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COMBATE À COVID-19

O Governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa Projeto de Lei 
que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os cidadãos, 
enquanto perdurar o estado de calamidade pública, em decorrência da pan-
demia do novo coronavírus.              Página -4

UHE SINOP
Testes na detecção do coronavírus

A partir de maio, a UFMT Sinop começará a realizar testes de 
detecção do novo coronavírus, em parceria com a Usina Hidrelétrica 
Sinop e Rotary Club. Para preparar o laboratório para o novo desafio, 
a Usina está custeando 50% do projeto na aquisição de equipamen-
tos, reagentes, materiais plásticos e de proteção.       Página - 2

Divulgação

José RobeRto gonçalves

assessoRia

Divulgação

Os representantes do segmento de bares, restaurantes e si-
milares de Sinop prometeram para hoje a realização de uma 
carreata para pedir a suspensão da limitar da Justiça que der-
rubou o decreto da Prefeitura que permitiu a reabertura dos 
estabelecimentos na semana passada.                       Página -4

HOJE EM SINOP

Setor de alimentação fará hoje
carreata para derrubar liminar

Pagamento
automático
de tarifa
na BR-163
A Rota do Oeste iniciou a distri-
buição gratuita de 1,5 mil ‘tags’ 
aos motoristas que percorrerem 
a rodovia em três praças de 
pedágio: Nova Mutum, Lucas do 
Rio Verde e Sorriso. O objetivo 
é incentivar os motoristas a 
usarem as pistas com o sistema 
que possibilita o pagamento 
automático da tarifa.       Página  -4
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Em seu discurso do “dia do Fico”, Mandetta 
foi didaticamente sofisticado, o que tam-
bém é raro em seu habitat político

O título deste artigo reflete um absurdo: o 
antagonismo entre os que apostam no poder 
da ciência e os que creem nos labirintos da 
ignorância, movida por achismos, paixões e 
crenças em lendas e mitos criados por uma 
legião de ignaros. Por falar deles, Bolsonaro, 
em 06/04, sugeriu que demitiria o ministro 
da Saúde, Luiz Mandetta. Não demitiu, pelo 
menos por enquanto. De minha parte, desta-
carei a atuação pontual de Mandetta; porém, 
para não ser confundido como integrante da 
legião, relembro que o ministro da Saúde, em 
recente passado, fora financiado politicamen-
te por planos de saúde. Ele também é inves-
tigado por fralde à frente da Secretaria de 
Saúde de Campo Grande (MS); logo, o jaleco 
do SUS não fazia parte de seu guarda-roupa.

A bem da verdade, Mandetta opunha-se ao 
Mais Médicos. Para ser indicado ao Ministé-
rio, teve aval da Frente Parlamentar da Saú-
de, que reúne representantes dos interesses 
privados dos planos de saúde, santas casas e 
organizações sociais de saúde. Só faltava um 
item biográfico: declarar-se cristão...

Não sem lamentar por tudo isso, hoje, 
Mandetta, mesmo forjado no ninho bolsona-
rista, aparenta ser pedra no caminho de seu 
chefe, que continua a desafiar a ciência e pru-
dência ao provocar aglomerações em visitas 
inusitadas para um presidente. E ser pedra no 
caminho de Bolsonaro não é questão menor 
diante da magnitude do problema de saúde 
pelo qual passa o Planeta. Sem aqui pregar a 
absolvição de eventuais pecados capitais de 
Mandetta, o fato é que: ruim com ele, pior sem.

Digo isso porque, enfim, um bolsonaris-
ta federal defende a ciência. Não fosse essa 
postura, acompanhada da orientação do iso-
lamento social, os números da COVID-19, no 
Brasil, seriam absurdamente maiores.

Pois bem. Em seu discurso do “dia do 
Fico”, Mandetta foi didaticamente sofisticado, 
o que também é raro em seu habitat político. 

Além de ironias, citou o “Mito da Caver-
na” (Livro VII de A República) de Platão, 

que, dialeticamente, explora os conceitos de 
escuridão e ignorância, luz e conhecimento.

No “Mito da Caverna”, é descrito que, desde 
sempre, alguns homens encontram-se apri-
sionados em uma caverna, de onde não con-
seguem se mover, pois vivem acorrentados. 
De costas para a entrada da caverna, veem 
apenas o seu fundo, mas, atrás deles, há uma 
parede, onde existe uma fogueira. Por ali pas-
sam homens transportando coisas, mas como 
a parede oculta seus corpos, apenas as coisas 
transportadas são projetadas em sombras e 
vistas, pelos prisioneiros, sempre de forma 
distorcida.

Certo dia, um dos acorrentados escapa e vê 
uma nova realidade. Todavia, a luz da foguei-
ra, bem como a luz externa à caverna, agride 
seus olhos. Esse homem tem a opção de voltar 
e manter-se como até então, ou encarar a nova 
realidade. Optando pelo novo, ele ainda podia 
voltar para libertar os demais, dizendo o que 
havia descoberto; contudo, correria o risco de 
não ser acreditado, já que a verdade era o que 
conseguiam perceber da sua vivência na ca-
verna. Uma das possibilidades interpretativas 
desse texto é a de que o senso comum, que dis-
pensa a reflexão/ciência, é representado pelas 
impressões aparentes, vistas pelos homens 
“por meio de sombras”. Por sua vez, a ciên-
cia, baseada em comprovações, é representa-
da pela luz. No discurso de Mandetta, o “Mito 
da Caverna” tinha alvo: seu chefe, visto como 
mito por seguidores. Todavia, esse mito ainda 
estaria acorrentado na caverna; daí a distorção 
de seu olhar sobre a realidade. Ao final de seu 
discurso, outra preciosa citação de Mandetta: 
“Tocando em frente” de Almir Sater. Mas até 
quando?

ROBERTO BOAVENTURA DA SILVA SÁ É 
PROFESSOR DE LITERATURA E DOUTOR EM 
JORNALISMO

Entre a ciência e a ignorância

ROBERTO 
BOAVENTURAUma rede para cada necessidade?
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de vista, além de não ser o foco tange 
ao ridículo. Isso mesmo: ou você “bate 
no peito” e faz o que bem quer com seu 
perfil, sem excessos e respeitando os 
demais, ou assume uma postura mais 
moderada, vivendo, ali, da mesma for-

ma que vive seu 
dia a dia.

Se isso tudo 
não for suficiente, 
imagine o quan-
to é desagradável 
tentar parecer uma 
pessoa polida e al-
guém acabar por 
“descobrir” seus 
perfis onde você 
mostra seu tempe-
ramento desagra-

dável? Não seria nada interessante, não 
é mesmo?

Com tudo isso recomendo seguir o 
“básico”: apenas um perfil, que reflita 
sua personalidade, sem se envolver em 
“barracos”. Que tal?

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/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Para muita gente ter apenas um perfil em redes sociais e ter 
um “bom comportamento” no ambiente virtual pode parecer 
um verdadeiro sacrifício. O que não devemos, nunca, é deixar 
que meios eletrônicos consumam muito de nosso tempo ou 
mesmo que nos tirem, de alguma forma, a paz. Precisamos, 
sempre, utilizar tais recursos ao nosso favor, e não deixar que 
se tornem algo prejudicial em nossas vidas.
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Na edição passada falei sobre pes-
soas que acabam comprometendo sua 
imagem ao encarar assuntos polêmicos, 
de forma exagerada, em redes sociais. É 
evidente que muita gente tenta algu-
mas “manobras” para fugir da situação, 
como por exemplo 
criar um perfil di-
ferente para cada, 
digamos, “necessi-
dade”.

Fazendo, teori-
camente, é possível 
manter em cada 
perfil um compor-
tamento diferente, 
uma abordagem 
diferente e se en-
volver em assuntos 
diferentes. Mas isso é, realmente, ne-
cessário e viável?

Temos que ter em mente, sempre, 
que a tecnologia deve ser utilizada ao 
nosso favor, e que não devemos nos “es-
quecer” do mundo real pra viver o vir-
tual. Devemos, então, ter um perfil que 
retrate nossa realidade e que conviva-
mos com pessoas que nos fazem bem, 
abordando assuntos de nosso interesse 
sem que isso gere desgaste.

Ter vários perfis faz com que você 
tenha que dedicar mais tempo às redes 
sociais, além de manter mais de uma 
“personalidade”, o que, do meu ponto 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A partir de maio, a Universidade Fe-
deral de Mato Grosso (UFMT), campus 
Sinop, começará a realizar testes de de-
tecção do novo coronavírus (Covid-19), 
em parceria com a Usina Hidrelétrica 
Sinop (UHE) e Rotary Club. Para pre-
parar o laboratório para o novo desafio, 
a Usina está custeando 50% do projeto 
na aquisição de equipamentos, reagen-
tes, materiais plásticos e de proteção. 
Com o investimento o novo espaço 
será capaz de testar entre 15 e 30 amos-
tras por dia, aumentando a capacidade 
de realização em Mato Grosso.

Além de preparar o laboratório da 
instituição para atender a grande de-
manda de testes na região, o objetivo 
da parceria é auxiliar na diminuição 
dos atrasos no diagnóstico e permitir 
uma identificação precoce da doen-
ça, possibilitando um direcionamento 
correto por parte da saúde pública.

A coordenadora do projeto e pro-
fessora da UFMT, Dr. Roberta Bron-
zoni, explica que que o Programa de 
Pós-Graduação em Ciências em Saúde 
do Instituto de Ciências da Saúde da 
UFMT, organizou um centro laborato-
rial para a realização dos testes de diag-
nóstico de SARS-CoV-2, porém neces-
sitava do apoio.

“Os equipamentos contemplados na 
parceria, como a Cabine de Segurança 
Biológica e a Autoclave são imprescin-
díveis para a segurança da equipe técni-
ca envolvida, pois garantem, a adequa-
da manipulação e descarte do material 
contaminado”, repassou. 

O diretor-presidente da Companhia 
Energética Sinop, Ricardo Padilha, re-
força a importância da atuação do labo-
ratório neste momento de pandemia. 
“Precisamos do suporte de instituições 
sérias como a UFMT. Identificar a do-
ença é o primeiro passo para auxiliar 
no tratamento. Queremos contribuir 
de forma correta e planejada”, comen-
tou.

A instituição de ensino aguarda a 
chegada dos equipamentos para iniciar 
a realização dos testes. A previsão é que 
em 30 dias o laboratório já esteja em 
pleno funcionamento. Novo espaço será capaz de testar entre 15 e 30 amostras por dia 

UHE contribui para a realização de
testes na detecção do coronavírus
SINOP | Investimento aumentará a capacidade de realização de testes no estado

Foto: Divulgação



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, conheci-
mento em rotina de mercado, disponibilida-
de no período noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conheci-
mento 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANDA, PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINA-
ÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS PARA EVENTOS E FESTIVIDA-
DES DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora as empresas V. FERRI – PRODU-
ÇÕES ARTISTICAS EPP (CNPJ 07.778.669/0001-58), com o valor total de R$ 
1.162.850,00 (hum milhão, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta 
reais) e VISUART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ 08.890.052/0001-
92), com o valor total de R$ 422.205,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, du-
zentos e cinco reais). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao 
Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. 

Peixoto de Azevedo-MT, 14 de abril de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA CONCORRENCIA PUBLICA 005/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, TOR-
NA PÚBLICO, que sagrou-se vencedor: Sr. Moacyr Mandadori, nos itens 12 e 
13; Celio Aparecido da Mota, no item 14; Agnaldo Jose da Silva, nos itens 15 
e 16. Juina-MT, 15 de abril de 2020. Marcio Antonio da Silva – Presidente  da 
CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 003/2020

Credenciamento de Mão de Obra especializada 
em Treinamento de Modalidades Esportivas e de Recreação  n° 001/2020
A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, por meio de sua Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os in-
teressados que a empresa HÉLIDA DOS SANTOS 01536180190 (CNPJ nº 
33.191.747/0001-23), fora julgada APTA ao Edital de Chamada Pública n° 
003/2020 para os serviços constantes nos itens 01 e 08 do Termo de Refe-
rência do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos 
legais. 

Peixoto de Azevedo/MT, 14 de abril de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 014/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL 
DUPLO) EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, MEIO FIO E FABRICAÇÃO 
DE TUBOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedo-
ra a empresa CARPAU PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME (CNPJ: 
08.887.033/0001-07), com o valor total de R$ 1.987.500,00 (Um milhão, no-
vecentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais). Na fase de habilitação a 
concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações con-
trárias a esta decisão. 

Peixoto de Azevedo-MT, 14 de abril de 2020
.EMERSON NUNES FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA 

DE SESSÃO TOMADA DE PREÇOS N º 002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal n° 505 de 08 de abril de 2019, faz saber 
aos interessados que houve alteração na data da sessão da TOMADA DE 
PREÇOS 002/2020, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITA-
DA PARA COSTRUÇÃO DE 18 FAIXAS ELEVADAS E 05 LOMBADAS EM DI-
VERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFOR-
ME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PROJETOS 
E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. A nova data da sessão pública 
será dia 24 de abril de 2020 as 08h00min na sala de Licitações, no Paço Mu-
nicipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço acima ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.

Peixoto de Azevedo 14 de abril de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 003/2020

Credenciamento de Mão de Obra especializada
 em Treinamento de Modalidades Esportivas e de Recreação  n° 002/2020
A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, por meio de sua Presiden-
te da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interes-
sados que a empresa JOYCE PEREIRA RAMOS 02946725162 (CNPJ nº 
36.411.175/0001-39), fora julgada APTA ao Edital de Chamada Pública n° 
003/2020 para os serviços constantes nos itens 04 e 10 do Termo de Refe-
rência do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos 
legais. 

Peixoto de Azevedo/MT, 14 de abril de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 003/2020

Credenciamento de Mão de Obra especializada 
em Treinamento de Modalidades Esportivas e de Recreação  n° 003/2020
A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, por meio de sua Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os inte-
ressados que a empresa TAUAN HANAUER AVILA EIRELI - ME (CNPJ nº 
32.239.350/0001-00), fora julgada APTA ao Edital de Chamada Pública n° 
003/2020 para o serviço constante no item 09 do Termo de Referência do 
respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

Peixoto de Azevedo/MT, 14 de abril de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 003/2020

Credenciamento de Mão de Obra especializada
 em Treinamento de Modalidades Esportivas e de Recreação  n° 004/2020
A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, por meio de sua Presiden-
te da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interes-
sados que a empresa WILISNEY EGIDIO LOPES 05924394107 (CNPJ nº 
30.400.173/0001-68), fora julgada APTA ao Edital de Chamada Pública n° 
003/2020 para o serviço constante no item 08 do Termo de Referência do 
respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

Peixoto de Azevedo/MT, 14 de abril de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA

Presidente da CPL
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 
estabelecida na Rua dos Araçás, nº105, Centro, Sinop/
MT, inscrita no CNPJ nº 18.589.821/0001-70, Torna Públi-
co que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT, 
a Renovação da Licença de Instalação do Condomínio 
Portal do Servidor I, localizado no Bairro Cidade Jardim 
III. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Solu-
ções Ambientais (66)99626-3037

A Associação das Revendas Agropecuárias de Alta 
Floresta e Região – ARAFLOR, inscrita no CNPJ n° 
05.925.932/0001-06, torna público que requereu a Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), de seu Posto 
de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos, Vazias ou 
Contendo Resíduos Pós-consumo, Regularmente Fabrica-
dos e Comercializados, localizada na A C Vicinal Primeira 
Norte, 122/2B, Zona Rural, Município de Alta Floresta/MT.

DESINSETIZADORA EXTERMINE LTDA - ME, CNPJ 
26.784.843/0001-10, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença de Operação (LO) para 
atividades de Imunização e controle de pragas urbanas, 
localizada na Rua Lousiana, N 1571, Jardim Tropical, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

ALDEMAR MEAZZA inscrito no CPF nº 727.858.459-00, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Am-
biente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO para a atividade de: Condomínio Resi-
dencial, o empreendimento está localizado na Rua 04, nº 
258, Quadra 39, Lote 14 - Jardim Boa Esperança – Lote-
amento Campo Verde - CEP 78553-847 – Sinop/MT.– Si-
nop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2020

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 30 DE ABRIL 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. 039/2020, objetivando o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA OFICINA MECÂNICA 
MUNICIPAL, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2020
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO ABATEDOURO, FÁBRICA DE POLPA E 
PROJETO + LEITE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECREATRIAS SOLICITANTES. 
Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o 
recebimento das propostas: das 09:00 horas do dia 17/04/2020 até as 
09:00 horas do dia 05/05/2020 (horário de Brasília). Data e horário de 
início da sessão: Dia 06/05/2020 as 09:00 horas (horário de Brasília). 
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 s i te www.sorr iso.mt.gov.br  ou através do s i te 
www.bllcompras.org.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 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

INEXIGIBILIDADE N° 007/2020
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 ASSOCIAÇÕES E 
C O O P E R AT I VA S  D E  A G R I C U LT U R A FA M I L I A R  PA R A 
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ELENCADOS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER 
PA R T I C I PA N T E S  D O  C A D Ú N I C O  E M  S I T U A Ç Ã O  D E 
VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DA DOAÇÃO DE 
ALIMENTOS. O credenciamento ocorrerá no período de 22 DE ABRIL DE 
2020 à 02 DE MAIO 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, na Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ou 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.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE CREDENCIAMENTO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Marisete M. Barbieri
Presidente da C.P.L

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT 
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizou no dia 06 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 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA GUARDA DE ÔNIBUS 
E RAMPA DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se vencedor o 
Licitante J M S CONSTRUTORA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 
32.238.535/0001-91 com valor total de R$ 619.840,31.  
 

Matupá – MT, 15 de abril de 2020. 
CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 



CENÁRIO PESSIMISTA

ICMS: queda na 
arrecadação em 
abril já chega a 18%

AGILIDADE

‘Tag’ possibilita pagamento
automático de tarifa na BR-163

COMBATE À COVID-19

Multa será de 
R$ 140 para quem 
sair sem máscara

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
divulgou o segundo boletim 
especial apontando os impac-
tos da Covid-19 sobre o fatu-
ramento das empresas no Es-
tado e também sobre a receita 
estadual. Os dados são relati-
vos ao período de 16 de março 
até 13 de abril. O documento 
pode ser acessado no site da 
Sefaz, na opção “Tributário”.

Considerando a arreca-
dação dos 13 primeiros dias 
de abril, em comparação com 
o mesmo período do mês de 
março, os dados apontam 
uma queda de 18% na arre-
cadação geral do ICMS, com 
destaque para a queda no se-
tor de Comércio e Serviços, 
que foi de cerca de 25%.

Nesta última semana, 
os setores do comércio e ser-
viços apresentaram seu pior 
resultado, com queda expres-
siva na média diária de fatu-
ramento. Destacam-se os se-
tores de: atacado, que reduziu 
de R$ 278 milhões para R$ 136 
milhões (-51%); combustíveis, 
que passou de R$ 104 milhões 
para R$ 61 milhões (-41%); ve-

DA REPORTAGEM

A Concessionária Rota 
do Oeste, que administra o 
trecho da BR-163 da divisa 
MT/MS a Sinop, iniciou nesta 
quarta-feira (15) a distribuição 
gratuita de 1,5 mil ‘tags’ aos 
motoristas que percorrerem 
a rodovia em três praças de 
pedágio localizadas ao Norte. 
O objetivo, em parceria com 
a Veloe, é incentivar os moto-
ristas a usarem as pistas com o 
sistema de Identificação Auto-
mática de Veículos (AVI), que 
possibilita o pagamento auto-
mático da tarifa, reduzindo a 
necessidade de contato entre 
operadores de pedágio e usu-
ários.

Além de receber o tag 
gratuitamente, o usuário que 
ativar o serviço terá 12 meses 
de isenção de taxas de adesão 
e manutenção. Neste período 
de um ano, será cobrado ape-
nas o valor do pedágio utili-
zado. A partir do 13º mês será 
cobrada a mensalidade nor-
malmente, mas há a possibi-
lidade de o motorista cancelar 

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
encaminhou à Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso o 
Projeto de Lei que estabele-
ce a obrigatoriedade do uso 
de máscaras por todos os ci-
dadãos, enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública, 
em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus.

A obrigatoriedade já es-
tava contida, no Decreto 437, 
para a utilização dentro de 
empresas públicas e privadas. 
Contudo, agora, o governo es-
tende as exigências para toda 
e qualquer pessoa que for cir-
cular ao deixar sua residência, 

ículos, de R$ 43 milhões para 
R$ 26 milhões (-39%); varejo, 
de R$ 109 milhões para R$ 92 
milhões (-15%).

A queda no faturamen-
to do setor industrial vem 
crescendo a cada semana, de 
acordo com o levantamento 
feito pela Sefaz-MT. Nos me-
ses de janeiro e fevereiro de 
2020, a média do faturamen-
to diário da indústria foi de 
R$ 233 milhões e na primeira 
semana analisada (16 a 20 de 
março) o montante reduziu 
para R$ 208 milhões (11%). Já 
na segunda e terceira semana 
(23 de março a 3 de abril), a 
redução foi de 25% (R$ 175 e 
R$ 174 milhões) e na quarta 
semana (06 a 10 de abril) de 
32% (R$ 158 milhões).

A agropecuária, na se-
mana de 16 a 20 de março, 
chegou a apresentar um cres-
cimento de 5% no faturamen-
to diário, em comparação 
com os R$ 466 milhões alcan-
çados no início do ano. Já na 
semana de 23 a 27 de março, 
ocorreu uma queda acentua-
da no faturamento agropecu-
ário, chegando a R$ 404 mi-
lhões, ou seja, 13% a menos.

o plano sem custos.
O gerente de Operações 

da Rota do Oeste, Wilson Fer-
reira, explica que as praças de 
pedágio instaladas em Nova 
Mutum, Lucas do Rio Verde e 
Sorriso, foram escolhidas por 
contarem com intenso fluxo 
de veículos de passeio de mo-
radores da região, que ainda 
não aderiram ao sistema. Os 
motoristas profissionais que 
tiverem interesse também po-
dem solicitar o seu tag gratui-
to aos operadores. Esta é mais 
uma das medidas da Rota do 
Oeste para contribuir com o 
combate ao coronavírus.

“O mapeamento da 
Concessionária mostra que 
em Mato Grosso os proprie-
tários de veículos de passeio 
ainda não têm a cultura de 
usar o sistema de pagamento 
automático de pedágio. Dian-
te da necessidade de redução 
de contato com as pessoas e 
até mesmo com objetos, em 
parceria com a Veloe, estamos 
oportunizando essa experi-
ência que é vantajosa natu-
ralmente, mas acaba sendo 

seja na rua, no comércio ou 
no local de trabalho, a partir 
do dia 1º de maio.

Além disso, o PL prevê a 
aplicação de multa de R$ 140, 
além da apuração de ilícitos 
criminais que possam ter sido 
praticados por pessoas físicas 
ou representantes legais da 
pessoa jurídica decorrentes 
de infração à medida sanitária 
preventiva (art. 268 do Códi-
go Penal) e de desobediência 
(art. 330 do Código Penal).

“Não queremos autuar 
ninguém, por isso estão sen-
do previstas essas semanas 
de adaptação, para que todos 
os cidadãos e empresas pro-
videnciem máscaras. Até lá, 
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Os representantes do seg-
mento de bares, restaurantes 
e similares de Sinop prome-
teram para hoje (16) a reali-
zação de uma carreata para 
pedir a suspensão da limi-
tar da Justiça que derrubou 
o decreto da Prefeitura que 
permitiu a reabertura dos 
estabelecimentos na semana 
passada.

O desembargador Már-
cio Vidal decidiu na tarde de 
terça-feira (14) suspender a 
decisão que liberou a reaber-
tura, acolhendo assim um 
pedido do Ministério Públi-
co Estadual (MPE) e da De-
fensoria Pública.

“Não é tempo de reuniões 
ou de aglomerações, com a 
pandemia colocando em ris-
co a vida alheia e, também, 
a própria; recolher-se é um 
gesto de grandeza e altruís-
mo, mormente para aqueles 
que podem exercer suas ati-
vidades sem sair de casa, por 
meio do teletrabalho”, apon-
tou o desembargador em sua 
decisão.

A decisão causou indigna-
ção por parte dos empresá-
rios do setor que não enten-
dem os motivos pelos quais a 
decisão afetou “apenas eles”. 
Em entrevista ao Diário do 
Estado MT, o empresário 
Marcelo Barão, um dos re-
presentantes do movimento, 
disse que o objetivo da car-
reata é mostrar um compro-
metimento do setor com as 
normas de prevenção.

“Nós estamos no grupo de 
risco como qualquer outro 
comércio, não vejo diferen-
ça para liberar um e barrar 
outro, em uma noite um 
restaurante recebe entre 50 

Manifestação pela sobrevivência
HOJE EM SINOP | Grupo de 65 empresários de setor de alimentos preparam manifestação contra fechamento

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: gC NotíCias

e 80 pessoas, com mesas es-
paçadas, muito menos que 
uma fila de banco”, indagou 
Barão.

O empresário diz ainda 
que os restaurantes já vêm 
seguindo todas as determi-
nações de prevenção, como 
distanciamento das mesas, 
redução da capacidade de 
público, afastamento dos 
funcionários que fazem par-
te do grupo de risco, dis-
ponibilização de álcool em 
gel e todos os acessórios de 
segurança para os funcioná-
rios, higienização dos cardá-
pios e das mesas assim que 
os clientes saem.

“Então, por que a discri-
minação com o nosso ramo? 
O que nos diferencia dos 
supermercados? Por que as 
praças de pedágio ainda es-
tão funcionando? Se uma 
daquelas atendentes estiver 
contaminada, mexendo com 
dinheiro, quantas pessoas ela 
pode infectar em um dia de 
trabalho?”, questionou o em-
presário.

De acordo com Barão, a 
preocupação da classe em-
presarial é pelo menos man-
ter um funcionamento para 
que possa honrar seus com-
promissos com fornecedores 
e principalmente seus cola-
boradores. O desemprego 
neste setor, grande preocu-
pação da pandemia, já é re-
alidade.

O empresário revelou 
que a estimativa é de que já 
existia em torno de 30% de 
demissões em Sinop. “A de-
missão já é real tá? E a preo-
cupação de travar tudo e ficar 
100% parado é de aumentar 
essas demissões”, revelou.

A Prefeitura de Sinop si-
nalizou que vem dando su-
porte jurídico para ao setor, 

Carreata começará às 14h na Catedral 

Tag é uma espécie de Sem Parar para o trecho da 163 no Nortão 

PL prevê aplicação de multa para quem sair sem máscara 
nas ruas de MT 

Comércio e serviços apresentaram os piores resultados 
com 25% de queda 

continuaremos com as ações 
de fiscalização e conscienti-
zação”, destacou o governador 
Mauro Mendes.

De acordo com Mendes, 
o objetivo é reduzir a circula-
ção do vírus e com isso o im-
pacto que a pandemia causa 
na saúde das pessoas e tam-
bém na economia.

FISCALIZAÇÃO

O PL estabelece que a 
competência para fiscalizar 
o cumprimento da obrigato-
riedade será do Procon e dos 
órgãos de vigilância sanitária 
estadual e municipal, além da 
Polícia Militar. Todo o recur-
so que for arrecadado com o 
pagamento das multas, caso a 
população não respeite a lei, 
será destinado para o enfren-
tamento da Covid-19.

na busca por recorrer da de-
cisão. 

“Como gestora, eu quero 
que a economia do municí-
pio não seja afetada, princi-
palmente na questão do de-

semprego. Acho que todos 
têm que ter a oportunidade 
de trabalhar. Claro, com as 
devidas responsabilidades e 
cuidados que os empresários 
têm que ter. Eu tenho que 

dar este voto de confiança, 
mas sempre ressaltando as 
medidas preventivas e de se-
gurança”, disse a prefeita Ro-
sana ao site Só Notícias.

Ao todo, 65 empresários 

farão parte da manifestação 
que está marcada para às 14h, 
com ponto de partida do es-
tacionamento da Catedral e 
que vai percorrer as princi-
pais avenidas da cidade.

ainda mais importante neste 
momento de pandemia. Se ao 
final deste período crítico o 
usuário não quiser continuar 
com o tag, ele remove e can-
cela o cadastro sem problema 
nenhum”, explica.

Ferreira recomenda aos 
motoristas que leiam atenta-
mente as instruções antes de 
ativarem o tag, como forma 
de estarem informados sobre 
as regras. Reforça ainda que a 
Concessionária não tem atri-
buição para cancelar o uso ou 

realizar cobranças, além do 
pedágio.

“Elaboramos um pan-
fleto explicativo com orienta-
ções ao usuário sobre o fun-
cionamento, regras e contato 
para esclarecimento de dúvi-
das. É importante a leitura do 
material. Caso existam outros 
questionamentos, o usuário 
pode acessar o site da Veloe. A 
Rota e a operadora são parcei-
ras na ação, mas a Concessio-
nária não é responsável pela 
administração do tag”, afirma.


