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O primeiro paciente diagnosticado com o novo coronavírus em Mato Grosso morreu 
na manhã desta sexta (3), em Lucas do Rio Verde. O paciente de 54 anos foi interna-
do no dia 29 de março. Fez exame e deu positivo para Covid-19. Ele era hipertenso e 
diabético e estava internado com síndrome respiratória aguda.                           Página -4

54 ANOS

Primeira morte por coronavírus é
confirmada em Lucas do Rio Verde

SORRISO

Novas datas
do IPVA:
disponíveis
no sistema
A Secretaria de Fazenda in-
forma que as datas de venci-
mento do IPVA dos veículos 
com finais de placa 4, 5, 6 e 7 
já foram alteradas no Sistema 
IPVA. A parametrização do sis-
tema foi feita após o Governo 
determinar a prorrogação da 
cobrança do tributo nos meses 
de março e abril.                      
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A Polícia Civil apreendeu um adolescente suspeito de matar a adolescente Anna Luiza Nunes do Carmo 
em Sorriso. A menina estava desaparecida desde terça e foi encontrada morta na madrugada de quinta 
em um terreno baldio no Jardim Itália.                           Página -2

PRESO SUSPEITO DE MATAR MENINA

COVID-19
Governo
vai zerar
impostos
de produtos

A Câmara de Comér-
cio Exterior ampliou a lista 
de produtos necessários ao 
combate do novo coronavírus 
com redução temporária para 
zero da alíquota do Imposto de 
Importação. 
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As redes sociais também deram voz aos 
imbecis, que fazem questão de empunhar a 
bandeira do reducionismo encefálico

Baseado no romance Admirável Mundo Novo, 
escrito em 1932, sob a batuta do Nobel de literatura, 
o britânico Aldous Leonard Huxley, a música com-
posta pela rockeira baiana Pitty não poderia ser tão 
atual. A referência nos conduz à reflexão sobre o 
processo de distopia. É, estou falando do momento 
atual. Do tempo presente. E dessa parada abrupta e 
disruptiva em meio à corrida - maluca e veloz - nos-
sa contra o tempo.

Desde os primórdios, o “homem” brinca com este 
senhor. Do surgimento da filosofia, no século VI a.C, 
quando se espantou com a ação do tempo sobre o 
meio, é que nos deparamos com esse paradoxo. De 
Tales de Mileto até os mileniais, chamados de “gera-
ção Y”, muita coisa mudou nessa relação. Os avanços 
tecnológicos nos fizeram mergulhar a fundo no es-
paço cibernético.

É nessa esfera que se dá, especialmente em 
tempos de isolamento, nosso contato com o mundo 
exterior. O mapa revela um terreno movediço, o das 
relações líquidas. A efemeridade e o culto à imagem 
nunca estiveram tão em voga. Mas isso não é fluído 
novo. Desde as cavernas, o ser humano já possuía 
esse fetiche pela imagem. E, em que pese a própria, 
Narciso ainda acha feio o que não é espelho.

Neste pavilhão reflexivo, cabe a análise sobre a 
crise sanitária internacional e os ajustes das lentes 
focais que ela pode provocar. A mudança de percep-
ção sugerida pelo prisma do coronavírus, nos insti-
ga a enxergar um pouco menos lá fora e olhar muito 
mais para dentro de si. Face a face, olhos nos olhos, 
façamos uma radiografia de nós mesmo.

O que se vê na moldura, que define sua imagem 
social, já não é tão importante. Nestes tempos, de-
vemos perguntar menos: “espelho, espelho meu...”. 
Afinal, são nos processos de crise, especialmente as 
existenciais, em que as máscaras dão lugar à verda-
deira face, nua e crua. A pandemia trouxe consigo 
muita tristeza e mortes, de fato. Mas também vida, 
quando alterou nossa percepção sobre a fragilidade 
que é a vida, num freio de arrumação interior.

No gume afiado que separa vida pública de pri-
vada, está o paradoxo do isolamento. O “click” é que 
nos impulsiona, num movimento disruptivo frente à 
inércia. Queremos saber tudo sobre a pandemia da 
Covid-19. E o que já sabemos com toda certeza é que 
ela está sendo implacável na condenação de nossas 
limitações, insuficiências e incapacidades, embora 
todos os avanços conquistados até o século XXI.

O vírus também demonstra o quão conectados 

estamos a esta aldeia global. E o tamanho da 
necessidade de obtermos resistência, antivírus ou 
anticorpos e resiliência. Afinal, estamos mesmo tão 
próximos, porém ainda muito distantes. A tecnologia 
é ponte e muro. Incapaz de encontrar uma cura para 
a doença, resume-se à missão de informar e, também, 
de desinformar, multiplicando os inúmeros casos de 
um outro vírus - o da ignorância.

A Era da Informação escancarou as portas da bi-
blioteca de Alexandria. Temos acesso as mais varia-
das fontes de conteúdo, mas submersos sob as águas 
turvas de um mar revoltoso. Ouvimos de alguns que 
“Oxford, Harvard, Yale, Cambridge e USP não têm ne-
nhuma credibilidade”. É preciso admitir. Umberto Eco 
tinha razão. As redes sociais também deram voz aos 
imbecis, que fazem questão de empunhar a bandeira 
do reducionismo encefálico.

Falo de fenômenos como as Fake News, que vira-
lizam não apenas hoje, dia primeiro de abril. Notícias 
falsas correm mais rápido que o coronavírus. E ele-
vam o grau de tensão social, ampliando a sensação da 
liquidez pós-moderna.

A reputação, claro, segue em alta. Mas na pós-
-verdade, ela pode virar pó em questão de segundos. 
Contudo, para além da credibilidade, encontra-se o 
caráter. Falo é de gente de verdade. De fundamentos. 
Do bom alicerce. Daquela pedra. Dura, porém maleá-
vel o suficiente para receber os 10 mandamentos para 
a redenção.

Caro leitor ou leitora, não quero aqui me enveredar 
pelo viés da necessidade dos códigos de conduta. O 
convido para ir além. Mas já que não me acompanhou 
até aqui, me ajude, vai. Falta pouco para acabar este 
ensaio sobre a masturbação intelectual. Façamos um 
pequeno esforço de reflexão. Afinal, precisamos de 
uma nova ética, um novo modelo de sociedade, um 
novo estilo de vida? Se sim, então qual mundo que de-
sejamos encontrar depois de atravessar o vale?

Por fim, fica o alerta de pane no sistema. Alguém 
nos desconfigurou. Depois dessa volta na ampulheta, 
a areia do tempo agora escorre bem devagar. O sis-
tema operacional carece de uma atualização. Baixe 
agora a versão HUMANO 4.0. E, espero - no sentido 
de esperançar como gosta de dizer Mário Sérgio Cor-
tella - que seja essa bem melhor. Uma variante mais 
humana da nossa própria espécie. Capaz de amar a 
seu próximo como a si mesmo. Fique em casa por nós!

HUGO FERNANDES É JORNALISTA, ESPECIALIS-
TA EM COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA, ASSESSORIA 
DE IMPRENSA E MARKETING POLÍTICO

A pane no sistema e o antivírus

HUGO FERNANDES
Fazendo novas amizades
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mentação ou mentirosas, onde o úni-
co objetivo é “manobrar” a opinião das 
pessoas com base em algo inverídico.

Tento, também, não discutir com 
pessoas com posicionamento radical 
sobre política e outros temas, afinal, 

quem tem posiciona-
mento radical, em linhas 
gerais, acaba sendo irra-
cional e ignorando fatos 
importantes para formar 
uma opinião conscien-
te, e não vão passar a fa-
zer isso só por conta dos 
meus apontamentos.

Dessa forma, tentando 
levar a coisa com tranquilidade, va-
mos tocando o barquinho, tentando 
manter a “política da boa vizinhança” 
com todo mundo, evitando conflitos 
e tentando fazer novas amizades, afi-
nal, toda adversidade nos mostra o 
melhor e o pior das pessoas.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito 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/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Procure, em meio à enxurrada de postagens que tem aparecido 
nas redes sociais, ignorar as que não são fundamentadas, as 
pessoas deseducadas, os extremistas, e busque interagir com 
as que você se identifica, aumentando sua rede de amizades 
saudáveis. Se desgastar já é algo que não vale a pena, em perí-
odos como esse, então, nem se fala...
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Em meio a postagens contro-
versas, sem fundamento, irritadas 
e outras também encontramos algo 
bom, com postagens sensatas e com 
as quais vale a pena interagir. Sim, 
são poucas, mas existem. Dessa for-
ma, com algumas 
amizades “des-
feitas” por conta 
de extremismos e 
divergências, co-
meçamos a conta-
bilizar, mesmo que 
de forma modesta, 
novas amizades.

Eu, sincera-
mente, não me preocupo com nú-
meros no que diz respeito às redes 
sociais, e não me importo nem um 
pouco em ter muitos “amigos”. Acho, 
inclusive, que tais serviços deveriam 
se limitar às pessoas com as quais 
realmente interagimos, pois aí sim 
cumpririam sua função “social”. Mes-
mo assim não excluo pessoas por di-
vergência de pensamentos, a menos, 
é claro, que a pessoa seja extrema-
mente chata.

Quando alguém faz uma aborda-
gem diferente do meu ponto de vista 
eu, acima de tudo, tento respeitar, afi-
nal, ninguém tem que ver o mundo da 
mesma forma que os demais. Interfiro 
quando vejo postagens sem funda-

DA REPORTAGEM

A Polícia Civil apreendeu 
um adolescente, 15 anos, 
suspeito de matar a ado-
lescente Anna Luiza Nunes 
do Carmo, 13, em Sorriso. 
A menina estava desapare-
cida desde terça (31) e foi 
encontrada morta na ma-
drugada desta quinta (2) 
em um terreno baldio no 
Jardim Itália. 

De acordo com informa-
ções da polícia, no dia do 
desaparecimento a garo-
ta utilizou o celular da sua 
irmã para falar com um ra-
paz, arrumou a cama com 
travesseiros para que pen-
sassem que ela estava dor-
mindo e saiu de casa.

Assim que o corpo foi 
localizado, a Polícia Civil 
iniciou as investigações que 
apontaram o adolescente 
como principal suspeito 
do crime. Durante o depoi-
mento de testemunhas, a 
polícia descobriu que havia 
um relacionamento entre o 
suspeito e a vítima.

Segundo o delegado res-
ponsável pelas investiga-
ções, Nilson de Oliveira, 
o menor tinha um namo-
ro sério com outra garota, 
mas “ficava” com a vítima. 
O suspeito teria desconfia-
do que a vítima estivesse 
grávida, o que atrapalharia 
o seu relacionamento com 
sua namorada oficial e isso 
motivou o crime. Segundo 
a investigação, no dia do 
assassinato da menina, o 
rapaz estava acompanhado 
por amigos até um pouco 
antes de a vítima sair es-
condida de casa, por volta 
de 0h40.

Ainda de acordo com tes-
temunhas, ele estava bem 
fisicamente e sem lesões 
aparentes, porém, no dia 
seguinte amanheceu com 
o tornozelo torcido, com Anna Luiza (destaque estava desaparecida há 2 dias em Sorriso 

Adolescente suspeito de matar
menina de 13 anos é apreendido
SORRISO | Mãe diz que filha desapareceu de casa e foi vista por câmeras andando sozinha na cidade 

Foto: Arquivo pessoAl

fratura evidente e as mãos 
machucadas, possivelmen-
te devido aos esforços em-
pregados para desferir as 
agressões contra a vítima. 
Diante das evidências, os 
policiais realizaram a apre-
ensão do adolescente, que 
foi conduzido à Delegacia 
de Sorriso.

O CRIME
A mãe da garota regis-

trou boletim de ocorrência 
na Polícia Civil na quarta 
(1º). Ela contou à polícia 
que Anna Luiza foi para o 
quarto e dormiu. Na ma-
nhã do outro dia, não foi 
encontrada na cama e ha-
via desaparecido. Câmeras 
de segurança registraram 
o momento em que a me-
nina anda a pé pelas ruas. 
Aparentemente ela estava 
sozinha.

O corpo dela foi encon-
trado dois dias depois em 
um terreno no cruzamen-
to da Avenida Los Ange-
les esquina com Avenida 
Curitiba, atrás de um giná-
sio. Fotos da jovem foram 
divulgadas em grupos de 
rede social com o telefone 
da família que pedia infor-
mações.

A Perícia Oficial Técni-
ca (Politec) esteve no local 
e informou que o corpo 
já estava no nesse terreno 
há mais de um dia e tinha 
sinais de espancamento. 
Anna Luiza não estava com 
documentos, mas o corpo 
dela foi reconhecido pela 
mãe. 

Inicialmente os peritos 
não identificaram sinais de 
violência sexual. A perícia 
deve fazer os exames ne-
cessários para comprovar 
a causa da morte da jovem. 
O corpo da adolescente foi 
transladado para Campo 
Mourão/PR, onde será se-
pultada.



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, conheci-
mento 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 experi-
ência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino médio 
completo, experiência em concerto de refrigerado-
res, 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 DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 016/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 505, de 08 de Abril de 2019, faz saber 
que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – 
Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL - SRP Nº 016/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 
de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item obje-
tivando “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SIS-
TEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA”. Que será realizado às 13h30min do dia 22 de abril de 2020, na sala de 
Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá 
ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte en-
dereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone 
(66) 3575-5100.

Peixoto de Azevedo, 03 de abril de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro Ofi cial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO

CONDOMÍNIO PORTAL DA MATA RESIDENCIAL
Sinop-MT – 01/04/2020

I -Considerando que há Decreto Municipal de n 64/2020 que trata de distan-
ciamento social em decorrência da declarada Pandemia do vírus COVID – 19, 
conhecido também como Novo Coronavírus.
II - Considerando que dentre as medidas há a necessidade de se evitar aglo-
merações que possam facilitar o contágio.
III - Considerando que há previsão de que o pico do contágio no Brasil ocor-
rerá em meados de abril.
IV - Considerando que a realização da Assembleia Ordinária convocada para 
14 de abril de 2020 é contrária aos enunciados do decreto pois há risco decor-
rente de aglomeração em reuniões.
A Diretoria do Condomínio PORTAL DA MATA RESIDENCIAL decide adiar 
a 11 ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA do dia 14/04/2020, para o dia 23/04/2020, 
bem como alterar seu escopo para evitar o prolongamento da reunião.
Pela presente e levando em conta as considerações acima, fi cam convocados 
os Srs. Condôminos, proprietários de unidade autônoma, integrantes do Con-
domínio PORTAL DA MATA RESIDENCIAL, situado à Avenida dos Mognos, 
S/N, CEP:78555-901, Bairro Eunice, perímetro desta cidade de Sinop-MT, 
nos termos do § 3º da Cláusula Décima da Convenção de Condomínio, a se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará na quadra 
poliesportiva do próprio condomínio, que ocorrerá no próximo dia 23/04/2020 
(vinte e três de abril de dois mil e vinte), às 18:30h (Dezoito horas e trinta minu-
tos), em primeira convocação com a presença de condôminos que represen-
tem pelo menos metade mais uma das frações ideais que constituem o condo-
mínio e às 19:00h (Dezenove horas) em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1- Eleição e Posse do Síndico, Conselho e Comissões.
As pessoas que comparecerem na qualidade de representantes de condômi-
nos, deverão apresentar as respectivas procurações com fi rma reconhecida 
(Código Civil Art. 654, parágrafo 2º).
Lembramos que as deliberações tomadas em assembleia obrigam a todos os 
condôminos, mesmo que ausentes ou discordantes.
Condôminos que estiverem em atraso no pagamento de suas contribuições e 
multas, poderão participar da Assembleia do Condomínio, mas não terão direi-
to a voto e nem poderão ser votados, como rege a cláusula décima segunda, 
parágrafo terceiro, da Convenção do Condomínio.
Informamos, ainda que as matérias retiradas da pauta da Assembleia ( Apre-
sentação do fechamento contábil do semestre outubro de 2019 a março de 
2020; Readequação dos valores da Taxa de condomínio e locação de salões 
de festas no exercício 2020/2021; Apresentação das Benfeitorias aprovadas 
na assembleia anterior; Defesa de Condôminos com relação a multas aplica-
das e Sugestões e posicionamentos de condôminos e ou assuntos gerais per-
tinentes ao condomínio.) serão tratadas em Assembleia Geral Extraordinária a 
ser marcada logo que a situação normalizar-se.
As multas e cobranças pendentes de defesa permanecerão suspensas até a 
realização da supracitada Assembleia Extraordinária.
Os valores da taxa de condomínio e de locação dos salões de festa serão 
mantidos até a deliberação na mesma Assembleia Extraordinária, tendo efei-
tos retroativos.
Em se mantendo o Estado de Calamidade, procuraremos alternativas para 
que a reunião se realize de forma a não prejudicar ou colocar em risco os 
condôminos.

Antecipando os nossos agradecimentos pela valiosa presença de V.Sa. 
subscrevemo-nos. Atenciosamente,

CONDOMINIO PORTAL DA MATA RESIDENCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, CNPJ 
NÚMERO 37.465.283/0001-57, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO A SEMA/MT O PEDIDO DE LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTAÇÃO E OPERAÇÃO 
PARA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓ-
LIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS.

ÚNICA AGRO MT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO-
PECUÁRIOS LTDA, CNPJ: 19.480.629/0001-04, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso - MT - SAMA, a ALTERAÇÃO 
DA RAZÃO SOCIAL E INCLUSÃO DE ATIVIDADE para 
AGROWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 
CNPJ: 29.071.168/0001-70, nas Licenças ambientais, com 
atividades de: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos 
saneantes domissanitários; 46.23-1-06 - Comércio ataca-
dista de sementes, fl ores, plantas e gramas; 46.83-4-00 
- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo. Implantado no Município 
de Sorriso - MT, endereço: Avenida Perimetral Sudeste, 
nº 11.935, Bairro Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

RECEPUTE E JUNIOR LAVA CAR LTDA, CNPJ: 
36.712.765/0001-00, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) da atividade de: 45.20-0-05 
- Serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento de veícu-
los automotores. Endereço: Avenida Porto Alegre, nº 2010,  
Bairro Bela Vista. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

SÉRGIO ADÃO ESTEVES, CPF: 446.268.199-15 , torna 
público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente de Sorriso - MT - SAMA, a Licença de Ins-
talação (LI),Licença Prévia (LP)e Operação (LO), da ativi-
dade principal de Armazém e silo implantada no Município 
de Sorriso - MT, endereço: Fazenda Vitória, Zona Rural. 
Não foi determinado EIA/RIMA.

ARMAZÉNS E CEREALISTA GUARITA LTDA, CNPJ Nº 
19.181.889/0001-89, torna público que requereu à Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, Licença Prévia 
e Licença de Instalação para área ampliada e Renovação 
da Licença de Operação, para atividade Secagem e Ar-
mazenamento de Grãos, localizada no município de Nova 
Guarita-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, CNPJ nº 

24.772.287/0001-36, torna público que requereu junto a SEMA – 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Licença Previa e Licença de 

Instalação (LP) e (LI) para construção de uma Usina de Asfalto no 

município de Campo Novo do Parecis/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
EXAUSTORES AEÓLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa para aquisição de 
exaustores para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência 
Social do município de Sorriso-MT, para instalações nas estruturas físicas 
utilizadas pela secretaria, garantindo um ambiente adequado para a 
saúde dos usuários. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: MECANOVA SERVIÇOS 
INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ Nº 34.007.078/0001-50. VALOR GLOBAL: 
R$ 8.160,00 (Oito mil, cento e sessenta reais). VIGÊNCIA: 06 (seis) 
meses.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A REALIZAÇÃO DE LAUDO 
TECNICO DO VALOR DA TERRA – VTN DO EXERCÍCIO 2020 PARA O 
MUNICÍPIO DE SORRISO, VISANDO INFORMAÇÕES DE PREÇOS DO 
VTN A SEREM INFORMADOS NO EXERCÍCIO À RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL, CONFORME RFB INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1877 DE 
14 DE MARÇO DE 2019. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa especializada para elaboração de laudo técnico 
referente ao Valor da Terra Nua – VTN, para manutenção dos valores para 
o exercício 2020, conforme RFB Instrução Normativa nº 1877 de 14 de 
março de 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso I, da Lei Federal 
nº .  8 .666/93.  CONTRATADO: ALAN BRASIL PIETROBON 
MAGALHAES, CNPJ Nº 00.071.833/0001-43. VALOR GLOBAL: R$ 
14.350,00 (Quatorze mil, trezentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 30 
(trinta) dias.

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 014/2020

Prefeito Municipal

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 n.º 014/2020.

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 n.º 015/2020.

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

AVISO DE CREDENCIAMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO E MAO DE OBRA, 
PARA REPARO DA MÁQUINA DE SINALIZAÇAO VIARIA DA MARCA 
HILARIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO 
DE SORRISO – MT. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa especializada no fornecimento de peças de reposição e serviços 
de manutenção de máquinas da marca INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO 
LTDA, a fim de, garantir o adequado funcionamento dos equipamentos de 
manutenção e demarcação das vias públicas. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: 
INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA, CNPJ Nº 53.524.443/0001-48. 
VALOR GLOBAL: R$ 10.665,00 (Dez mil, seiscentos e sessenta e cinco 
reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2020

Prefeito Municipal

Marisete Marchioro Barbieri

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sorriso-MT promoverá 
licitação na modalidade "Concorrência Pública", do tipo “técnica e preço”, 
objetivando a Contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para 
prestação de serviços de  publicidade e propaganda, faz-se saber, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, que estão abertas as 
inscrições de profissionais formados em Comunicação Social, 
Jornalismo, Publicidade, Propaganda ou Marketing, ou que atuem em 
umas dessas áreas, para integrar a Subcomissão Técnica, com intuito de 
constituir a subcomissão técnica para julgamento da Concorrência 
Pública nº. 001/2020. Para efetivar a inscrição, os interessados deverão 
comparecer, pessoalmente, de 07/04/2020 à 22/04/2020, das 07:00h às 
12:00 horas (Horário Oficial de MT), na Prefeitura Municipal de Sorriso, no 
Departamento de Licitação, munidos dos documentos exigidos no 
presente Edital de Chamamento nº 001/2019, que estará à disposição no 
site da Prefeitura Municipal www.sorriso.mt.gov.br. A relação dos 
profissionais inscritos, bem como a data da sessão pública para sorteio 
dos nomes, será publicada, oportunamente, no Diário Oficial do Estado 
do Mato Grosso, conforme estabelece o artigo 10, § 4º, da Lei Federal nº 
12.232/2010. Sorriso – MT, 03 de abril de 2020.

Marisete M. Barbieri

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar, que realizará o CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO 
DE EXAMES LABORATORIAIS, ELENCADOS NO PRESENTE TERMO 
DE REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARA 
ATENDER PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SORRISO E 
DISTRITOS ADJACENTES (BOA ESPERANÇA, PRIMAVERA DO 
NORTE E CARAVAGIO). O credenciamento ocorrerá no período de 06 
DE ABRIL DE 2020 à 22 DE ABRIL DE 2020, OU, QUANDO COLIDIREM 
INTERESSADOS, DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO 
PRESENTE EDITAL devendo os interessados, neste período, 
apresentarem os documentos necessários e a proposta de adesão. O 
horário de atendimento será das 7:00 às 12:00 horas, no departamento de 
licitação da Prefeitura de Sorriso – MT, através do endereço Av. Porto 
Alegre, n.º 2.525, Centro na Cidade de Sorriso/MT ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br menu “Portal da Transparência”, ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Presidente da C.P.L

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2020

INEXIGIBILIDADE N° 005/2020

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de 
Inexigibilidade de Licitação, com todos seus documentos, juntamente 
com o parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do 
presente Processo de Inexigibilidade n.º 006/2020.
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Foto: Divulgação

UBS atenderão urgência e emergência de outras enfermidades

SAÚDE 

Atendimento para 
sintomas gripais
em UBSs em Sinop 
é reorganizado

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A medida foi publicada ontem no Diário Oficial 

Cobrança do IPVA de veículos com placas finais 4, 5, 6 e 7 
foi suspensa por 60 dias

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde 
promoveu uma nova reor-
ganização no atendimen-
to das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) neste período 
de pandemia do novo co-
ronavírus. Desde esta sexta 
(3), os postos Violetas e Pri-
maveras NÃO ATENDEM 
mais pessoas com sintomas 
gripais.

As unidades estarão 
à disposição, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 11h e 
das 13h às 17h, para urgência 
e emergência relacionadas a 
outras enfermidades. 

Para o atendimento de 
pessoas com SINTOMAS 
GRIPAIS permanecem de 
segunda a sexta, das 7h às 

19h, sem intervalo para al-
moço, as UBS Ibirapuera, 
Palmeiras, Oliveiras, Meni-
no Jesus e Sebastião de Ma-
tos. O secretário de Saúde, 
Kristian Barros, explica que 
apesar dessas unidades es-
tarem disponíveis somente 
para casos gripais é preciso 
cautela da população ao pro-
curar atendimento e o fazer 
somente em casos graves, 
para evitar aglomerações.

“A orientação segue da 
mesma forma. Ao apresentar 
sintomas de gripe leve, sem 
febre alta, sem falta de ar, 
fique em casa! Procure um 
médico somente ao apre-
sentar sintomas mais graves, 
para não criar situações de 
aglomeração de pessoas nas 
unidades, aumentando o ris-
co de contágio”, reforça.

COVID-19

Governo zera impostos de produtos
usados no combate ao coronavírus

IPVA 2020

Novas datas de vencimento já
estão disponíveis no sistema

DA REPORTAGEM

A Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) ampliou a 
lista de produtos necessários 
ao combate do novo corona-
vírus com redução temporá-
ria para zero da alíquota do 
Imposto de Importação. A 
resolução nº 28 foi publica-
da na edição de ontem (3) do 
Diário Oficial da União.

Entre os produtos com 
redução do imposto estão 
tecidos para fabricação de 
máscaras; suporte para cir-
cuitos respiratórios; válvulas 
de ventiladores pulmonares; 
baterias; cartão de memória, 
entre outros dispositivos.

A Camex já havia redu-
zido a tarifa a zero para álco-
ol etílico e imunoglobulina, 
na Resolução n º 22, de 25 
de março. Nesta resolução, a 
câmara corrigiu a descrição 
técnica dos produtos.

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Fa-
zenda (Sefaz) informa que 
as datas de vencimento do 
Imposto sobre Proprieda-
de de Veículos Automoto-
res (IPVA) dos veículos com 
finais de placa 4, 5, 6 e 7 já 
foram alteradas no Siste-
ma IPVA. A parametriza-
ção do sistema foi realizada 
pela área de Tecnologia de 
Informação da secretaria, 
após o Governo Estadual 
determinar a prorrogação 
da cobrança do tributo nos 
meses de março e abril.

Com a medida, o IPVA 
dos veículos com placas fi-
nais 4 e 5, com vencimento 
em 31 de março, foi trans-
ferido para o mês de maio. 
Já o IPVA dos veículos com 
finais 6 e 7, que teria que 
ser pago até 30 de abril, foi 
postergado para o mês de 
junho.

Os parcelamentos já 
realizados nos meses ante-
riores e pendentes de pa-
gamento, incluindo aque-
les realizados no âmbito da 
Procuradoria Geral do Es-

tado (PGE), também foram 
prorrogados. Dessa forma, 
as parcelas referentes aos 
meses março e abril serão 
cobradas em maio e junho, 
respectivamente, e as de-
mais nos meses subsequen-
tes.

Para imprimir o docu-
mento de arrecadação (bo-
letos) com as novas datas de 
vencimento, o contribuinte 
precisa acessar o Sistema 
IPVA, informar o chassi ou 
renavan do veículo e esco-
lher a forma de pagamento, 
à vista ou parcelado em até 
6 vezes. Nos casos dos par-
celamentos já realizados e 
impressos, será necessário 
acessar novamente o siste-
ma para fazer a reimpressão 
dos boletos.

Caso o contribuinte te-
nha dificuldade ou encon-
tre alguma inconsistência 
na hora de gerar e imprimir 
os boletos, a Sefaz orienta 
que entre em contato pe-
los canais de atendimento 
virtuais informando todos 
os dados necessários como 
placa do veículo, chassi ou 
renavan.

DA REPORTAGEM

O primeiro pacien-
te diagnosticado com o 
novo coronavírus em Mato 
Grosso morreu na manhã 
desta sexta (3), em Lucas 
do Rio Verde. A confirma-
ção foi feita pelo secretário 
Estadual de Saúde, Gilberto 
Figueiredo, durante entre-
vista coletiva.

Segundo o secretário, o 
paciente de 54 anos foi in-
ternado no dia 29 de mar-
ço. Fez exame e deu posi-
tivo para Covid-19. Ele era 
hipertenso e diabético e 
estava internado com sín-
drome respiratória aguda. 
Quando deu entrada no 
hospital, ele disse que tinha 
viajado para a região sul do 
país havia poucos dias. Ele 
permaneceu internado e 
morreu quatro dias depois, 
no Hospital São Lucas.

O Comitê Municipal de 
Enfrentamento e Preven-
ção à Covid-19 de Lucas do 
Rio Verde também deve se 
posicionar nas próximas 
horas sobre a morte do 
paciente. Atualmente, no 
município são investigados 
36 casos suspeitos com sin-
tomas leves. Outros 4 já fo-
ram descartados.

Esse foi o primeiro caso 
de coronavírus confirmado 
no município de 65.534 ha-

Lucas do Rio Verde confirma 
1ª morte por coronavírus em MT
ESTAVA INTERNADO | Paciente de 54 anos foi internado no dia 29 de março, fez exame e deu positivo para Covid-19

Foto: RichaRD Montecinos

bitantes, segundo estima-
tiva do IBGE, em 2019. No 
estado, até essa quinta-feira 
(2), foram confirmados 41 
casos da doença.

Destes, 25 são em Cuia-
bá, cinco em Rondonópo-
lis, quatro em Várzea Gran-
de, três em Sinop, dois em 
Tangará da Serra, um em 
Nova Monte Verde e esse 
outro em Lucas do Rio 
Verde, desse paciente que 
morreu. 

Dos pacientes com diag-
nóstico da doença em MT, 
14 estão internados, sendo 
que nove na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

A primeira morte no 
Brasil foi em janeiro. Trata-
va-se de uma mulher de 75 
anos, que morava em Mi-
nas Gerais. 

A confirmação foi divul-
gada nessa quinta-feira (2), 
pois até então a morte de 
um homem de 61 anos em 
São Paulo era considerada 
a primeira no país.

A secretaria informa ain-
da que 54% das pessoas que 
testaram positivo são mu-
lheres e 46% homens. Dos 
casos positivos, 28 pessoas 
têm de 36 a 55 anos. 

São 6 pessoas na fai-
xa etária de 19 a 35 anos e 
outras 5 de 56 a 80 anos. A 
média de idade no Estado é 
de 43 anos. aciente estava internado no Hospital São Lucas


