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O presidente da Embra-
pa, Celso Moretti, anunciará os 
resultados do último Balanço 
Social da Embrapa, em entrevis-
ta coletiva virtual por meio do 
canal da Embrapa no YouTube.
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SORRISO

MATUPÁ

Sérgio Moro 
entra em 
colisão com 
Bolsonaro
O pronunciamento de 
Moro caiu como uma 
bomba atômica no Go-
verno Bolsonaro, mas 
mais importante que 
discutirmos as consequ-
ências políticas dessas 
revelações, devemos 
passar a discutir com 
veemência as acusações 
onde Bolsonaro busca 
ferir a lei.   Página   2

Policiais encontraram objetos abandonados do avião que foi furtado do aeroporto da zona rural 
de Matupá, no fim de semana, e que pode ter caído em uma região de mata entre as cidades de 
Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.                  Página  -4

Objetos abandonados de avião furtado

Divulgação

Divulgação

Jorge Duarte

Divulgação

Comitê apresentará plano para
possível retomada das aulas
O Comitê Permanente de Combate ao Coronavírus de Sorriso decidiu não ‘bater o 
martelo’ sobre a retomadas das aulas nas escolas e universidades do município a 
partir do dia 4 de maio. Para tanto, foi criada uma câmara temática para maior debate 
neste fim de semana.            Página -4



    

Eu diria que a “criação” da humanidade é 
bem mais cheia de estranhamentos do que 
poderíamos supor

Neste tempo de (quase) isolamento social, 
muitos têm profetizado que sairemos melho-
res – como seres humanos – após a experi-
ência COVID-19. Será? Diante de tantas mani-
festações positivas sobre o porvir, confesso 
que, de início, quase que nelas acreditei. Essa 
minha quase crença se deu pelo fato de eu 
desejar muito ver a espécie humana, de fato, 
mais humana.

Um outro fator que me influenciou na 
quase crença desse futuro refinamento da 
humanidade foi a arte, sempre sublime. Nun-
ca como antes compartilhamos tanta arte. 
Nunca como antes trocamos tantos poemas 
e músicas, todos importantes para o enfren-
tamento da quase solidão das horas... Talvez, 
a “live” de Bocelli, cantando na vazia Catedral 
de Milão, tenha sido o ápice disso tudo.

E as aulas de danças que nos enviam!? 
Tudo isso junto vai nos dando a sensação de 
pertencimento – mesmo sem saber exata-
mente a que – poucas vezes experimentada.

E as experiências de solidariedade?! De re-
ceitas culinárias a exercícios físicos e relaxa-
mentos mentais, há um pouco de tudo. Insiro 
nesses espaços as campanhas para ajudar a 
matar a fome de tantos que, mesmo em con-
dições “normais” de vida, já não têm como se 
alimentar no cotidiano feroz de diferentes so-
ciedades.

No mesmo clima de positividade sobre o 
porvir estão as manifestações de agradeci-
mentos a profissionais indispensáveis, com 
destaque aos da área da saúde. A eles, aplau-
sos e emocionantes homenagens são vistos 
mundo afora. Tudo muito lindo e verdadeiro! 
Tudo muito humano! Enfim, um mundo novo 
desejado... Mas, pergunto: desejado por quem?

Por quem já é minimamente humano; por 
quem já enxerga o outro como um ser que me-
rece respeito; por quem já tem a vida humana 
acima de tudo; por quem já tem o privilégio 
de conseguir apreciar boas manifestações 

artísticas; por quem já é solidário desde 
sempre; por quem sempre quis ver a hu-

manidade, de fato, mais humana.
Todavia, nem só desse tipo – tipo o trigo no 

meio do joio – foi “criada” a humanidade; aliás, 
eu diria que a “criação” da humanidade é bem 
mais cheia de estranhamentos do que pode-
ríamos supor; portanto, na contramão desses 
tipos realmente humanos estão o que sempre 
estiveram, quais sejam: os que não enxergam 
o outro, a não ser que o outro lhe seja cópia fiel; 
os que nunca puseram a vida humana, princi-
palmente a dos outros, acima de tudo; os que 
nunca conseguiram apreciar boas manifesta-
ções artísticas e, tampouco, ser solidários, a 
não ser com seus interesses; os que, por meio 
de seus espelhos embaçados, acreditam que a 
humanidade atingiu o apogeu, estando acima 
de todos, quiçá, só abaixo de um deus, em que 
pensam e juram acreditar, talvez porque nun-
ca o enxergarão por aqui.

Como exemplos desses tipos, cito as lide-
ranças políticas que, hoje, desrespeitando o 
conhecimento científico, atuam para desmon-
tar as recomendações de cuidados sociais que 
visam a preservar vidas.

Cinicamente falando em nome da salvação 
de economias, tais “mitos” políticos incenti-
vam uma legião de cegos e odiosos seguido-
res, mesmo alguns escolarizados, como aquele 
empresário, e tesoureiro do PSL de um muní-
cipio mato-grossense, que atrai para a janela 
de seu carro um morador de rua, oferecendo-
-lhe dinheiro e, ao invés disto, quando o ra-
paz se aproxima, lhe dá um covarde murro no 
rosto. Desumanidade. Por tudo isso, que pode 
infectar bem mais do que o próprio novo co-
rona-vírus, infelizmente, digo que as relações 
humanas e as desumanas continuarão, basi-
camente, como dantes nas terras dos abomi-
náveis e boçais mitos.

ROBERTO BOAVENTURA DA SILVA SÁ É 
PROFESSOR DE LITERATURA DA UFMT

Sempre como dantes...

ROBERTO 
BOAVENTURAUm exagero de convites
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 No início fiz o que costumo fazer: acei-
tei todos os pedidos. Quando percebi que 
algo estava (muito) errado passei a filtrar, 
aceitando somente o que, de fato, parecia 
ser “real”. Cheguei, inclusive, a denun-
ciar perfis claramente falsos. Feito isso 

comecei a olhar com mais 
atenção às publicações que 
encontrava, identificando 
que estava ali com objetivos 
estranhos e excluindo.

Não curto fazer isso, te-
nho imagem pública e, via de 
regra, aceito todas as solici-

tações que recebo e deixo a pessoa ali, até 
me incomodar de alguma forma ou até o 
número de amigos começar a subir muito, 
me obrigando a fazer uma “limpa”, man-
tendo as pessoas mais próximas e con-
tando com a compreensão dos demais em 
continuar me seguindo. Mas nesse caso a 
coisa realmente foi muito, mas muito fora 
da realidade.

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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Quando vi que o excesso de solicitações de amizade poderia 
ter relação com alguma falha do Facebook ou algum “robô” 
pensei em “hibernar” a conta por algum tempo. Por outro lado 
procuro manter uma boa relação com as pessoas que estão ali 
e, de alguma forma, fazem parte do meu dia a dia, e isso teve 
um “peso” muito grande que me levou a manter a conta ativa 
e lidar, da forma mais eficiente possível, com a enxurrada de 
convites. Por sorte, ao menos aparentemente, tudo está voltan-
do ao normal.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Eu tenho, há longos anos, um perfil 
no Facebook. Esse perfil é, basicamen-
te, pessoal, e tenho outros voltados para 
questões profissionais. Por ter uma ima-
gem pública o tal perfil recebe diversas 
solicitações de amizade, de várias partes 
do mundo. A frequência 
com que essas solicita-
ções chegam varia mui-
to, aumentando quando 
faço alguma palestra ou 
evento de grande porte 
ou quando algum vídeo 
novo meu faz “sucesso” 
em algum canto do mundo.

Acontece que alguns dias atrás expe-
rimentei uma “onda” diferente de solici-
tações: por cerca de quatro ou cinco dias 
pareci algo em torno de 400 a 800 pedi-
dos por dia. isso mesmo: uma verdadeira 
enxurrada de solicitações que acabei não 
entendendo exatamente de onde veio.

Coincidentemente, naquele período, 
um vídeo meu, em que ofereço um curso 
grátis durante a quarentena, se tornou 
bastante popular, mas nem pude relacio-
nar uma coisa com a outra, afinal, uma 
boa parte das solicitações recebidas par-
tiam de robôs e perfis extremamente fal-
sos, além de alguns com clara intenção 
de vender seus produtos, evangelizar e 
outros.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Ontem o Brasil parou 
para assistir ao pronuncia-
mento de Sérgio Moro, até 
então havia uma especu-
lação sobre a sua saída ou 
permanência do Governo 
Bolsonaro.

Conforme as primei-
ras horas da manhã foram 
passando e chegando mais 
perto do horário marcado 
para o seu pronunciamen-
to (10h horário de Cuiabá). 
Quanto mais se aproxima-
va o horário, mais as infor-
mações ficavam mais claras 
e consistentes.

Por volta das 9h15 o jor-
nal Folha de S.Paulo, não só 
cravou o anúncio do pedido 
de demissão, como relatou 
que o pronunciamento vi-
ria com muita contundên-
cia e revelações. Mais um 
ponto para a imprensa que 
nos últimos tempos vem 
passando por um processo 
cruel de desacreditação. 

Pois bem, as 10h chegou 
com Moro fazendo uma 
retrospectiva desde o mo-
mento do aceite para fa-
zer parte do governo em 
primeiro de novembro de 
2018, até o dia de ontem. E 
ao passar dos pouco mais 
de 40 minutos de discur-
so, se confirmou que a im-
prensa noticiara, e muito 
mais.

Então ali passando a ter 
a real noção do por que 
Sérgio Moro saiu do Go-
verno. Analisando em or-
dem cronológica, o agora 
ex-ministro começou com 
um elogiou ao governo pe-
tista dizendo que mesmo 
com tudo que acontecia, 
a Polícia Federal sempre 
teve independência e que 
por conta dessa autonomia 
tivemos os resultados que 
conhecemos. Na esteira ao 
elogio a forma de condução 
do PT para com a PF, veio a 
crítica mais dura ao presi-

Bolsonaro derrubou mais um aliado 

Por que Sérgio Moro saiu? 
CRISE SEM FIM | Ex-ministro acusou o presidente Bolsonaro de interferir ilegalmente nas ações da PF

DIVULGAÇÃO

dente Bolsonaro.
Moro também revelou 

que o presidente descum-
priu um acordo verbal de 
que ele teria carta branca 
diante do ministério. Se-
gundo Moro, o presiden-
te admitiu que a troca do 
comando da Polícia Fede-
ral era sim política e que 
queria alguém que pudesse 
compartilhar documentos 

sigilosos de investigação 
com ele. Atitude que clara-
mente fere a independên-
cia da Polícia Federal.

Segundo um importante 
advogado de Sinop ouvido 
pelo Diário do Estado MT, 
uma clara violação da lei, o 
que infere em crime de res-
ponsabilidade por parte de 
Bolsonaro.

Outro ponto gravíssi-

mo apontado por Moro, 
foi a publicação no Diário 
Oficial da União da exone-
ração do Diretor-Geral da 
Polícia Federal, o delegado 
Maurício Valeixo, que foi 
apontada como “a pedido” 
do delegado.

Moro disse que alto e 
bom som em sua fala na 
sede do ministério da Justi-
ça e Segurança Pública que 

em nenhum momento Va-
leixo queria deixar o pos-
to, já que tinha chegado no 
mais alto cargo da polícia 
brasileira, sonho de todos 
os delegados. “fui surpre-
endido [com a demissão 
de Valeixo] e isso foi muito 
ofensivo. Isso significa que 
o presidente não me quer 
mais no cargo. Eu não ti-
nha como aceitar essa de-

missão”, disse Moro. O pro-
nunciamento de Moro caiu 
como uma bomba atômica 
no Governo Bolsonaro, 
mas mais importante que 
discutirmos as consequên-
cias políticas dessas reve-
lações, devemos passar a 
discutir com veemência as 
acusações onde Bolsonaro 
busca ferir a lei, esses são os 
motivos da saída de Moro.



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 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

VENDAS
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 – SRP 11/2020
Processo Administrativo Licitatório Nº 40/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, através do Pregoeiro e 
equipe de apoio, nomeada através da Portaria nº 03/2020, comunica a todos 
os interessados que estará realizando processo licitatório, na modalidade de 
Pregão Presencial nº 14/2020 – SRP 11/2020. Objetivando REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO 
PREFEITO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA CARMEM/MT.
A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, no dia 11 de maio de 2020, iniciando os trabalhos às 08:30 hrs (Ho-
rário de Brasília – DF), na sala da CPL. Os interessados em obter o Edital 
deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa Carmem ou através do site  
www.portarldecompraspublicas.com.br, informações através do tel: (66) 3562-
1115/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br. 
 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem, 27 de abril de 2020.
Maitê Sehnem

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ- MT
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2020 – DATA: 23/04/2020 - REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMI-
NHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE - NOVO ZERO KM, ATENDENDO 
O CONTRATO DE REPASSE Nº 870475/2018/MAPA/CAIXA - PROMITEN-
TE FORNECEDOR: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA – CNPJ 
07.811.058/0001-64 - VALOR DA ATA: R$ 355.000,00 - VIGÊNCIA: 23/04/2021 
– ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 013/2020.

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000073-49.2017.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 25/05/2017 
Valor da causa: R$ 227.842,34 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP 
S/A (REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

EDEGAR ANDRE CELLA 
(REQUERIDO) 

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA 
(ADVOGADO) 
ADRIANA GONCALVES PEREIRA 
NERVO (ADVOGADO) 
SILVERIO GONCALVES PEREIRA 
(ADVOGADO) 

ZILMARA BARBOSA SOBRINHO 
(REQUERIDO) 

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA 
(ADVOGADO) 
ADRIANA GONCALVES PEREIRA 
NERVO (ADVOGADO) 
SILVERIO GONCALVES PEREIRA 
(ADVOGADO) 

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 
(TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 25/2017 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000073-49.2017.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: EDEGAR ANDRE CELLA e outros 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 47,4301ha, denominada Fazenda Sol Nascente, 
localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos 
presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculado sob o 
nº 16.082, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do 
Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP,5 de junho de 2017. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
Num. 1816325 - Pág. 1 

24,25/04/2020. 

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios (café, açúcar e chá). Tipo: menor preço por item - Data de 
abertura: 08 de maio de 2020. Horário:  08h00min - local: Av. Mutum, nº 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 24 de abril de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020

Nova Mutum – MT, 24 de abril de 2020.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de consumo para confecção de máscaras, capotes e outros epis 
necessários. Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 08 de maio de 
2020. Horário: 10h00min – local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Presidente da Comissão Técnica Especial

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2020
O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 17 
de Abril 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de preços 
para futura e eventual aquisição de material de construção, madeiras e 
artefatos de cimento para atender as secretarias municipais. Das quais 
foram vencedoras as empresas: Itens 824119, MARCIA REGINA SILVA 
GIOPATTO 06979819836 inscr i ta no CNPJ sob o número 
27.640.756/0001-51 no valor de R$ 4.680,00; Itens 224949, 824059, 
824060, 824061, 824063, 824066, E. F. DAS GRACAS PETRI - ME 
inscrita no CNPJ sob o número 09.080.947/0002-05 no valor de R$ 
108.589,55; Itens 822273, 822274, 828010, CONCRETA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI inscrita no CNPJ sob 
o número 13.591.175/0001-62 no valor de R$ 162.550,30; Itens 179206, 
231680, 822250, 824112, 824118, 829045, 829060, CIMENART 
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 12.399.023/0001-08 no valor de R$ 7.264,00; Itens 7158, 
176581, 192573, 219078, 820201, 820540, 824056, 824111, 825888, 
ANDERSON F. SCHNEIDER & SCHNEIDER LTDA-ME inscrita no CNPJ 
sob o número 24.548.152/0001-91 no valor de R$ 87.835,00; Itens 
824058, 824129, 824130, 824131, 824132, 832207, INDÚSTRIA DE 
ARTEFATOS DE CIMENTO J P LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
01.895.101/0002-11 no valor de R$ 150.850,00. Foram fracassados os 
itens: 825384. Nova Mutum - MT, 24 de Abril de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020

REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum, através da Comissão Técnica Especial, 
comunica o resultado da Chamada Pública, supramencionada na qual 
foram credenciados os interessados constantes na ata de julgamento, 
lavrada no dia 23.04.2020. Mais informações poderão ser obtidas na sede 
da Prefeitura Municipal junto ao departamento de licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

CHAMADA PUBLICA N° 004/2020 - INEXIGIBILIDADE N° 004/2020

Nova Mutum - MT, 24 de abril de 2020.
Rogério Cristóvão da Silva

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 04/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da equipe da pregoeira, comunica a todos 
os interessados que realizou por meio do site www.bllcompras.org.br “PREGÃO 
ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedores os Licitantes: RC 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 10.830.704/0001-45 com valor 
total de R$ 15.500,00  e M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 31.455.241/0001-59 com valor total de R$ 41.899,00. 
 

Matupá – MT, 24 de abril de 2020. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

 
  
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 021/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá-MT, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 24 de abril de 2020 na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA DE 
CASCALHO 1º CATEGORIA (PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL) PARA 
BASE, SUB-BASE E CASCALHAMENTO DE VIAS EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES”, aonde 
consagrou-se vencedor o Licitante: CLAVINOTE MOLINA inscrito no CPF N° 
813.514.889-53 com valor total de R$ 110.000,00. 
 

Matupá – MT, 24 de abril de 2020. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

 
  
 
 

Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO, localizado 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 23/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
ATRAVÉS DE LED EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CICLOVIA NO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S).' CONFORME A SEGUIR 
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
37.227.550/0001-58 ITENS VENCEDORA - 837393 - R$12,20, - 837404 - 
R$4,15, - 837388 - R$3,90, - 837407 - R$22,50, - 837406 - R$1,55, - 
837843 - R$715,00, - 837841 - R$364,00, - 837842 - R$435,00, - 837749 - 
R$2,84, - 837394 - R$0,08, - 837748 - R$239,99, - 837403 - R$10,19, 
VALOR TOTAL R$ R$1.538.880,31 RGB INDUSTRIA, COMERCIO E 
DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF Nº 35.518.733/0001-05 ITENS 
VENCEDORA - 837398 - R$2,45, - 837386 - R$0,74, - 837383 - 
R$106,95, - 837396 - R$4,45, - 837401 - R$118,50, - 837405 - R$1,69, - 
837389 - R$3,20, - 837391 - R$1,04, - 837755 - R$21,96, - 837397 - 
R$7,95, - 837544 - R$25,80, - 837395 - R$5,26, VALOR TOTAL R$ 
R$56.899,69 VALOR TOTAL GERAL R$1.595.780,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2020
AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DRENAGENS E PAVIMENTAÇÃO 
ASFATICA DAS RUAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, 
localizado Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DRENAGENS E PAVIMENTAÇÃO 
ASFATICA DAS RUAS DO DISTRITO DE PRIMAVERINHA localizado 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 004/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 
interessados que a empresa SANCHES & SANCHES LTDA, com CNPJ nº (34.920.425/0001-
30), fora julgada APTA ao Edital n° 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019 para os 
serviços médicos, no segmento de PLANTÕES 12 HRS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA E 
PLANTÕES 12 HRS FERIADO E FINAIS DE SEMANA do respectivo chamamento público, lote 
03 e 04, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de abril de 2020. 
GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, ratifica 
a contratação através de dispensa de Licitação da empresa SANTA CATARINA COMERCIAL 
EIRELI, (CNPJ – 29.016.738/0001-29) no valor global de R$ 178.000,00 (CENTO E SETENTA 
E OITO MIL REAIS). Tudo com fundamento no artigo 24, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93, 
tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE UM VEÍCULO MICRO VAN, A SER ENTREGUE NA CASA DE AMPARO 
EM CUIABÁ-MT, LOCALIZADA NA RUA AMSTERDÃ, Nº 07 BAIRRO SENHOR DOS PASSOS. 
Peixoto de Azevedo/MT, 24 de abril de 2020. 

Mauricio Ferreira de Souza 
Presidente CISRVP

 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 012/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 8 DE MAIO DE 2020, às 
08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2020, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS 
DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, NÃO CONTEMPLADOS NO PP N° 002/2020,  A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO”, localizada na 
Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, constantes no 
Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que 
o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 012/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 
17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 24 de abril de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA  

Pregoeira Oficial do CISVP 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 005/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 
interessados que a empresa CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME, com CNPJ 
nº (23.000.320/0001-47), fora julgada APTA ao Edital n° 015/2020 da Chamada Pública n° 
004/2020 para os serviços médicos, no segmento de CLINICO GERAL PARA PLANTÕES E 
SOBRE AVISO EMERGENCIAL – COVID19 do respectivo chamamento público, lote 01 e 02, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de abril de 2020. 
GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

INSCRIÇÃO N° 003/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos 
os interessados que a empresa PHOENIX - GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MEDICA, HOSPITALAR, LABORATORIAL E 
DIAGNOSE LTDA, com CNPJ nº (03.642.746/0001-97), fora julgada APTA ao Edital n° 
013/2020 da Chamada Pública n° 002/2020 para os serviços médicos, no segmento de 
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público, lote 01, itens 
01, 02, 03 e 06, produzindo desde já seus efeitos legais.  
Peixoto de Azevedo/MT, 24 de abril de 2020. 

GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
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MATUPÁ

Polícia encontra objetos abandonados 
de avião que foi furtado de aeroporto
DA REPORTAGEM

Policiais encontraram 
objetos abandonados do avião 
que foi furtado do aeroporto 
da zona rural de Matupá, no 
fim de semana, e que pode ter 
caído em uma região de mata 
entre as cidades de Peixoto 
de Azevedo e Terra Nova do 
Norte. Equipes de segurança 
faziam buscas na quinta (23) 
quando encontraram objetos e 
roupas que pertencem ao pro-
prietário da aeronave que foi 
furtada. Um drone foi usado 
nas buscas.

Apesar da localização dos 
objetos, o avião ainda não foi 
encontrado. Os policiais acre-
ditam que a aeronave tenha ca-

ído logo após o furto.
O aeroporto só ficou sa-

bendo do crime na terça (21) 
após um funcionário chegar 
ao local e encontrar indícios 
de furto combustível no tan-
que de querosene e chamar a 
polícia. Além da Polícia Civil, 
as buscas contam com a Polícia 
Militar e do Corpo de Bom-
beiro. Durante o atendimento 
da ocorrência, a Polícia Militar 
recebeu uma denúncia do pilo-
to dizendo que o avião com o 
prefixo PT-JAX havia sido fur-
tado do hangar. No aeroporto, 
foram encontradas mangueiras 
cortadas, uma quantidade de 
combustível caída no chão em 
volta do tanque, e o cadeado 
da hélice do avião arrombado. 

DA REPORTAGEM

O Comitê Permanente de 
Combate ao Coronavírus de 
Sorriso decidiu não ‘bater o 
martelo’ sobre a retomadas das 
aulas nas escolas e universida-
des do município a partir do 
dia 4 de maio. 

Para tanto, foi criada uma 
câmara temática para maior 
debate neste fim de semana. 
Segundo o presidente do Co-
mitê e secretário de Saúde e 
Saneamento, Luís Fábio Mar-
chioro, o plano para possível 
retorno das atividades edu-
cacionais será apresentado na 
terça-feira (28).

Nesta sexta (24), foi auto-
rizado o funcionamento de 
parques públicos e praças, des-
de que respeitadas algumas 
restrições.  “Mas que todos 
saibam sair e principalmen-
te a juventude cuide para não 
se aglomerar e nem fazer fes-
tas. Cuidado, também, com o 
compartilhamento de tereré”, 
frisou Marchioro.

Comitê apresentará plano para
possível retomada das aulas
SORRISO | Grupo decidiu criar câmara temática 
para debater mais antes ‘de bater o martelo’

Quanto à possibilidade de 
retorno das aulas presenciais 
para mais de 25 mil estudantes 
em Sorriso, Marchioro expli-
cou que as opiniões não foram 
unânimes e, por isso, há neces-
sidade de mais debate. “Enten-
demos também que as escolas 
particulares estão com dificul-
dades financeiras e precisam 
manter os seus funcionários, 
mas tudo precisa ser discutido”.

A secretária de Educação, 
Lúcia Drechsler, informou que 
cerca de 30% dos profissionais 
da educação municipal fazem 
parte do grupo de risco e, por 
isso, não retornarão às escolas 
mesmo que seja aprovado o re-
torno das aulas. “Essa situação 
é preocupante, mas precisamos 
olhar para a frente e chegará 
um momento de reabrirmos 
as escolas”. Conforme a secre-
tária, a Prefeitura, a Secretaria 
de Educação e os gestores das 
escolas públicas e particulares 
já foram notificados pelas 1ª, 
2ª e 3ª Promotorias de Justiça 
Cíveis de Sorriso sobre a reco-

mendação administrativa para 
que as aulas não sejam retoma-
das devido aos riscos de infec-
ção por coronavírus, cuja falta 
de cumprimento implicará em 
uma ação civil pública. 

“O Comitê discutirá todos 
os detalhes, como a dificulda-
de de manter crianças com as 
máscaras e o distanciamento”.

O Ministério Público do Es-
tado de Mato Grosso recomen-
dou ao Poder Executivo Esta-
dual que prorrogue por mais 
30 dias a suspensão das ativi-
dades escolares presenciais da 
educação infantil, ensinos fun-
damental, médio e superior na 
rede pública e privada em todo 
o estado. A notificação, expe-
dida pelo procurador-geral 
de Justiça, José Antônio Bor-
ges Pereira, e pelo promotor 
de Justiça que atua na área da 
Educação em Cuiabá, Miguel 
Slhessarenko Júnior, foi dire-
cionada ao governador Mauro 
Mendes e à secretária estadual 
de Educação, Marioneide An-
gélica Kliemaschewsk.

TECNOLOGIA

Embrapa promove coletiva online
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O presidente da Embrapa, 
Celso Moretti, anunciará os resul-
tados do último Balanço Social da 
Embrapa, em entrevista coletiva 
virtual por meio do canal da Em-
brapa no YouTube. O Balanço So-
cial traz o lucro social da Embrapa 

de 2019, revelando os impactos 
econômicos efetivamente gerados 
a partir da adoção de suas soluções 
tecnológicas. Ele demonstra qual 
é o retorno anual que a estatal dá 
para a sociedade.

O presidente da Embrapa 
também falará sobre Lançamentos 
e Destaques, Prioridades e Desa-
fios da Embrapa no momento em 
que a Empresa completa 47 anos 

(dia 26 de abril). 
Após a apresentação, serão 

respondidas as perguntas dos jor-
nalistas. Elas poderão ser feitas a 
qualquer instante da transmissão, 
por meio dos comentários no ca-
nal da Embrapa. Após o evento, 
a entrevista ficará disponível no 
YouTube e o material para os jor-
nalistas será postado na Sala de 
Imprensa.

Próximo à grade dos fundos, 
também foi encontrada uma 
mala com roupas e uma bom-
ba de transferência de diesel. 

Testemunhas contaram à 
polícia que, na manhã de do-
mingo (19), ouviram um avião 
passando por cima da cidade 
sentido ao Distrito de União do 
Norte. 

Segundo a polícia, o res-
ponsável pelo aeroporto disse 
que ainda no fim de semana 
recebeu uma ligação de uma 
mulher perguntando se teria 
combustível para o avião com 
prefixo PT-JAX e se estava au-
torizado para voo. Foi infor-
mado à mulher que o avião po-
deria percorrer uma distância 
de até 350 km.


