
Fávaro, terceiro colocado nas eleições de 2018 assume de forma interina 
até que a eleição suplementar seja realizada. O senador interino opinou 
sobre quais deveriam ser as prioridades da Casa e destacou a aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição que aborda o chamado “Orça-
mento de Guerra para combater o coronavírus.                    Página -4 

PROVISÓRIO

Mato Grosso tem 
um novo senador

500 LITROS

Sinop volta
a ter voos
para Cuiabá
em maio
A Azul Linhas Aéreas confir-
mou que retomará, a partir de 
11 de maio, suas operações no 
Aeroporto de Sinop. A previ-
são inicialmente é de um voo 
diário saindo do Aeroporto In-
ternacional Marechal Rondon 
(Cuiabá/Várzea Grande) às 12h 
e chegando em Sinop às 13h. A 
volta é às 13h45.

                          Página  - 4

Cerca de 500 litros de bebidas alcoólicas foram doados pela Delegacia da Receita Federal de Cuiabá para 
o campus Bela Vista do IFMT para serem usados na produção de álcool 70%.          Página -4

BEBIDAS VIRARÃO ÁLCOOL 70%

AGRICULTURA FAMILIAR

Delivery
cria novas
oportunidades
de negócio

A necessidade de rein-
ventar um comércio até hoje 
tão tradicional, como as feiras 
livres, tem levado produtores 
de Mato Grosso a lançar mão 
da criatividade e apostar na 
interação virtual.
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a China, além de ser um dos maiores com-
pradores, possui um povo amável, acolhe-
dor e com o qual muito nos identificamos e 
que nos ensina a ter disciplina, respeito e 
senso de civismo

Para fazer o agro acontecer, e se trans-
formar em pão na mesa, é algo trabalhoso e 
árduo. É preciso acordar horas antes do sol 
nascer, e dormir bem depois que ele se dei-
tou. Na simplicidade do brotar da semente, 
no leite fresco saindo do curral, no pastar 
do boi e da ovelha se escondem tecnologias 
e muito suor.

Dos desafios da alta tecnologia e da pro-
dução em altos volumes, até a produção 
sustentável, há um esforço contínuo, que 
exige muita competência. O nosso produ-
tor rural, que há poucos anos foi taxado de 
“jeca”, hoje pode se orgulhar de estar na li-
derança mundial. Quero aqui chamar sua 
atenção, nosso grande líder, e de quem nos 
orgulhamos.

Sim, com devido respeito ao sr. Presi-
dente da República, me permita ser direto e 
simples no modo de tratá-lo, porque é dessa 
forma que gostamos de ser tratados e é as-
sim que igualmente o senhor nos ensina a 
ser em nosso dia a dia.

Presidente, não reclamamos do traba-
lho, das noites não dormidas esperando a 
chuva cair ou pedindo ao nosso santo de 
devoção que a mesma nos dê uma trégua. 
Não reclamamos da cigarrinha, do fungo, 
da lagarta ou de qualquer outro desafio. Nós 
os enfrentamos como leões, e não nos da-
mos por vencidos nunca. Enfrentamos até 
desafios que não são nossos como construir 
pontes, escolas, arrumar estradas, financiar 
obras para prefeituras do interior.

Presidente, saiba que sempre haverá 
um produtor rural ao seu lado, seja em um 
atoleiro de quilômetros em uma estrada no 
interior, ou de terno e gravata em uma co-
mitiva internacional.

E é neste ponto que preciso lhe fa-
zer um pedido presidente, sabemos 
que o senhor tem hoje uma excepcio-
nal ministra da agricultura (Tereza 

Cristina), ouso dizer que nunca o MAPA teve 
alguém tão eficiente e comprometida, além 
dela, há fiéis escudeiros fazendo um agro do 
qual qualquer presidente do mundo se or-
gulharia, mas é preciso intervir, presidente. 
Sim, intervenha junto a todos os que com-
põem seu governo para que deixem de dar 
opiniões a respeito de outros países.

O contexto de negócios internacionais é 
muito complexo, por isso, ao ofendermos um 
parceiro comercial jogamos fora todo nosso 
trabalho da roça, isso para não contabilizar 
os prejuízos da indústria e o institucional.

Comentários que possam ofender, surtem 
efeitos negativos, em outras palavras, são 
um “tiro no pé”. 

Presidente, temos um “louco” ocupando 
um cargo no Governo e ele não tem noção 
do que fala, por isso, está cometendo uma 
afronta descabida e sem nexo para com um 
país parceiro e amigo. É urgente que ele seja 
detido em sua volúpia e ignorância a bem de 
nosso país.

Gostaria de ressaltar a parceria do Brasil 
com a China, que além de ser um dos maio-
res compradores, possui um povo amável, 
acolhedor e com o qual muito nos identifica-
mos e que nos ensina a ter disciplina, respei-
to e senso de civismo. Existe lá uma cultura 
milenar riquíssima e que carrega filosofias 
enriquecedoras. Senhor Presidente, se não 
for pedir muito, aconselhe aos seus a não se 
pronunciarem em matérias internacionais, 
pois isso nos ajudará bastante.

PAULO BELLINCANTA É PRESIDENTE DO 
SINDIFRIGO-MT

Um pedido ao presidente

PAULO BELINCANTA
Perdi, e agora?
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versões para dispositivos móveis, contam 
com a opção de rastreio. A boa notícia é 
que sim, havia um antivírus instalado. A 
má notícia é que o mesmo não havia sido 
vinculado a nenhuma conta, o que impe-
de o uso de tal função. Perguntei sobre a 

existência de algum 
outro software de ras-
treamento no aparelho, 
e o proprietário disse 
que não tem, que nun-
ca se preocupou com 
isso. Infelizmente, nes-
se cenário, nada pode 
ser feito. Se você tiver 
ao menos a conta utili-
zada na ativação temos 
um universo de possi-
bilidades. Se não tiver-

mos isso ou outras opções, como rastreio 
por software antivírus previamente ativa-
do, acabamos por abrir mão de tudo que a 
tecnologia tem para nos oferecer.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em conta-
to 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 próxi-
ma, se Deus quiser!
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Se você não se lembra da conta ou da senha que utilizou na 
ativação do seu dispositivo aproveite que está com ele em 
mãos para recuperar tais informações e guardar em local 
seguro. Faça, também, a instalação, configuração e ativação 
de aplicativos complementares com a mesma finalidade. 
Enquanto o aparelho está com você tudo é possível. Em caso 
de perda, roubo ou outra situação similar você vai depender do 
que fez antes para aumentar suas chances de recuperação.
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Uma das dúvidas que mais recebo nos 
últimos anos, enviadas por meus leitores 
e por quem acompanha meus perfis nas 
redes sociais: perdi meu celular, como 
faço para recuperar? O caso mais recen-
te retrata a realidade de muitos usuários. 
Então, vamos ao exem-
plo, infelizmente, ne-
gativo.

O usuário estava 
desesperado. Não era 
para menos, pois além 
do prejuízo financeiro 
uma infinidade de fo-
tos, arquivos, conver-
sas e documentos se 
perderia.  E o backup? 
Não tinha, mas não é 
o foco desse texto. O 
objetivo seria o uso de ferramentas para 
localizar o aparelho.

Perguntei, então, se ele tinha a senha 
da conta utilizada na ativação do disposi-
tivo. Não tinha. Sugeri, então, recuperar a 
senha da conta para poder tentar a loca-
lização utilizando os recursos nativos do 
próprio sistema operacional. 

O camarada falou, então, que não se 
lembra qual conta foi utilizada.

Perguntei se ele tinha antivírus insta-
lado no celular, pois praticamente todos 
os softwares dessa natureza, em suas 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A necessidade de reinven-
tar um comércio até hoje tão 
tradicional, como as feiras 
livres, tem levado produto-
res de Mato Grosso a lançar 
mão da criatividade e apos-
tar na interação virtual. O 
comércio on-line de produ-
tos e modelos que trazem 
alternativas para a entrega 
domiciliar estão se tornando 
oportunidades para escoar a 
produção e evitar prejuízos.

A criação de redes de 
transmissão e grupos de 
WhatsApp com a participa-
ção de produtores, coope-
rativas, associações e con-
sumidores tem estimulado 
a venda dos produtos, ate-
nuando perdas e impactos 
causados pela restrição do 
comércio ao ar livre e proi-
bição das aglomerações.

Plataformas criativas e 
especialmente elaboradas 
para atrair a atenção da nova 
clientela, têm substituído 
gondolas e prateleiras dan-
do lugar às vitrines virtuais. 
Mais atrativas, redes sociais 
como Instagram e Facebook 
tem permitido a interação 
consumidor/produtor, que 
de forma on-line trocam in-
formações sobre produtos, 
valores, formas de pagamen-
to e principalmente, combi-
nam a entrega dos produtos, 
na maioria das vezes sem 
custo adicional.

Em sites como o Kyte, dis-
ponibilizado pelo Escritório 
de Negócios da Agricultura 
Familiar do Centro de Tec-
nologia Alternativa (CTA) de 
Pontes de Lacerda, o consu-
midor tem acesso ao catalo-

Plataformas têm substituído gondolas e prateleiras

Delivery cria em MT novas
oportunidades de negócio
AGRICULTURA FAMILIAR | Plataformas são criativas e especialmente elaboradas para atrair a 
atenção da nova clientela

Foto: Divulgação

go com produtos orgânicos 
e agroecológicos disponíveis 
para entrega. 

Os produtores criaram 
uma rota de comercialização 
e entrega de produtos, par-
tindo de Pontes e Lacerda, 
passando por municípios da 
Baixada Cuiabana, e chegan-
do até a capital. As entregas 
são realizadas duas vezes na 
semana.

No site é possível encon-
trar itens como alface, rúcula 
e todos os tipos de verduras, 
temperos como pimenta, ce-
bolinha, salsa, além de abó-
boras, quiabo e mandioca. 
Frutas e polpas de goiaba, 
maracujá, abacaxi, caju, ca-
jazinho, cupuaçu, araçá boi 
e acerola também estão dis-
poníveis. Além do site, os 
consumidores ainda têm a 
opção de efetivar as compras 
via WhatsApp (65) 9 9689-
3719.

JUÍNA 
O Projeto @NossaFeira 

desenvolvido pelo Cam-
pus do Instituto Federal de 
Mato Grosso (IFMT) está 
conectando produtores e 
consumidores. Para evitar a 
proliferação do novo coro-
navírus, o projeto criou um 
canal de comunicação direta 
via Instagram e WhatsApp. 

No espaço é divulgada a 
lista dos itens disponíveis e 
dos produtores responsá-
veis pelo cultivo e entrega 
dos produtos na modalidade 
“delivery”. 

O projeto beneficia cerca 
de 120 feirantes e tem a par-
ceria da Associação dos Fei-
rantes de Juína (APROFEJU) 
e da Secretaria Municipal de 
Agricultura.

SORRISO
A Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente de Sorriso 
também teve que inovar. Em 
parceria com a Cooperativa 
de Hortifrutigranjeiros de 
Sorriso (Cooperriso), o órgão 
criou uma conta comercial 
no WhatsApp para divulgar 
e receber pedidos para a en-
trega de cestas da agricultura 
familiar. Cada cesta possui 

aproximadamente 30 quilos 
de alimentos e são comer-
cializadas ao valor fixo de R$ 
50,00. Entre os itens estão 10 
kg de mandioca, um kg de li-
mão, um kg de goiaba, um kg 
de tomate, dois kg de abóbo-
ra, dois kg de polpa de fruta, 
dois kg de banana nanica, um 
kg de pepino, duas unidades 
de folhosas, uma unidade de 
coco verde, seis unidades de 

milho verde, 250 gramas de 
jiló, 250 gramas de quiabo e 
100 gramas de pimenta. Os 
pedidos podem ser feitos 
pelo WhatsApp (66) 9 9205-
4306. 

CUIABÁ
A Cooperativa Conexão 

Verde Vitória, localizada no 
Jardim Vitória, reuniu seus 
produtores e juntos inova-

ram na oferta de um What-
sApp exclusivo para a venda 
de produtos. 

Na plataforma, os consu-
midores têm acesso aos pro-
dutos disponíveis naquele 
período, e também podem 
agendar o melhor dia e ho-
rário para entrega dos itens. 
A lista de produtos pode ser 
acessada pelo número (65) 9 
9963-6751.



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

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 

VENDAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a todos os interessados que realizou o DISPENSA DE 
LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERÁ DISPONIBILIZADO 
PARA ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ, 
DURANTE O PERÍODO DE REFORMA CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, onde consagrou-se vencedor o Licitante NERI 
LUIS DALLA VECCHIA – inscrita no CPF sob o n° 423.804.729-04, com 
valor total de R$ 12.000,00. O processo tem Fundamento Legal no Artigo 24, 
Inciso X da Lei 8.666/93, suas alterações posteriores. Maiores Informações 
junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, 
ZE-022, Fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  

 
Matupá-MT, 17 de abril de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020

O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que o prazo para 

apresentação da documentação para habilitação e proposta de preços foi 

prorrogado até o dia 23de abril de 2020.

Presidente da CPL

Nova Mutum – MT, 17 de abril de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CHAMADA PUBLICA N° 004/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020
O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 30 
de Março 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual contratação de serviços de dedetização, 
desratização e limpeza de caixa d água, da qual foi vencedora a Empresa: 
Lote 001 - Itens 825863, 825864, 825869, 825872, 825895, 825896, 
825897, 825898, 825899, 825900, 825901, 825902, 825903, 825904, 
825906, 830534, 830535, 830537, 836080, MT SOLUÇÃO AMBIENTAL 
LTDA ME inscrita no CNPJ sob o número 26.095.900/0001-53 no valor de 
R$ 15.000,00. Nova Mutum - MT, 17 de Abril de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 09 
de Abril 2020, com início às 10:00hs, tendo como objeto registro de preços 
para futura e eventual contratação de serviços de manutenção em parque 
infantil e serviços de instalação de divisórias drywall e divisórias eucatex, 
com fornecimento de material, para atender a demanda das unidades 
escolares, da qual foi vencedora a empresa: Itens 836374, 836375, 
836376, 836377, 836378, 836379, ECOPLAST FERRAGENS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 22.069.419/0001-32 no valor de R$ 
16.846,65. Foram fracassados os itens: 832090, 836372, 836373.
Nova Mutum - MT, 17 de Abril de 2020.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAÍRUS 
(COVID-19), DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA COMPRA DE 
MONITORES MULTIPARÂMETROS DE SINAIS VITAIS, PARA 
ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa para fornecimento de 
monitores multiparâmetros para acompanhamento de sinais vitais para 
atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 
gerado pela necessidade de combate e prevenção do novo coronavírus 
(COVD-19). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 
nº. 8.666/93. CONTRATADO: PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
LTDA, CNPJ Nº 66.783.630/0002-79. VALOR GLOBAL: R$ 39.600,00 
(trinta e nove mil e seiscentos reais). VIGÊNCIA: 120 (Cento e vinte) dias.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2020

Presidente da C.P.L

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

INEXIGIBILIDADE N° 008/2020

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 019/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2020

Marisete M. Barbieri

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL PARA COMBATE A PANDEMIA DO NOVO 
CORONAÍRUS (COVID-19), DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SANITIZAÇÃO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE 
SORRISO-MT. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa para fornecimento de equipamentos para garantir a adequada 
higienização dos veículos utilizadas pela secretaria municipal, garantindo 
maior segurança dos servidores no combate a pandemia do novo 
coronavírus (COVD-19). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da 
Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA, 
CNPJ Nº 07.351.198/0001-05. VALOR GLOBAL: R$ 9.578,00 (Nove mil, 
quinhentos e setenta e oito reais). VIGÊNCIA: 45 (Quarenta e cinco) dias.

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAÍRUS 
(COVID-19), DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA COMPRA DE 
CIRCUITO DE VENTILAÇÃO PULMONAR, PARA ATENDER 
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa para fornecimento de 
ventiladores pulmonares para atender a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento no atendimento de pacientes 
acometidos por problema de saúde gerado pelo novo coronavírus 
(COVD-19). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 
nº. 8.666/93. CONTRATADO: R.C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ Nº 10.830.704/0001-45. VALOR GLOBAL: R$ 18.410,00 
(Dezoito mil, quatrocentos e dez reais). VIGÊNCIA: 120 (Cento e vinte) 
dias.

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020

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 n.º 020/2020.

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 EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE IMAGEM E ESPECIALIDADES, ELENCADO NO 
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 22 
DE ABRIL DE 2020 à 04 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, 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.

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 018/2020.

AVISO DE CREDENCIAMENTO

Prefeito Municipal

Ari Genézio Lafin



REEDUCANDOS

Contato com familiares: 
por carta, e-mail ou 
videochamada

RETORNO

Sinop volta a ter voos para
Cuiabá a partir de maio

PELA RECEITA

IFMT transformará 500 litros de
bebidas apreendidas em álcool 70%

DA REPORTAGEM

Devido à suspensão das 
visitas às unidades penais de 
Mato Grosso, como medida 
de prevenção ao coronavírus 
(Covid-19), a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
regulamentou medidas alter-
nativas para manter o contato 
entre reeducandos e fami-
liares. Além das ligações por 
vídeo (chamadas de visitas 
virtuais), é possível solicitar a 
comunicação por e-mail ou 
carte.

De acordo com a Porta-
ria n° 10/2020, as visitas virtu-
ais ocorrerão mediante agen-
damento prévio, seguindo a 
regra de cada estabelecimen-
to penal, de segunda a sexta-

SÓ NOTÍCIAS

A Azul Linhas Aéreas 
confirmou que retomará, a 
partir de 11 de maio, suas ope-
rações no Aeroporto Muni-
cipal Presidente João Batista 
Figueiredo, em Sinop, o se-
gundo maior de Mato Grosso 
em número de passageiros. 
A previsão inicialmente é de 
um voo diário saindo do Ae-
roporto Internacional Mare-
chal Rondon (Cuiabá/Várzea 
Grande) às 12h e chegando 
em Sinop às 13h. A volta é às 
13h45.

Os voos haviam sido 
suspensos desde o último dia 
26 por conta da pandemia do 
novo coronavírus. A empresa 
estava operando com 3 voos 
de Sinop para Cuiabá e Cam-
pinas.

Ainda não foi previsto 
quando a companhia planeja 
retomar a rota para São Paulo, 
uma das mais procuradas por 
passageiros de diversas cida-
des do Nortão que embarcam 
em Sinop. A GOL também 
suspendeu, mês passado, o 
voo diário direto para Campi-
nas e ainda não previu quan-
to retoma suas operações em 
Sinop.

DA REPORTAGEM

Cerca de 500 litros de 
bebidas alcoólicas foram do-
ados pela Delegacia da Re-
ceita Federal de Cuiabá para 
o campus Bela Vista do Insti-
tuto Federal de Mato Grosso 
(IFMT) para serem usados na 
produção de álcool 70%. As 
bebidas são frutos de apre-
ensões, e o álcool produzido 
será usado em combate ao 
novo coronavírus (Covid-19).

“A Receita Federal está 
envidando esforços para dis-
ponibilizar de forma célere 
para os órgãos competentes 
todo o material apreendido 
possível que possa ser utiliza-
do nas ações que contribuam 
para a defesa da sociedade 
durante a pandemia”, afirmou 
o delegado em Cuiabá, Olde-
sio Silva Anhesina.

“Estamos de portas 

-feira, por meio de chamada 
de áudio e/ou vídeo, observa-
da a capacidade operacional 
de cada unidade. Excepcio-
nalmente, poderão ser reali-
zadas chamadas aos sábados e 
domingos.

Somente será permiti-
da a realização de chamada 
de áudio e/ou vídeo de uma 
pessoa por recuperando, de 
visitantes já cadastrados, de 
acordo com a Instrução Nor-
mativa nº 007/2019/SAAP/
SESP. A duração da ligação 
será de no máximo cinco mi-
nutos, e deverá ser assistida 
por servidores penitenciários, 
preferencialmente da segu-
rança ou do quadro técnico, 
atentando-se aos critérios de 
segurança.

abertas para colaborar com a 
sociedade e esta doação com 
certeza é muito bem-vinda. 
Vamos estudar o melhor mé-
todo para transformar o pro-
duto doado em álcool 70%”, 
afirmou o diretor do Campus 
Cuiabá – Bela Vista, Deiver 
Teixeira.

A produção de álcool 
70% no Campus Cuiabá – Bela 
Vista iniciou dia 25 de março. 
A ação é realizada em parceria 
com a Prefeitura de Cuiabá, 
Conselho Regional de Quí-
mica, Polícia Civil e iniciativa 
privada. 

Até o momento, já fo-
ram produzidos cerca de 12 
mil litros de álcool 70% des-
tinados a unidades de saúde, 
comunidades de imigrantes, 
casas de assistência, transpor-
te público e também a órgãos 
de classe, entre outros.

Desta vez, a produção do 
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Depois de uma longa no-
vela, o ex-governador de 
Mato Grosso, Carlos Fávaro 
(PSD), tomou posse ontem 
(17) como senador da Re-
pública em substituição à 
ex-senadora Selma Arruda 
(Podemos) cassada no final 
do ano passado pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral.

Fávaro, terceiro colocado 
nas eleições de 2018 assu-
me de forma interina até 
que a eleição suplementar 
seja realizada.

O pleito estava marcado 
para o dia 26 de abril, mas 
foi adiado por conta da 
pandemia de coronavírus. 
Fávaro se torna o décimo 
segundo senador do PSD 
no parlamento e enfatizou 
que assume o cargo em 
um momento muito difícil 
para o país e o mundo. 

“Prometo guardar a 
Constituição Federal e as 
leis do País. Desempenhar 
fiel e lealmente o manda-
to de senador que o povo 
me conferiu. Venho neste 
momento para trabalhar 
muito. Mato Grosso, meu 
estado, tem pressa. O Bra-
sil tem pressa. O mundo 
tem pressa. Nós podemos 
trabalhar para o mais rápi-
do possível sair dessa crise, 
dessa pandemia, salvando 
vidas e recuperando a eco-
nomia”, disse o novo sena-
dor. 

Fávero assume vaga de Selma
NO SENADO | Projeto iniciado em 2013 prometia internet gratuita e mais segurança aos moradores
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O senador interino tam-
bém opinou sobre quais 
deveriam ser as priorida-
des da Casa e destacou a 
aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição que 
aborda o chamado “Or-
çamento de Guerra para 
combater o coronavírus. 

“Aprovar a PEC do Or-
çamento de Guerra para 
que possamos ter recursos 
para fazer enfrentamentos 
a essa crise, tanto no aspec-
to da saúde da população, 
quanto da assistência social, 
que é muito relevante. Em 
paralelo, trabalhar para a 
recomposição da economia 
brasileira, que será funda-
mental para trazer de volta 
a estabilidade à população”, 
afirmou.

O senador Wellington 
Fagundes (PL-MT) cum-
primentou o novo colega e 
disse que Fávaro chega com 
experiência para somar na 
bancada parlamentar de 
Mato Grosso em Brasília.

“Tenho certeza de que 
ele vem com a experiência 
de ter sido homem público, 
como secretário de esta-
do de Mato Grosso, como 
vice-governador e também 
do setor produtivo. Tenho 
certeza de que ele estará so-
mando à bancada de Mato 
Grosso, aos deputados fe-
derais, bem como no Sena-
do, com o senador Jayme 
Campos [DEM-MT], em 
prol dos interesses de Mato 
Grosso, disse Fagundes. Ficará no cargo até a eleição suplementar

Voo diário será Cuiabá-Sinop-Cuiabá 

Bebida apreendida vai virar álcool 70% 

Realização de chamadas: só para visitantes já cadastrados 

álcool poderá ser feita ou por 
destilação ou por diluição. 
“Para fazer a destilação temos 
que analisar cada tipo de be-
bida para ver o percentual de 
álcool de cada uma. A gente 

vai fazer essa análise e depois 
a destilação, para chegar à 
concentração de 70%, que é o 
valor adequado”, explica Dei-
ver. A produção deve começar 
na segunda-feira (20).


