendo vencedora dos itens n°: 31, 33, 73, 75, 76, 
78, 79 e 81; 12) REVITALIZAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SEVIÇOS 
LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 08.355.658/0001-28, 
localizada na Avenida Central Lote 06 Quadra 10 Centro, no município de 
Várzea Grande – MT, CEP: 78110-60, sendo vencedora dos itens n°: 29, 
32, 37, 59, 74 e 77; 20) SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 24.717.067/0001-00, localizada 
na Rua São Francisco (Loteamento São Mateus) n° 08 Qdr 41 Lote 08 
Rod. Dos Imigrantes, Bairro São Mateus, no município de Várzea Grande 
– MT, CEP: 78.152-025, sendo vencedora dos itens n°: 38, 64, 65 e 66;  
13) TNOVE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI, devidamente inscrita no 
CNPJ 30.369.251/0001-09, localizada na Avenida Miguel Sutil, Porto, na 
cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.030-485, sendo vencedora dos itens n°: 
7, 9, 28, 30, 34, 36, 39, 58 e 60; 18) TRATORNORTE COMÉRCIO DE 
PEÇAS PARA TRATORES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n.° 33.954.743/0001-50, localizada na Rua Presidente Eurico Gapas 
Dutra, 1710, Quadra 07, Lote 13, Bairro Pirineu, no município de Várzea 
Grande – MT, CEP: 78.125-340, sendo vencedora dos itens n°: 43, 44, 45, 
46,  47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 68,  69, 70, 71, 72, 82,  83, 84 e 85.
Ipiranga do Norte – MT, 25 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: “Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de higiene e limpeza para os Programas Sociais e Secretarias 
Municipais”. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 08 de abril de 
2020. HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
c a r m e n . l i c i t a c a o @ n o v a m u t u m . m t . g o v . b r ; 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 26 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020

Pregoeiro

REGISTRO DE PREÇOS

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

ADESÃO N° 034/2020

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE RECUPERAÇÃO PARA 
TRATAMENTO CLÍNICO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA DO MENOR 
“D.D.M.”, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO 
PROCESSO Nº 0000477-56.2019.8.11.0040 DA COMARCA DE 
SORRISO– MT. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
Casa de Recuperação para tratamento clínico de desintoxicação química 
de menor, tendo em vista, a necessidade de promover tratamento clínico 
adequado, conforme determinação judicial nos autos do processo nº 
0000477-56.2019.8.11.0040 da Comarca de Sorr iso – MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: BEM VIVER CLÍNICA MÉDICA LTDA, CNPJ Nº 
25.534.201/0001-08. VALOR GLOBAL: R$ 21.000,00 (Vinte e um mil 
reais). VIGÊNCIA: 10 (dez) meses.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2020

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 
049/2019, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
UBIRATÃ/MT, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES DE PONTES DE 
MADEIRAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES 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: C. R. PEREIRA EIRELI ME - CNPJ N.º 
23.112.910/0001-61, sendo aderido aos ITENS: 1 - SERVICO DE 
CARPINTARIA PRESTACAO DE SERVICO DE TROCAR 
RODADO(LIMPEZA) – QUANT. 800 METROS LINEAR - VALOR 
UNITÁRIO R$ 67,00; – 2 - SERVICO DE CARPINTARIA PRESTACAO 
DE SERVICO DE BATE ESTACA – QUANT. 950 METROS LINEAR - 
VALOR UNITÁRIO R$ 69,00; 3 - SERVICO DE CARPINTARIA DO TIPO 
SUBSTITUICAO DE PRANCHA DE MADEIRA EM PONTES E BUEIROS 
- QUANT. 850 METROS LINEAR - VALOR UNITÁRIO R$ 81,00; 4 - 
SERVICO DE CARPINTARIA DO TIPO SUBSTITUICAO DE CAIXA DE 
ATERRO EM PONTES DE MADEIRA - QUANT. 15 UNID - VALOR 
UNITÁRIO R$ 854,00; 5 - SERVICO DE CARPINTARIA DO TIPO 
COLOCACAO/SUBSTITUICAO DE SOBRE-VIGA DE MADEIRA EM 
PONTES E BUEIROS - QUANT. 450 METROS LINEAR - VALOR 
UNITÁRIO R$ 72,00; 6 - SERVICO DE CARPINTARIA DO TIPO 
SUBSTITUICAO/COLOCACAO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE 
MADEIRA - QUANT. 350 METROS LINEAR - VALOR UNITÁRIO R$ 
7 6 , 0 0 ;  7  -  S E R V I C O  D E  C A R P I N T A R I A  D O  T I P O 
COLOCACAO/SUBSTITUICAO DE VIGA DE MADEIRA EM PONTES E 
BUEIROS - QUANT. 625 METROS LINEAR - VALOR UNITÁRIO R$ 
72,00; 8 - SERVICO DE CARPINTARIA TROCAR PRANCHAS, 
RODADO, BAT PNEU, VIGAS, CANGA, PILAR, X PEIA, CACHAO DE 
ATERRO, FLEXAL, GUARDA MAO E BALANCA. (LIMPEZA) - QUANT. 
900 METROS LINEAR - VALOR UNITÁRIO R$ 84,00; 9 - SERVICO DE 
CARPINTARIA DO TIPO REPARO DA ESTRUTURA, (TRAVESSEIRO), 
EM PONTE DE MADEIRA. - QUANT. 300 METROS LINEAR - VALOR 
UNITÁRIO R$ 84,00; valor total da adesão R$ 405.610,00.

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT
Marisete M. Barbieri

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT
Marisete M. Barbieri

ADESÃO N° 033/2020
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2019-CLC/PGE, PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 054/2019, PROCESSO SIGA N.º 00026/PGE/2019, 
REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ-
AP, “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE DESKTOP E NOTEBOOK, A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADDES QUE INTEGRAM A 
ADMINISTRAÇÃO POLITICA DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 
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: 
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ N.º 
12.477.490/0001-09, sendo aderido ao ITEM: MICROCOMPUTADOR – 
Memória RAM igual ou superior a 8gb; Frequência de operação da 
memória 2400Mhz; Núcleos por processador 5 a 8; Frequência de 
operação do processador 3.0Ghz; Armazenamento HDD 1TB; 
Armazenamento sdd; sem sdd; Monitor de 19 a 21 pol.; Componentes 
adicionais com teclado e mouse; proprietário; Garantia on-site; 36 meses 
– QUANTIDADE 50 UNIDADES – MARCA  LENOVO - VALOR 
UNITÁRIO R$ 3.950,49 – valor total da adesão R$ 197.524,50.

Ari Genézio Alfin
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa de Licitação n.º 012/2020.

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 18/2019

PRAZO: 10 (dez) dias

PROCESSO: 1000912-40.2018.4.01.3603

CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113)

AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A

RÉU: ANTONIO JOSE PAGLIARI e outros (5)

FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de expropriação de uma área de terras com
10.566,00 m2; parte de um todo maior com 10,8580 ha, denominada Lote 024 do Loteamento Matrinchã, localizada no
Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta
decisão, devidamente matriculada sob o nº 26.456, ficha 01, livro 02, do CRI de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do
Decreto-Lei nº 3.365/41.

SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 1.230, Setor Comercial, Centro –
Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 – E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT

SINOP, 1 de abril de 2019.

Subseção Judiciária de Sinop-MT
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT

Num. 44319466 - Pág. 1
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Governador deve encaminhar projeto à AL pedindo empréstimo 

DA REPORTAGEM

Com o recolhimento do-
miciliar aconselhado por 
autoridades de saúde devido 
à pandemia do coronavírus, 
muita coisa muda na rotina 
e provoca transformações, 
principalmente com a ne-
cessidade de incorporação 
de novos hábitos. Cuidar da 
alimentação e manipular 
corretamente os alimentos 
é um deles. É sabido que a 
imunidade é prejudicada 
com uma dieta irregular e, 
ao mesmo tempo, higienizar 
adequadamente os produtos 
também é fundamental. Ir 
ao supermercado ou, para 
quem não pode evitar a sa-
ída de casa, comer em res-
taurantes, são atividades que 
agora merecem atenção.

“Sabemos que o meio de 
contágio do coronavírus é 
pelo contato com fluidos 
contaminados e, depois, 
levar as mãos às mucosas, 
como boca, olho e nariz”, diz 
o nutrólogo Guilherme Mat-
tos. 

Nos mercados, com o en-
tra e sai de gente manusean-
do os itens nas prateleiras, 
é preciso cautela. O mesmo 
vale na volta das feiras de 
rua. “São ambientes de gran-
de circulação de pessoas em 
contato constante com os 
alimentos. A pessoa encos-
ta, avalia o que vai levar, por 
exemplo. É um meio con-
taminado, tanto em relação 
aos produtos quanto ao es-
paço físico”, orienta.

Ao chegar das compras, 
Guilherme ensina que a pri-
meira atitude é higienizar as 
superfícies da cozinha onde 
serão manipulados ou guar-
dados os alimentos, como 
bancada, pia, a despensa. 
“Pode ser com água e sabão 
ou o álcool em gel.” Também 
é essencial limpar os produ-
tos, usando álcool em gel. 

Para alimentos embalados, 
industrializados, seja uma 
caixa de leite, um pacote de 
macarrão ou enlatados, um 
pano com álcool em gel 70% 
pode ser passado na embala-
gem. Produtos em recipien-
tes bem vedados podem ser 
lavados diretamente embai-
xo da torneira, com água, sa-
bão ou detergente.

O nutrólogo explica que, 
para hortaliças, frutas, ver-
duras e legumes, a higiene 
pode ser feita primeiro com 
água corrente, depois colo-
cá-los imersos em uma solu-
ção com água sanitária (uma 
colher de sopa para um litro 
de água, respeitando a pro-
porção de 1 por 1, se for pre-
ciso uma quantidade maior), 
durante 15 minutos, e após 
esse tempo lavar novamen-
te em água corrente e dei-
xar secar naturalmente. “Se 
for consumir em seguida, já 
está pronto para a ingestão. 

Foto: Divulgação

Com a pandemia, incorporar novos hábitos na rotina diária é fundamental 

Veja como higienizar bem alimentos
CONTER O CORONAVÍRUS | Limpar bem as superfícies antes do preparo e higienizar alimentos deve ser hábito diário

SINOP

Ramos ligados ao 
transporte poderão 
voltar a trabalhar

CONSTRUÇÃO DE PONTES

Mendes deve pedir 
autorização da AL para 
empréstimo de R$ 550 mi

Foto: Clemerson menDes

População tem se recolhido em casa, em Sinop

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli, anunciou 
novo decreto que reforça 
medidas emergenciais de 
prevenção ao Coronavírus. 
“Estamos regulamentando 
novo documento com al-
gumas nova diretrizes. Para 
evitar o colapso do ramo de 
transporte, fica permitido o 
funcionamento de borracha-
rias, oficinas de manutenção, 
postos de molas, recapadoras 
e reparos mecânicos de veí-
culos automotores, limitan-
do-se 50% da capacidade”.

Entretanto, permanece 
autorizado o atendimento 
do comércio em geral (bares, 
restaurantes, lanchonetes e 
demais estabelecimentos de 
gênero alimentício) somente 
em regime de entrega, bem 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes deve encaminhar à 
Assembleia Legislativa nos 
próximos dias uma mensa-
gem pedindo autorização 
dos deputados para que o 
Estado contraia um emprés-
timo de R$ 550 milhões. A 
informação foi revelada pelo 
presidente do Legislativo, 
Eduardo Botelho.

Segundo Botelho, a 
operação seria feita junta 
à Caixa Econômica para a 
construção de 4 mil pontes 
pequenas – em parceria com 
Municípios – e outras 100 
pontes de grande porte, exe-
cutadas pelo próprio Gover-
no. “Recebi uma ligação do 
governador Mauro Mendes 
informando que vai mandar 
um projeto para Assembleia 
e pedindo que nós aprove-
mos o mais rápido possível”, 
disse Botelho.

“O governador teve 
contato com a direção da 
Caixa e eles disseram que es-

como venda online, por te-
lefone, ou os consumidores 
poderão retirar no local. O 
mesmo vale para o comércio 
varejista da construção civil, 
materiais de construção, tin-
tas, materiais elétricos e afins. 

A projeção, antes da fle-
xibilização anunciada hoje, 
era de aproximadamente 12 
mil empresas de diversos 
segmentos fechadas desde a 
última segunda-feira. Diri-
gentes de entidades pediram 
à Prefeitura autorizar abertu-
ra de empresas em diversos 
segmentos. “Estamos preo-
cupados principalmente com 
a questão do desemprego. 
Atendemos e ouvimos to-
dos os segmentos, mas neste 
momento também ouvimos 
a classe médica para vermos 
como está nossa capacidade 
de atendimento”, enfatizou a 
prefeita.

ses recursos estão para serem 
liberados. Tem um montante 
grande para Caixa disponibi-
lizar os empréstimos e eles 
irão atender os que estiverem 
prontos na frente”, explicou.

Ainda segundo Botelho, 
se Mato Grosso estiver com 
projetos prontos e aprovados 
pela Assembleia tem “gran-
des chances” de contrair a 
operação. “Por isso ele quer 
pressa”, disse o presidente.

SESSÕES REMOTAS
A Assembleia confir-

mou, por meio de assessoria, 
que a secretaria parlamentar 
da Casa deve publicar uma 
resolução regulamentando 
a realização das sessões re-
motas. E, tão logo o setor de 
tecnologia disponibilizar os 
softwares para realização das 
sessões, esse projeto deve ser 
colocado em pauta. A men-
sagem do governador ainda 
não chegou à Casa. Quando 
isso ocorrer, os deputados 
podem ser convocados a 
qualquer momento.

Se não, é indicado guardar 
na geladeira em recipientes 
com tampa”, explica. Nes-
te caso, o mercado também 
dispõe de produtos especí-
ficos para matar não apenas 
o novo coronavírus, como 
qualquer tipo de vírus, ger-
mes ou bactérias.

PROTOCOLOS
Para quem vai para a cozi-

nha preparar a comida, é in-
dicado lavar as mãos quando 
ocorrer o contato com novos 
ingredientes - ainda que o 
calor do cozimento pos-
sa inativar o vírus, ele pode 
permanecer na pele e con-
taminar alimentos crus ou 
gelados. A higienização das 
mãos, acrescenta Guilher-
me, deve seguir os protoco-
los indicados pelo Ministério 
da Saúde. Nos restaurantes, 
onde mais pessoas circulam 
e os alimentos ficam expos-
tos, é recomendada até mes-

mo a higienização de pratos 
e talheres com álcool em 
gel antes de se servir. Antes 
de comer, é bom higienizar 
mais uma vez as mãos, a fim 
de prevenir a infecção por 
meio das colheres e pegado-
res usados entre os clientes. 
Para bebidas, o ideal é usar 
copos descartáveis. Outra 
medida importante é prefe-
rir os alimentos cozidos.

“Nos restaurantes, deve-
-se também respeitar as me-
didas de higiene divulgadas 
pelo Ministério da Saúde e 
procurar não sentar próximo 
às outras pessoas, mantendo 
ao menos um metro de dis-
tância”, diz o nutrólogo.

São atitudes que demons-
tram um receio compreensí-
vel, mas é fundamental avi-
sar que ainda não há motivo 
para pânico. Realizando a 
higienização correta dos ali-
mentos, os riscos são mini-
mizados.

EFEITO CORONAVÍRUS

Governo publica 
portaria que habilita 
laboratórios

Foto: Divulgação

Evento seria em junho, mas foi transferido para maio de 
2021 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A comissão organizado-
ra do II Congresso Mundial 
sobre Sistemas de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta 
decidiu adiar o evento para 3 
a 6 de maio de 2021. O con-
gresso seria realizado de 22 
a 25 de junho deste ano, em 
Campo Grande. 

A decisão se deu em 
decorrência da pandemia de 
coronavírus e das orienta-
ções da Organização Mun-

dial de Saúde para conter a 
transmissão.

De acordo com o pre-
sidente da comissão organi-
zadora e diretor de Inova-
ção e Negócios da Embrapa, 
Cleber Soares, aqueles que 
desejarem o cancelamento 
da inscrição devem entrar 
em contato pelo e-mail wc-
clf2020@fbeventos.com. Os 
valores já pagos serão resti-
tuídos integralmente. Novo 
prazo de submissão de traba-
lhos será definido em breve. 
O pesquisador da Embrapa 

Solos e CEO da Rede ILPF, 
co-realizadora do evento, 
Renato Rodrigues, explica 
que a nova data foi definida 
como forma de se antecipar, 
evitando sobreposição com 

outros congressos ou gran-
des eventos do setor agrope-
cuário, já que devido à pan-
demia, muitos eventos que 
seriam realizados em 2020, 
serão remarcados para 2021.


