
Treze cachorros (incluindo filhotes) e dois gatos foram resgatados de uma casa em 
Cuiabá por voluntários de uma associação de proteção animal. Eles foram abandona-
dos, sem comida e sem água. Estavam com fome, feridos e assustados. Os animais só 
sobreviveram porque comeram a carne de outro cachorro que estava no local.   Página -4

‘FILME DE TERROR’

15 animais abandonados são
resgatados sem água e comida

AEROPORTO CUIABÁ

Entrega de
máscaras a
moradores de
17 cidades
O Governo do Estado começou 
uma ação coordenada e simul-
tânea da campanha “Eu cuido 
de você, você cuida de mim” 
em diversas cidades. Máscaras 
de proteção caseiras serão dis-
tribuídas em locais de grande 
circulação, como forma de in-
centivar o uso do equipamento 
como forma de prevenção a 
Covid-19.                          Página  - 2

O Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande/Cuiabá, receberá oito novos voos regula-
res, a partir do mês de maio.                     Página -4

8 NOVOS TRECHOS DE VOOS COMERCIAIS

L.R.VERDE
Ouriço é
resgatado
dentro de
motor de
caminhão

Um ouriço-cacheiro foi 
resgatado dentro do motor de 
um caminhão em Lucas do Rio 
Verde. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, o animal não tinha 
ferimentos e foi solto em uma 
área de mata.             Página - 4
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A transferência só pode ser feita via pes-
soa física e o valor deve ser obrigatoria-
mente menor do que você tinha na conta 
no dia 31 de dezembro de 2019

Desde o dia 4 de abril, quem tem interes-
se em ser candidato às eleições municipais 
deste ano filiou-se a algum partido. Esse foi o 
prazo deliberado pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), seis meses antes do pleito deste 
ano.

De lá para cá, diversos pré-candidatos a 
vereadores têm me procurado, perguntando 
quais os custos englobam uma campanha ao 
legislativo municipal. Campanha para vere-
ador é uma das mais difíceis que existe. So-
mente em Cuiabá, foram quase mil candida-
tos para 25 vagas em 2016. Por isso é preciso 
ter organização desde agora.

Meu conselho é começar a montar a equi-
pe de trabalho desde agora. Amigos, paren-
tes ou pessoas contratadas, está na hora de o 
candidato começar a montar o organograma 
de campanha, e saber também quantos vo-
luntários e deverá ter, e aonde eles serão co-
locados.

Um custo muito importante da campanha 
são os materiais gráficos. Santinhos, faixas, 
panfletos, e folders fazem parte de um pleito 
eleitoral. Não deixe para fazer estes orçamen-
tos em cima da hora. Se você é pré-candidato, 
já pode começar agora.

Mas para se ter material de campanha, 
precisamos que alguém a confeccione. Ou 
seja, você deverá contratar os responsáveis 
pela criação do seu material gráfico, como um 
diretor de arte, fotógrafo e produtor de conte-
údo.

Nesta eleição, acredito que os candidatos 
deverão ter um cuidado muito grande com os 
impulsionamentos nas redes digitais. Hoje 
qualquer candidato consegue através da in-

ternet geolocalizar as publicações (mui-
to importante para quem faz trabalhos 
comunitários em regiões da cidade) e 
também enviar publicações segmenta-
das de acordo com os interesses do elei-

torado (saúde, educação, esporte...).
Por fim, não esqueça que você precisará 

contratar advogado e contador. É obrigatório 
que todos os candidatos prestem contas ao fi-
nal do pleito. Se suas contas forem rejeitadas, 
corre-se o risco de ficar inelegível.

Importante ressaltar, que boa parte destes 
custos, principalmente material gráfico, mui-
tas vezes é custeado pelos partidos ou pela 
candidatura majoritária da sua coligação.

Mas se você estiver interessado em cus-
tear 100% da própria campanha, tem que ficar 
muito atento. Se você é empresário, não pode 
transferir dinheiro da sua empresa para sua 
conta de campanha. A transferência só pode 
ser feita via pessoa física e o valor deve ser 
obrigatoriamente menor do que você tinha na 
conta no dia 31 de dezembro de 2019.

Hoje é possível também fazer o ‘crowdfun-
ding’, a vaquinha online. Desta maneira, elei-
tores, amigos e apoiadores ajudam a financiar 
a campanha de maneira coletiva. Além de 
fazerem doação de dinheiro, eles podem com-
prar algo também. Você, como candidato, é 
proibido doar camisetas e bonés, por exemplo. 
Mas poderá vendê-los, para arrecadar durante 
a campanha.

Quanto vai custar a sua campanha? Varia 
muito do quanto você já trabalhou até aqui. O 
certo é: quem começa a trabalhar em cima da 
hora investe mais. Quem está há mais tempo 
trabalhando, investe menos.

HUMBERTO FREDERICO É JORNALIS-
TA, CONSULTOR POLÍTICO E TRABALHA EM 
CAMPANHAS ELEITORAIS

Quais os custos para uma 
campanha de vereador?

UMBERTO FREDERICO
Feriadão em casa!
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nhas atividades profissionais foram par-
cialmente reduzidas no período, inclusive 
tendo que adiar dois importantes cursos 
que eu iria ministrar. Outras atividades, 
porém, continuam normais (com os de-
vidos cuidados e praticamente sozinho 

no escritório) e não tive 
um dia sequer de “folga” 
nesse período (o que, evi-
dentemente, agradeço 
muito).

Se você já está “enjoa-
do” de ficar em casa e não 
está gostando da ideia de 
passar o feriado “preso” é 
melhor tentar ver os pon-

tos positivos da coisa. Quanto mais se in-
comodar com um fato, mais ele vai ser um 
“problema” em sua vida. Leve na esportiva, 
pense na sua segurança, na saúde de sua 
família, invente atividades que envolvam 
a todos e ignore o fato de não serem esses 
os planos habituais para esse tipo de data.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato 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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Tenho visto muita gente planejando viagens e passeios para 
feriados e fins de semana, e isso, evidentemente, passa longe 
de ser uma boa ideia. O mundo está passando por um momen-
to ruim e é responsabilidade de cada um ajudar a situação a 
melhorar e, claro, proteger e preservar sua família. Faça sua 
parte e deixe para pensar em passeio quando tudo isso acal-
mar!
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Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Feriadão, para muitos, sempre foi si-
nônimo de viajar e deixar os problemas de 
lado. Não importa se o destino seria a praia 
(para quem mora perto) ou os parentes que 
moram no sítio, mudar de “ares” sempre 
foi algo que combinou com feriados pro-
longados.

Acontece que, por 
conta da pandemia de 
coronavírus, feriados 
prolongados não estão 
tendo o mesmo “sabor”. 
A ideia de uma viagem 
pode ir por água abaixo 
pelo simples contexto 
atual, e é insano pensar 
em ignorar os riscos.

Até mesmo sair de casa é um proble-
ma. inventar algo na rua, sair para algum 
lugar, tudo é complicado. E não é a aber-
tura, mesmo que parcial do comércio, que 
elimina os riscos, ao contrário: quanto 
mais gente andando de um lado para ou-
tro, mais chances de problemas.

Nesse contexto, para muitos, o feria-
do sequer importa: tem muita, mas muita 
gente que está em casa todo o tempo por 
conta de suspensão de aulas e atividades 
profissionais. O feriado em plena sexta, tão 
esperado em outros tempos, passa a ser 
apenas “mais um dia”.

Eu, sinceramente, vou aproveitar. Mi-

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado começou nesta quin-
ta-feira (30) uma ação coordenada e simultânea 
da campanha “Eu cuido de você, você cuida de 
mim” em diversas cidades. Máscaras de pro-
teção caseiras serão distribuídas em locais de 
grande circulação, como forma de incentivar o 
uso do equipamento como forma de prevenção 
a Covid-19.

A ação priorizou cidades em que há casos 
confirmados da doença e é coordenada pela 
Secretaria de Planejamento e Gestão em parce-
ria com o Corpo de Bombeiros. Além das más-
caras, serão entregues panfletos com dicas de 
utilização e higienização à população, visando 
a prevenção da propagação do vírus.

A ação ocorrerá em Alta Floresta, Barra do 
Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cha-
pada dos Guimarães, Cuiabá, Juína, Lucas do 
Rio Verde, Mirassol D´Oeste, Nova Mutum, 
Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondo-
nópolis, São José dos Quatro Marcos, Sinop, 
Tangará da Serra e Várzea Grande.

CAMPANHA
A campanha “Eu cuido de você, você cuida 

de mim” tem o objetivo de evitar a contami-
nação pelo novo coronavírus por aspersão aé-
rea, reduzir o número de infectados, preservar 
a vida humana e estimular o uso de máscaras 
artesanais de forma a não prejudicar o forne-
cimento de máscaras industriais para os profis-
sionais de saúde.

Veja abaixo os locais de realização da campa-
nha na região:

Sinop
- Praça das Bandeiras;
- Pista de caminhada da Av. Julio Campos;
- Terminal Rodoviário de Sinop.
Alta Floresta
- Região Central de Alta Floresta;
- Bairro Cidade Alta;
- Avenida Ariosto Dalarriva;
- Avenida Ludovico Dalarriva.
Lucas do Rio Verde
- Caixa Econômica Federal, avenida Mato 

Grosso esquina com a avenida Paraná;
- Supermercado Del Moro, Avenida Goiás;
- Lotérica Mega Sorte, Avenida Rio Grande 

do Sul 767;
- Casa Lotérica Cidade Nova, Avenida Mato 

Grosso 1647 E.
Entrega de máscaras à população em frente a Caixa Econômica

Governo entrega máscaras a
moradores de 17 municípios
AÇÃO SIMULTÂNEA | Não foi informado o número de máscaras que serão entregues na campanha “Eu 
cuido de você, você cuida de mim”

Foto: tchelo Figueiredo



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
RESULTADO DE JULGAMENTO

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº 
015/2020, realizado no dia 15/04/2020, às 08:00 horas, na sua Sede Adminis-
trativa, sito à Rua Pará, nº 1.850, Bairro Jardim Santa Helena, Nova Ubiratã-
-MT. Licitação destinada ao registro de preços para futura e eventual aquisi-
ção de moto niveladora, nova, atendendo o Convênio Nº 892143/2019/MAPA, 
homologada e adjudicada em 30/04/2020 sagrou-se vencedora do certame a 
empresa VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA. Nova 
Ubiratã - MT, 30 de abril de 2020. 

Mauro Odinei Soliani
Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ- MT
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata De Registro De Preço Nº 037/2020 – Data: 30/04/2020 - Registro De Pre-
ços Para Futura E Eventual Aquisição De Moto Niveladora, Nova, Atendendo 
O Convênio Nº 892143/2019/Mapa - Promitente Fornecedor Vamos Comer-
cio De Máquinas Linha Amarela Ltda – Cnpj 35.654.688/0001-08 - Valor Da 
Ata: R$ 534.500,00 - Vigência: 30/04/2021 – Origem: Pregão Presencial: Nº. 
015/2020.

VALQUIRIA DE SOUZA OLIVEIRA, CNPJ: 
36.919.094/0001-44, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) da atividade de: 86.30-5-04 
- Atividade odontológica. Endereço: Avenida Natalino João 
Brescansin, nº 364, Bairro Centro. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

A empresa CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ 
28.731.325/0010-54, torna público que requereu à SEMA 
a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) de Am-
pliação, no município de Nova Bandeirantes/MT. Não EIA/
RIMA. (Acácia Florestal Engenharia, fone 66 3532-3297).

G A INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, 
CNPJ: 12.368.565/0001-05 Localizada na Rod. MT-320, S/
n°, KM-147, Analândia do Norte no Município de Marcelân-
dia/MT, torna público que requereu junto à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a Renovação da 
Licença de Operação. Não foi terminado EIA/RIMA.

Carlos Alberto de Lima - CPF.: 300.170.718-60 Torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente – SAMA, o Pedido de Licença Prévia e de Ins-
talação para atividade de 41.10-7– Incorporação de em-
preendimentos imobiliários e Obra Civil, localizado na Ave-
nida Tancredo Neves, Lote 01 Quadra 15 no Loteamento 
Parque Universitário no município de Sorriso/MT. (Gabrieli 
Ehrenbrienk Marchioro - Engenheira Agrícola e Ambiental e 
Engenheira de Segurança do Trabalho – 066 9 96121699)

PARIS LOTEAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
21.484.124/0001-60, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua das Aroeiras, nº 629, Sala 08, Se-
tor Comercial na Cidade de Sinop-MT, torna Público que 
requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
– SEMA/MT o pedido de Licença Prévia (L.P) e Licença 
de Instalação (L.I) para a Etapa-02 do Loteamento Urbano 
denominado RESIDENCIAL PARIS, localizado na Estrada 
Nanci, Lote nº 79 e 80/O, Zona Urbana, na Cidade de Si-
nop MT.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020, 

destinado  a  REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 

de combustível diesel comum S 500, para atender a Secretaria de 

Infraestrutura, para atender a Secretaria de Infraestrutura, teve como 

vencedora a empresa: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A, com 

valor total de R$ 2.744.000,00, 00 (dois milhões e setecentos e quarenta e 

quatro mil reais). Campo Novo do Parecis-MT, 30 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, 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 ATENDIMENTO DAS 
ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA E LAZER, 
onde consagrou-se vencedor o Licitante HERCILIO DE MATOS – inscrita no CPF sob o 
n° 495.308.019-04, com valor total de R$ 13.200,00. 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, 30 de abril de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 

 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 01/2020 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a todos os interessados que recebeu documentos e credenciou no PROCESSO 
DE CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS QUE TENHAM INTERESSE NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PLANTONISTAS E 
PARA REMOÇÃO DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÕES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATUPÁ/MT a Empresa DEL PAPA 
CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 22.759.876/0001-59 para o Item 3.1.1 - 3.1.3  e 
3.1.4 do Termo de Referência do Edital 029/2020. Matupá – MT, 30 de abril de 2020. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇO Nº. 03/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou a TOMADA DE PREÇO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA 
CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ZC1-
003 EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se vencedor o 
Licitante CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 04.879.275/0001-06 
com valor total de R$ 1.373.726,62.  Matupá – MT, 29 de abril de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT 

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 020/2020 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizou no dia 20 de abril de 2020 na sede da Prefeitura Municipal, a 
“PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO EM ATENDIMENTO A 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ”, aonde 
consagrou-se vencedores os Licitantes: PETINE E PETINE LTDA inscrita no CNPJ n° 
07.386.288/0001-23 com valor total de R$ 157.620,50, BURITI MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA - ME inscrita no CNPJ n° 19.141.275/0001-73 com valor total de 
R$ 10.134,20, IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA inscrita no CNPJ n° 
12.995.729/0001-24 com valor total de R$ 85.512,09, COXIPO MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA inscrita no CNPJ N° 26.579.029/0001-63 com valor total de R$ 133.527,77,  
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME inscrita no CNPJ N° 37.227.550/0001-
58 com valor total de R$ 126.163,49 e GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 
inscrita no CNPJ N° 32.617.419/0001-83 com valor total de R$ 22.666,05.  Matupá – MT, 
30 de abril de 2020. 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

 
  
 
  

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

INSCRIÇÃO N° 006/2020 
 

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 CLÍNICA MÉDICA E REMOÇÃO TERRESTRE DE SAÚDE LTDA, com CNPJ nº 13.969.397/0001-
76, 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, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de abril de 2020. 
GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 
 

Nova Mutum – MT, 30 de abril de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, 

eletrodomésticos, materiais e equipamentos de informática. Tipo: menor 

preço por item - Data de abertura: 14 de maio de 2020. Horário:  14h00min 

- local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 

E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2020

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 37/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E  EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÔES GUINDAESTE, MUNCK, 
PIPA, CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E MÁQUINAS PESADAS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
SOLICITANTE(S). ' CONFORME A SEGUIR PRESSER SOLUCOES 
AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA CNPJ/CPF Nº 
02.518.930/0001-67 ITENS VENCEDORA - 838932 - R$141,00, VALOR 
TOTAL R$ R$35.250,00 CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI CNPJ/CPF 
Nº 20.141.998/0001-51 ITENS VENCEDORA - 838931 - R$336,00, 
VALOR TOTAL R$ R$336.000,00 NAGYLLA MAIARA POSSOBOM 
CNPJ/CPF Nº 18.556.785/0001-49 ITENS VENCEDORA - 838924 - 
R$194,00, VALOR TOTAL R$ R$174.600,00 H. S. TRANSPORTES E 
MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF Nº 05.129.233/0001-02 ITENS 
VENCEDORA - 838928 - R$339,50, - 838926 - R$174,00, VALOR TOTAL 
R$ R$135.590,00 VALOR TOTAL GERAL R$681.440,00.

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2020

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Ari Genézio Lafin

OBJETO DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAÍRUS 
(COVID-19) DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS (VESTUÁRIOS DE TNT) PARA ATENDER DEMANDA 
DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEMANETO BÁSICO DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de proteção 
individual, em especial vestuários de TNT para atender demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento para combate a pandemia 
do novo coronavírus (COVD-19). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: G O ZUCCHI E CIA 
LTDA, CNPJ Nº 02.043.630/0001-79. VALOR GLOBAL: R$ 32.400,00 
(Trinta e dois mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA: 50 (Cinquenta) dias.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 023/2020

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 023/2020.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 38/2020 TENDO COMO OBJETO 
'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).' CONFORME A SEGUIR MUDAR COM. DE MAT. DE 
CONST. FERRAM. E EPI'S LTDA CNPJ/CPF Nº 14.888.303/0001-05 
ITENS VENCEDORA - 836924 - R$70,00, - 836915 - R$30,00, - 836891 - 
R$28,00, - 836908 - R$30,00, - 836907 - R$32,00, - 836894 - R$37,00, - 
836925 - R$6,90, - 836927 - R$13,00, - 836928 - R$20,00, - 836926 - 
R$9,90, - 836903 - R$19,00, - 836904 - R$18,00, - 836929 - R$12,00, - 
836936 - R$2.150,00, - 836919 - R$48,00, - 836920 - R$7,00, - 836951 - 
R$1.990,00, - 836905 - R$30,00, - 836897 - R$250,00, - 836906 - 
R$30,00, - 836890 - R$245,00, - 836922 - R$860,00, - 836954 - 
R$190,00, - 836916 - R$17,00, - 836918 - R$22,00, - 836917 - R$20,00, - 
836935 - R$33,00, - 836895 - R$92,00, - 836942 - R$32,00, - 836943 - 
R$125,00, - 836971 - R$260,00, - 836899 - R$150,00, - 836911 - 
R$44,00, VALOR TOTAL R$ R$43.426,00 SUPER UTIL COMERCIAL 
LTDA CNPJ/CPF Nº 15.392.562/0001-03 ITENS VENCEDORA - 836955 
- R$560,00, - 836930 - R$2.497,50, - 836957 - R$1.400,00, - 836912 - 
R$8,50, - 836944 - R$945,00, - 836902 - R$470,00, - 836965 - 
R$2.720,00, - 836896 - R$168,39, - 836923 - R$596,00, - 836964 - 
R$2.840,00, - 836934 - R$470,00, - 836952 - R$255,00, - 836953 - 
R$1.353,00, - 836956 - R$260,00, - 836932 - R$340,00, - 837384 - 
R$925,00, - 836901 - R$999,00, VALOR TOTAL R$ R$72.211,90 VALOR 
TOTAL GERAL R$115.637,90.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2020

Pregoeiros

AVISO DE RESULTADO
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L.R.VERDE

Ouriço é resgatado no interior de
motor de caminhão e solto em mata

CUIABÁ

Aeroporto Marechal Rondon terá 8
novos trechos de voos comerciais

MILHO
Imea indica desvalorização de
5,36% com redução da demanda

DA REPORTAGEM

Um ouriço-cacheiro foi 
resgatado dentro do motor 
de um caminhão na quarta-
-feira (29) em Lucas do Rio 
Verde. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, o animal não ti-
nha ferimentos e foi solto em 
uma área de mata. De acordo 
com os bombeiros, o ouriço 
foi resgatado em segurança 
e a soltura foi feita em uma 
Área de Preservação Perma-
nente (APP). O animal não 

DA REPORTAGEM

O Aeroporto Interna-
cional Marechal Rondon, em 
Várzea Grande/Cuiabá, rece-
berá oito novos voos regula-
res, a partir do mês de maio. 
Em Mato Grosso, os novos 
voos vão atender as cidades 
de Água Boa, Juína, São Félix 
do Araguaia, Sinop e Tanga-
rá da Serra. Também terão 
novos trechos para Brasília, 
Confins/MG, Porto Velho, 
Campinas e Guarulhos/SP.

DA REPORTAGEM

O Instituto Mato-Gros-
sense de Economia Agrope-
cuária (Imea) divulgou rela-
tório apontando que o preço 
do milho em Mato Grosso 
recuou 5,36% no último mês, 
devido à pressão com a atual 
cenário para o consumo esta-
dual. “A redução da demanda 
devido à menor competitivi-
dade do etanol e às incertezas 
dos pecuaristas de confina-
mento quanto à diminuição 
da produção influenciaram 
os preços nas últimas sema-
nas”, diz a publicação.

O instituto destaca ain-
da que, apesar deste recuo 

apresentava nenhuma lesão, 
mesmo estando no motor do 
veículo.

O Corpo de Bombeiros 
Militar ressalta ainda que em 

Os novos trechos foram 
anunciados pela Centro-Oes-
te Airport, concessionária 
que administra o terminal. 
Os voos serão operados pelas 
empresas Azul, Gol e Latam. 

O aeroporto já conta-
va com rotas regulares para 
São Paulo, Campinas e Porto 
Velho desde o início de abril, 
como parte da Operação Ma-
lha Aérea Essencial, organi-
zada pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), com 
o objetivo de garantir que 

nas cotações do estado, a me-
nor disponibilidade do grão 
possibilitou a sustentação 
dos preços em comparação 
ao indicador Cepea, que in-
fluenciado pela oferta da pri-
meira safra, se desvalorizou 
19,61% no mesmo período.

“Como o estado passa 
por um momento de escas-
sez do produto, espera-se 
que os preços do milho re-
cuem próximo da colheita, 
devido à sazonalidade carac-
terística do período, mas a 
desvalorização que começa a 
ser vista em outros locais do 
país pode impactar o Mato 
Grosso antes disso”, aponta o 
Imea.

DA REPORTAGEM

Treze cachorros, entre eles 
filhotes, e dois gatos foram res-
gatados de uma casa no Bairro 
Coxipó, em Cuiabá, por volun-
tários de uma associação de 
proteção animal. Eles foram 
abandonados, sem comida e 
sem água. Estavam com fome, 
feridos e assustados. Os ani-
mais só sobreviveram porque 
comeram a carne de outro ca-
chorro que estava no local.

Voluntários do projeto de 
Luta e União de Amigos para 
Animais em Risco (Lunaar) 
chegaram até esses animais de-
pois de uma denúncia. Quando 
entrou na residência, com base 
na lei federal que permite a 
entrada em caso de resgate de 
animais em situação de maus-
-tratos, Adriano Real, que atua 
no projeto, disse a cena “pare-
cia de um filme de terror”.

“Foi uma das situações mais 
difíceis que vivenciamos. Os 
animais eram mantidos presos 
nessa residência, sem alimen-
tação, sem água, sem condi-
ções de higiene. Não tinha visto 
nada parecido antes”, afirmou.

Adriano disse que, por causa 
da pandemia do novo corona-
vírus, as pessoas deixaram de 
ajudar o Lunaar, que está ten-
do dificuldades para a conti-
nuidade do trabalho. É possível 

ONG resgata 15 animais abandonados
MAUS TRATOS | Animais só sobreviveram porque comeram a carne de um cachorro que morreu no local

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

apadrinhar os animais fazendo 
doações pela internet. “Tudo é 
feito através de doações de pes-
soas que se sensibilizam com a 
fome desses animais”, disse.

Ele avalia que a ajuda tam-
bém pode ser a denúncia de 
casos de maus-tratos. “Toda 
pessoa precisa estar atenta à 
comunidade, ao seu redor. 
Saber se existem animais que 
estão sendo maus-tratos. Exis-
tem forma de qualquer pessoa, 
toda comunidade, auxiliar es-
ses animais. Pode ser alimen-
tado, apadrinhando. Pode ser 
estando atento”, disse o repre-
sentante do Lunaar. Durante 
este período de pandemia no 
estado, Cuiabá teve aumen-
to de animais abandonados e 
maltratados nas ruas.

MAUS TRATOS
Caso presencie maus-tratos 

a animais de quaisquer espé-
cies, sejam domésticos, domes-
ticados, silvestres ou exóticos 
– como abandono, envenena-
mento, presos constantemente 
em correntes ou cordas muito 
curtas, manutenção em lugar 
anti-higiênico, mutilação, pre-
sos em espaço incompatível ao 
porte do animal ou em local 
sem iluminação e ventilação, 
utilização em shows que pos-
sam lhes causar lesão, pânico 
ou estresse, agressão física, 

Fotos: Projeto lunaar

Cães e gatos eram mantidos em casa sem comida e sem água 

Animal não apresentava nenhuma lesão

Preço recuou devido à pressão com a atual cenário para o consumo 

exposição a esforço excessivo 
e animais debilitados (tração), 
rinhas, etc. –, vá à delegacia de 
polícia mais próxima para la-
vrar o Boletim de Ocorrência 
(BO), ou compareça à Promo-
toria de Justiça do Meio Am-
biente.

A denúncia de maus-tratos é 
legitimada pelo Art. 32, da Lei 
Federal nº. 9.605, de 12.02.1998 
(Lei de Crimes Ambientais) 
e pela Constituição Federal 

casos parecidos envolvendo 
animais silvestres, o morador 
deve de imediato entrar em 
contato via 193 solicitando a 
presença dos bombeiros. 

nenhum estado fique sem 
ligação aérea por causa da 
pandemia do novo corona-
vírus. 

A concessionária refor-
ça que as medidas de higiene 
e prevenção à Covid-19 con-
tinuam e orienta os passagei-
ros a manter o isolamento 
social, se possível, e caso não 
seja, adotar todas as precau-
ções estabelecidas, como a 
higienização das mãos com 
água e sabão ou álcool gel e 
uso de máscara de proteção.

Brasileira, de 05 de outubro 
de 1988. É possível denun-
ciar também ao órgão público 
competente de seu município, 
para o setor que responde aos 
trabalhos de vigilância sanitá-
ria, zoonoses ou meio ambien-
te. Lembrando que cada muni-
cípio tem legislação diferente, 
portanto caso esta não contem-
ple o tema maus tratos pode 
utilizar a Lei Estadual ou ainda 
recorrer a Lei Federal.


