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ALTA FLORESTA

Volta das 
aulas em 
Sinop serão 
gradativas
O decreto visa inicialmen-
te o retorno das escolas 
particulares, como esco-
las de idiomas, de cursos 
profissionalizantes que 
contém um número mais 
reduzido de alunos. O novo 
decreto que permite a volta 
das aulas no município vai 
estabelecer critérios gra-
dativos.            Página  4

Divulgação

assessoria 

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Desde esta segunda (4), a Caixa vai antecipar em duas horas a abertura de todas as agências do 
país. Com a mudança, as unidades passarão a funcionar de 8h às 14h.              Página  -2

CAIXA ABRINDO MAIS CEDO

gC NotíCias

Batida frontal mata 
casal e duas crianças
Quatro pessoas morreram (um casal e duas crianças) 
em um acidente entre dois carros no domingo na MT-
208, próximo a Alta Floresta. Um Renault Sandero e 
uma caminhonete Amarok bateram de frente. Todas as 
vítimas estavam no Sandero.                         Página -4

REVITALIZAÇÃO
34 novas 
salas de aula 
em Sorriso

Agora são 34 as novas 
salas de aula construídas com 
recursos próprios da Administra-
ção de Sorriso que foram entre-
gues oficialmente a partir desta 
segunda. Foram investidos mais 
de R$ 3 milhões em recursos 
próprios, o que possibilitou a 
construção de novas salas em 
diversas unidades.          
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Hoje, inevitavelmente a assessoria de im-
prensa e marketing digital se cruzam

Para ter sucesso em seu negócio, é 
preciso mais do que vendê-lo, é preciso 
comunicá-lo. E na hora de traçar a me-
lhor estratégia de comunicação, muitas 
empresas se perguntam: vale mais a 
pena investir em assessoria de impren-
sa ou em marketing digital? Afinal, am-
bas trazem ótimos resultados à marca.

Então vamos lá! A assessoria de im-
prensa, de maneira prática, é tornar a 
marca fonte e notícia positiva na mídia, 
através de sugestões de pautas, entre-
vistas, artigos e releases. Isso gera cre-
dibilidade, visibilidade e boa reputação.

Mas uma observação: não basta ape-
nas marcar presença na imprensa, é 
preciso ter uma boa história para contar. 
E para isso é essencial um especialista 
para desenvolver essas ações.

Já o marketing digital é um conjunto 
de estratégias para aumentar o alcan-
ce da sua empresa no ambiente digital, 
conectando-a com o público online. É 
marcada com conteúdos e ofertas rele-
vantes e interação com as pessoas, para 
que se tornem fãs, defensores e embai-
xadores da marca.

Hoje, inevitavelmente a assessoria 
de imprensa e marketing digital se cru-
zam. Por isso, adotar essas estratégias 
em conjunto pode ser a melhor alterna-
tiva. Retorno mais barato que a publici-
dade tradicional.

Outro ponto interessante é o custo 

benefício do serviço de assessoria 
de imprensa e do marketing digi-

tal. Ao divulgar uma mensagem através 
de propaganda ou anúncios tradicionais, 
ela aparece claramente como um discur-
so de vendas e pode gerar desconfiança. 
Já quando se conta uma boa história, a 
eficácia se torna muito maior, além de ser 
bem mais barata. Como colocar em prá-
tica? Para acelerar esse processo, consi-
dere uma parceria com uma agência de 
Relações Públicas e Marketing. Ela será 
ideal para tirar as ideias da cabeça e do 
papel para colocá-las em prática, com 
um conteúdo criativo, original, bem es-
truturado e interessante. Isso trará mais 
eficiência em todo o processo e claro, 
grandes resultados.

Há um ano lancei a Conecte Relações 
Públicas. Uma agência especializada em 
Assessoria de Imprensa, Gestão de Con-
teúdo, Redes Sociais, Audiovisual, Endo-
marketing e Comunicação Interna.

Junto com outros profissionais, temos 
o papel de desenvolver estratégias ideais 
para os diferentes stakeholders dos nos-
sos clientes para gerar visibilidade e en-
gajamento. Quer saber mais sobre as pos-
sibilidades que a assessoria de imprensa 
e o marketing digital oferecem para a sua 
empresa? Fale comigo! Terei o maior pra-
zer em ajudá-lo.

HERNANDES CRUZ É RELAÇÕES PÚ-
BLICAS E JORNALISTA

Assessoria ou 
marketing digital?

HERNANDES CRUZ
Traídos pela tecnologia?

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 05 de maio de 2020 02 | POLÍTICA/OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

completamente descuidado e tentar em-
purrar a “conta” para a tecnologia.

Isso acontece pelo fato de termos, na 
tecnologia, algo extremamente cotidiano. 

Assim acreditamos que 
seu uso é algo “normal” 
e não nos preocupamos 
com todos os detalhes 
necessários. Um exemplo 
disso, em outra aborda-
gem, é o uso do dispositi-
vo em lugares perigosos, 
facilitando a ação de cri-
minosos.

Temos que pensar um 
pouco mais no entorno 
ao fazer uso da tecnolo-
gia. Muita coisa pode sair 
do planejado quando não 
tomamos os cuidados ne-
cessários. E os prejuízos 
podem surgir das mais di-
versas formas.

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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Não se deixe trair pela tecnologia. Tenha cuidado ao usar celu-
lares e outros dispositivos, verifique quem ou o que está perto, 
analise sons no ambiente e outras interferências que possam 
ser identificadas, verifique a marcação automática de local e 
outros pequenos detalhes que podem, sim, fazer a diferença e 
colocar você em situação desagradável. É muito melhor tomar 
cuidado antes que se incomodar depois...
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Recentemente o mundo viu um caso 
onde, durante uma videochamada trans-
mitida ao vivo, uma relação extraconjugal 
foi descoberta, pois a moça passou em 
trajes mínimos ao fun-
do do ambiente. Esse 
e tantos outros casos 
mostram que podemos 
ser facilmente “traídos” 
pela tecnologia, que 
tanto nos ajuda atual-
mente.

Você pode não per-
ceber, mas muitos de-
talhes de sua vida são 
expostos com frequên-
cia, apenas pelo uso dos 
recursos do celular em 
locais públicos e a par-
tir de suas postagens. 
Imagens registradas em 
segundo plano em suas 
fotos, informações vis-
tas em sua tela por pes-
soas que estão no mes-
mo ambiente, sons que outras pessoas 
escutam durante suas chamadas e seus 
áudios, enfim, um mundo “vivo” à sua vol-
ta acaba sendo transmitido sem que você 
dê a devida atenção. E isso, claro, pode 
render problemas.

Tudo bem que a “traição” é da tecnolo-
gia, mas a “culpa” não é dela, e sim nossa. 
Isso mesmo: não adianta nada você ser 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Desde esta segunda-
-feira (4) a Caixa vai an-
tecipar em duas horas 
a abertura de todas as 
agências do país. Com a 
mudança – pensada para 
agilizar o atendimento e 
evitar grandes filas e aglo-
meração de pessoas aptas 
a receber o auxílio emer-
gencial de R$ 600 - as 
unidades passarão a fun-
cionar de 8h às 14h. Desde 
22 de abril, 1.102 agências 
já vinham funcionando 
nesse horário.

O banco também anun-
ciou um reforço no nú-
mero de vigilantes nas 
agências. Serão mais 2,8 
mil que vão se juntar aos 
dois mil que já estavam 
atuando. 

Além deles, outras 389 
recepcionistas vão refor-
çar orientação e atendi-
mento ao público.

Segundo o presidente 
da Caixa, Pedro Guima-
rães, as filas nas agências 
do banco ocorrem porque 
os beneficiários do Bolsa-
-Família e os informais 
sem conta demandam 
atendimento pessoal. No 
próximo sábado (9) 1,4 mil 
agências vão abrir para re-
alização do saque do au-
xílio emergencial, serão 
498 a mais que no último 
sábado (2), quando 902 
atenderam a população.

SEGUNDA
PARCELA
Para que se evite filas, 

o pagamento da segunda 
parcela do benefício, des-
te mês, será reformula-
do e divulgado após uma 
reunião com o presidente 
Jair Bolsonaro ainda essa 
semana. Antes disso uma CEF altera horário para atendimento 

Caixa abre duas horas mais cedo
AUXÍLIO EMERGENCIAL | Desde 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando nesse horário

Foto: Marcelo caMargo/aBr

proposta de datas será dis-
cutida com os ministros 
da Economia, Paulo Gue-
des e da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni.

CANAIS
DIGITAIS
A prioridade ainda é 

manter o atendimento 
digital, por meio do ca-
dastramento por app, site 
e a movimentação do be-
nefício pelo “Caixa Tem”. 
A Caixa ressalta a impor-
tância de que só devem ir 
pessoalmente às agências 
os usuários que precisam 
realizar serviços essen-
ciais ou os beneficiários 
que receberam o auxílio 
na Poupança Social Digi-
tal e querem receber o be-
nefício em dinheiro.

O banco orienta que 
aqueles que receberam o 
crédito por meio da “Pou-
pança Digital Caixa” de-
vem pagar boletos e con-
tas de água, luz, telefone, 
entre outras, bem como 
fazer transferências para 
outros bancos por meio 
do aplicativo.

É importante esclare-
cer que os beneficiários 
do Auxílio Emergencial 
que receberam o crédi-
to em poupança da CAI-
XA podem movimentar 
o valor digitalmente pelo 
Internet Banking ou mes-
mo utilizando o cartão de 
débito em suas compras. 
Os beneficiários do Bolsa 
Família aptos para o auxí-
lio recebem o crédito no 
mesmo calendário e na 
mesma forma do benefí-
cio regular, por meio do 
cartão Bolsa Família nos 
canais de autoatendimen-
to, lotéricas e correspon-
dentes “Caixa Aqui”; ou 
por crédito na conta “Cai-
xa Fácil”.



OTILIA ROGOSKI LTDA  (DARROA HOTEL) - CNPJ.: 
35.622.673/0001-68 Torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, o Pedido 
de Alteração de Razão Social para atividade de 55.10-8-
01 – Hotéis, localizado na Avenida Perimetral Sudeste, 
n°9675 no bairro Jardim das Américas no município de 
Sorriso/MT. (Gabrieli Ehrenbrienk Marchioro - Engenheira 
Agrícola e Ambiental e Engenheira de Segurança do Tra-
balho – 066 9 96121699)

J SEVERINO LEAL, inscrito no CNPJ 19.423.131/0001-
00, torna público que requeu junto a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA/MT, o licenciamento ambiental, 
Licença Prévia- LP, Licença de Instalação-LI e Licença de 
Operação-LO, referente a atividade de Serviços de coleta 
e transporte de efluentes de fossas sépticas (Limpa Fos-
sa), Localizado na Avenida Brasil, nº 415, vila 2000, Mu-
nicípio de Confresa-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.  
ZÊNITE Engenharia - Avenida Industrial 220, Centro - 
Confresa/MT (66) 98443-7109/98409-9243

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, CNPJ 
05.644.974/0004-74, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de Sinop, a Renovação da Licença de Operação 
(RLO) para atividade de recepção, secagem e armaze-
namento de grãos, localizada a BR-163, sentido Itaúba, 
à esquerda, s/n – Lídia, Sinop-MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 

VENDAS

Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

AVISO DE CIRCULAÇÃO INDEVIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis-MT, 04 de maio de 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, torna 

público aos interessados a REVOGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO 

DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020, o qual teve sua 

CIRCULAÇÃO INDEVIDA no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na 

página 88, Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato 

Grosso na página 65 e no Diário Oficial da União na página 183, que 

circularam em 04 de maio de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2020

Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

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 012/2020, 

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 (dois milhões e setecentos e quarenta e 

quatro mil reais). Campo Novo do Parecis-MT, 04 de maio de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da Comissão de 
Licitação e através de sua Pregoeira, designada pela Portaria n.º 
002/2020, alterada pela Portaria nº 029/2020, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará Licitação na Modalidade de 
Pregão, na forma Eletrônica N.° 003/2020, Tipo Menor Preço Por Item, 
em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho 
de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações subsequentes e Lei Federal nº. 123/2006, 
Licitação destinada ao “Registro de Preços para futura e eventual 
Aquisição de Suprimentos de Informática (toner, cartuchos e cilindros), 
compatíveis, para atender as Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte 
- MT”, conforme especificações constantes no Edital. Data para cadastro 
de proposta: a partir das 10:00h do dia 05/05/2020, a abertura de 
propostas será realizada dia 18/05/2020, às 08:30horas, a sessão de 
disputa, 18/05/2020, às 09:30 horas, horário de Brasília – DF, local: 
www.licitanet.com.br. O edital poderá ser obtido através do site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e  a i n d a  p o d e r á  s e r  o b t i d o  a t r a v é s  d o  e - m a i : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira 07h00min às 13h00min (horário local), exceto 
feriados, e através do tel. (66) 3588-1473/1566.
Ipiranga do Norte-MT, 04 de Maio de 2020.

Pregoeira Municipal
Simone Machado da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020
O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria n.º 002/2020, alterada pela Portaria nº 
029/2020, torna público que realizará no dia 15/05/2020, às 07:30h, na 
Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – MT para 
conhecimento dos interessados que realizará Licitação na Modalidade de 
Pregão, na forma Presencial N.° 016/2020, Tipo Menor Preço Por Item, 
em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho 
de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações subsequentes e Lei Federal nº. 123/2006, 
destinada ao “Contratação de Empresa Especializada para Executar 
Locação de Equipamento - Raio X para atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde, no município de Ipiranga do Norte – MT'', conforme 
especificações constantes no Edital. Os interessados poderão consultar 
o Edital e obter informações junto ao Depto. de Licitações. O Edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e ainda pelo email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 05 de Maio de 2020.

Pregoeira Municipal
Simone Machado da Silva

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de Pregoeira 
Municipal, designada pela Portaria n.º 002/2020, alterada pela Portaria nº 
029/2020, torna público que realizará no dia 22/05/2020, às 07:30h, na 
Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – MT Licitação na 
Modalidade de Pregão, na forma Presencial N.° 017/2020, Tipo Menor 
Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº. 
10.520, de julho de 2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, suas alterações subsequentes e Lei Federal nº. 
123/2006, destinada ao “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Materiais para composição do Kit Gestante para atender o 
Projeto Passinhos de Luz, desenvolvido pelo CRAS do município Ipiranga 
do Norte”, conforme especificações constantes no Edital. Esta licitação é 
EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS'', 
conforme especificações constantes no Edital. Os interessados poderão 
consultar o Edital e obter informações junto ao Depto. de Licitações. O 
Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na 
Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e ainda pelo email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 05 de Maio de 2020.

Pregoeira Municipal

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório 
supracitado, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos da fase julgando das propostas de preços no dia 06.05.2020 às 
09:00 horas. Nova Mutum - MT, 04 de maio de 2020.

Presidente da CPL

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2020
O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 22 
de Abril 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de preço 
para futura e eventual aquisição de materiais de Educação em Saúde, 
materiais de psicologia, fonoaudiologia, jogos e brinquedos diversos para 
atender à necessidade dos setores de Educação em Saúde e reabilitação 
da secretaria de Saúde, da qual foi vencedora a empresa: ITENS: 
829894, 836415, 836422, 836423, 836424, 836425, 836426, 836427, 
836429, TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, 
ODONTO-MÉDICO LTDA. - ME inscrita no CNPJ sob o número 
11.088.993/0001-11 no valor de R$ 7.371,00. Foram fracassados os 
itens: 186904, 227347, 227606, 819626, 820657, 827973, 831351, 
831353, 831355, 831410, 836412, 836413, 836414, 836416, 836417, 
836418, 836419, 836420, 836421, 836428, 836430, 836431, 836432, 
836433, 836434, 836435, 836436, 836437, 836438, 836439, 836440, 
836441, 836442, 836443, 836444, 836445, 836446, 836447, 836450, 
836452, 836453, 836454, 836456, 836457, 836459, 836461, 836463, 
836465, 836466, 836467, 836468, 836469, 836470, 836471, 836472, 
836475, 836476, 836477, 836478, 836479, 836480, 836481, 836485, 
836486, 836487, 836488, 836489, 836490, 836491, 836492, 836493, 
836494, 836495, 836496, 836497, 836500, 836501, 836503, 836505, 
836507, 836510, 836512, 836514, 836517.
Nova Mutum-MT, 4 de Maio de 2020.

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos da fase julgando das propostas de preços no dia 06.05.2020 às 
10:00 horas. Nova Mutum - MT, 04 de maio de 2020.

Pregoeiro

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

AVISO DE RESULTADO

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Marcelo Rodrigo Bragatti

Marisete M. Barbieri
Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

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 SELIC) 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 “SELIC” 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: SAMAR 
COMERCIAL AGRÍCOLA, CNPJ Nº 01.912.863/0001-06. VALOR 
GLOBAL: R$ 9.000,00 (Nove mil reais). VIGÊNCIA: 50 (Cinquenta) dias.

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2020

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 025/2020.

Prefeito Municipal

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CÂMBIO 
RECONDICIONADA EATON FULLER VW 26220 PARA CAMINHÃO 
PIPA REGISTRO PATRIMONIAL Nº T-49, PLACA OAT-1654. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa para 
aquisição de caixa de câmbio recondicionada da marca EATON FULLER 
VW 26220 para reparo do caminhão de registro patrimonial T-49 de uso 
da Secretaria Municipal de Transportes. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: PRATIADO 
COMÉRCIO DE PEÇAS E MECÂNICA DIESEL LTDA, CNPJ Nº 
05.970.936/0001-69. VALOR GLOBAL: R$ 17.000,00 (Dezessete mil 
reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

ADESÃO N° 040/2020
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a “ADESÃO A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 014/2019 – UNEMAT. PROCESSO: Nº. 
91459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO RP: N° 016/2019 - UNEMAT. 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO, TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DETALHADAS E CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA NESTE 
(ANEXO II), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE 
REFERENCIA”, mediante as condições estabelecidas no Edital e Termo 
de Referência, que teve como vencedora a empresa: DOMANI 
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 01.016.616/0001-13, 
sendo aderido o ITEM: 1 – VEÍCULO ZERO KM, TIPO VAN, COM TETO 
ELEVADO EM CHAPA DE AÇO AUTOMOTIVO, COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE PASSAGEIROS 15 + 01 MOTORISTA, ANO/MODELO 
CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, 
COR SÓLIDA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
MOTOR COM NO MÍNIMO 130 CV DE POTÊNCIA E CILINDRA CUBICA 
MÍNIMA DE 2.143 CM³ OU SUPERIOR, TURBO ALIMENTADO COM 
INTERCOOLER, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM NO MÍNIMO 04 
CILINDROS. CÂMBIO COM NO MÍNIMO 06 MARCHAS A FRENTE E 01 
A RÉ. COM TACÓGRAFO. COM AR CONDICIONADO FRIO, COM 
SAÍDAS PARA OS COMPARTIMENTOS DO MOTORISTA E 
PASSAGEIROS; DIREÇÃO ASSISTIDA HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 
COM TAPETES, COM PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO, PISO DO 
COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E DOS PASSAGEIROS COM 
REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE. COM NO MÍNIMO 4 PORTAS: 
SENDO 1 PARA O MOTORISTA, 1 PARA O PASSAGEIROS, PELO 
MENOS UMA PORTA LATERAL CORREDIÇA E UMA PORTA TRASEIRA 
DUPLA TIPO FOLHA COM ABERTURA PARA OS LADOS DE NO 
MÍNIMO 180°. VIDRO ELÉTRICO NAS PORTAS DIANTEIRAS, TRAVA E 
ALARME. SISTEMA ELÉTRICO: DO MODELO DE PRODUÇÃO E 
ORIGINAIS DE FÁBRICA. FORRAÇÃO INTERNA DO VEÍCULO: DO 
MODELO DE PRODUÇÃO E ORIGINAIS DE FÁBRICA. BANCOS 
RECLINÁVEIS E DO MODELO DE PRODUÇÃO E ORIGINAIS DE 
FÁBRICA. COM PBT MÍNIMO DE 3.750 QUILOGRAMAS. DISTÂNCIA 
MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 3.300 MM. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO 
DE 5.910 MM; LARGURA EXTERNA DA CARROCERIA MÍNIMA DE 
2.426 MM; ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO DO MOTOR. TANQUE 
DE COMBUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 75 LITROS. FARÓIS E 
LANTERNAS ORIGINAIS DE FÁBRICA. PNEUS E RODAS DO 
MODELO DE PRODUÇÃO E ORIGINAIS DE FÁBRICA. SUSPENSÃO 
DIANTEIRA E TRASEIRA DO MODELO DE PRODUÇÃO E ORIGINAIS 
DE FÁBRICA. FREIOS DO MODELO DE PRODUÇÃO E ORIGINAIS DE 
FÁBRICA. RÁDIO MP3 COM CONEXÃO USB. COM TODOS OS 
EQUIPAMENTOS DE SÉRIE QUE ACOMPANHAM O VEÍCULO, BEM 
COMO, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS 
PELO CONTRAN. FRETE, IMPOSTOS E SEGURO DE TRANSPORTE 
INCLUSOS. DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO (PLACA 
BRANCA - OFICIAL, COM INSCRIÇÃO NA TARJETA - MATO GROSSO). 
GARANTIA: ORIGINAL DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 12 MESES. 
VALOR UNITÁRIO R$ 173.000,00. VALOR TOTAL DA ADESÃO: R$ 
173.000,00 – MARCA: FIAT DUCATO MINUBUS EXECUTIVA.

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 024/2020.

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 024/2020

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Prefeito Municipal

Ari Genézio Lafin

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SEMA/MT, o 
Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO DO 
AEROPORTO MUNICIPLA DE SORRISO – MT, localizado Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin
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ALTA FLORESTA

Acidente mata casal e duas crianças na MT-208

SORRISO

34 novas salas de 
aula e revitalização 
de escolas

SERRA

Cegonheira 
tomba e 2 morrem

DA REPORTAGEM

Quatro pessoas morre-
ram, sendo um casal e duas 
crianças, em um acidente 
entre dois carros no domin-
go (3) na MT-208, próximo a 
Alta Floresta. Segundo infor-
mações, um veículo Renault 
Sandero, branco, e uma ca-
minhonete VW Amarok, 
preta, bateram de frente na 
rodovia, sendo que os ocu-
pantes da Amarok não foram 
encontrados no local.

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, o motoris-
ta da caminhonete, 27 anos, 
foi socorrido e encaminhado 
a um hospital particular de 
Alta Floresta por terceiros 

DA REPORTAGEM

Trinta e quatro. Esse é 
o número de novas salas de 
aula construídas com recur-
sos próprios da Administra-
ção de Sorriso que foram en-
tregues oficialmente a partir 
desta segunda (4).

Conforme a secretária 
de Educação e Cultura, Lú-
cia Drechsler, foram inves-
tidos mais de R$ 3 milhões 
em recursos próprios, o que 
possibilitou a construção de 
oito novas salas na Escola 
Municipal Aureliano Pereira 
da Silva, uma na Escola Ive-
te Lourdes Arenhardt, quatro 
salas no Cemeis Caminhos 
do Saber, quatro no Cemeis 
Sonho Encantado, quatro 
no Cemeis Espaço Criança 
(Distrito de Boa Esperança), 
quatro na Escola Francisco 
Donizeti de Lima, quatro na 
Escola Vila Bela, quatro na 
Escola Leonel de Moura Bri-
zola e uma no Cemeis Jardim 
Amazônia. Lúcia destaca que 
todas as unidades escolares 
já estão com alunos matricu-
lados e estudando nas novas 
salas de aula. “Nesse mo-

DA REPORTAGEM

Duas pessoas morreram 
no domingo (3) no Km 349 
da Serra de São Vicente, na 
BR-364, em Santo Antônio 
de Leverger. 

De acordo com a con-
cessionária Rota do Oeste, 
que administra a rodovia, 
um caminhão-cegonha car-
regado com carros tombou 
na serra e causou a morte do 
motorista e do passageiro.

O acidente foi regis-
trado às 9h18 e a pista só foi 
liberada às 18h50 por causa 

e estaria fora de perigo. Já a 
mulher que estava de caro-
na teria sofrido fratura nas 
duas pernas. No Sandero es-
tava uma família, sendo um 
casal e duas crianças. A mu-
lher foi identificada como 
Elizandra Aparecida de Frei-
tas Faquinello, 34 anos, en-
quanto o marido era Jacinto 
Faquinello. Já as crianças, 
identificadas como J.V.F., 5, 
e N.G.R.F., 10, foram socor-
ridas pelos bombeiros, mas 
morreram na unidade de 
saúde.

O motorista foi retirado 
dos destroços do carro pela 
equipe de resgate. Ele tinha 
ferimentos graves e conse-
guia responder informações 

mento estamos oficializando 
a entrega destas salas”, diz. A 
primeira unidade a receber 
oficialmente as novas salas 
foi o Cemeis Caminhos do 
Saber. No local foram cons-
truídas quatro novas salas. O 
Cemeis atende a educação 
infantil desde o berçário I, 
a partir dos seis meses até o 
Maternal II. Na quinta (7), às 
16h, será a vez da Escola Mu-
nicipal Francisco Donizeti de 
Lima que também recebeu 
quatro novas salas. A Francis-
co Donizetti atende crianças 
do pré-escolar ao quinto ano.

Conforme o prefei-
to Ari Lafin, poder entregar 
tantas novas salas para a po-
pulação no mês de aniver-
sário do município (maio) 
é motivo de comemoração. 
“Sorriso comemora 34 anos 
de emancipação político-
-administrativa no dia 13 de 
maio e temos muito orgulho 
do município jovem, empre-
endedor e que se reinventa 
e cresce todos os dias. Poder 
atender nossas crianças com 
ensino de qualidade é motivo 
para festejarmos”, comemora 
Ari.

do acidente. Houve relato de 
congestionamento de mo-
toristas que tentavam voltar 
para Cuiabá durante o do-
mingo. Alguns dos veículos 
transportados ficaram dani-
ficados com o tombamento.

O motorista do veículo 
perdeu o controle da direção 
e tombou na pista. A equipe 
de resgate foi enviada ao lo-
cal do acidente, mas os dois 
ocupantes morreram antes 
de serem socorridas. Os cor-
pos foram retirados e enca-
minhados ao Instituto Médi-
co Legal (IML).

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

No último sábado (04), a 
prefeita de Sinop, Rosana 
Martinelli (PL), anunciou 
novo decreto que reestabe-
lece as aulas no município a 
partir desta semana.

O decreto visa inicialmen-
te o retorno das escolas par-
ticulares, como escolas de 
idiomas, de cursos profissio-
nalizantes que contém um 
número mais reduzido de 
alunos. “Pegamos, por escri-
to, o compromisso de todas 
essas escolas particulares, 
que seguirão rigorosamente 
todos os protocolos”, disse 
Martinelli. Fica permitido 
também o retorno gradativo 
da educação infantil, ensino 
fundamental e médio, além 
do superior nas redes muni-
cipal e particular.

No decreto estão previstas 
medidas rígidas de seguran-
ça. A prefeitura contratou 
uma especialista em mi-
crobiologia especialista em 
prevenção de contamina-
ção, como também de uma 
bióloga especialista saniti-
zação. As profissionais esta-
rão orientando as unidades 
de ensino para as medidas 
protetivas e posteriormente 
desenvolvendo processo de 
fiscalização do cumprimento 
dessas determinações.

O novo decreto que per-
mite a volta das aulas no 

Decreto determina volta das aulas
EM SINOP  | De forma gradativa, aulas presenciais voltam esta semana em Sinop, Unemat e UFMT não

Foto: Divulgação

município vai estabelecer 
critérios gradativos. Dentro 
da Educação Infantil quatro 
datas foram agendadas. As 
crianças da Pré Fase I e II 
retornam no dia 18/05, as da 
Creche III e IV no dia 25, as 
da Creche I e II no dia pri-
meiro de junho e os alunos 
da Sala de AEE (Alunos Espe-
ciais), no dia 8 de junho.

Para das turmas no Ensi-
no Fundamental que repre-
sentam turmas do primeiro 
ao sexto ano têm seus retor-
nos marcados para: 1º Ano 
(18/05), 2º e 3º (20/05), 4º ano 
(25/05) e 5º e 6º Anos (27/05). 
Até a chegada dessas datas, 
o decreto indica que as au-
las serão ofertadas de forma 
online.

Para a rede privada de en-
sino as aulas graduais estão 
liberadas desde ontem (04), 
data em que o decreto entrou 
em vigor e estabelece que as 
unidades de ensino voltem 
com suas aulas presenciais 
em três níveis. Nesta semana 
a porcentagem de 50% dos 
alunos. Para a semana que se 
inicia no dia 11/05 estabelece 
o retorno de 70% dos alunos 
e na semana do dia 18/05 a 
totalidade dos 100%.

O artigo 15 do decreto 
estabelece que os estabele-
cimentos de ensino da rede 
privada deverão dispor de 
meios de ensino à distância 
aos alunos que optarem pela 
manutenção do isolamento 

Foto: assessoria

Prazos foram definidos para o retorno 

Caminhão-cegonha com carros tomba na Serra de São Vicente 

social, ou que se encaixem 
nos grupos de risco. A me-
dida garante também a esses 
alunos a realização de pro-
vas, trabalhos e presença. 

O decreto de retorno das 
atividades presenciais não 
contempla as instituições 
de ensino superior públicas. 
Segundo a secretária muni-
cipal de Educação, Esporte e 
Cultura, Veridiana Paganot-
ti, Unemat e UFMT são de 
competência do Governo do 
Estado e do Governo Fede-
ral, respectivamente.

“Estamos falando exclusi-
vamente das instituições mu-
nicipais e particulares, que 
estão autorizadas a abrirem 
e cada uma tomar a decisão 
sobre a data dessa abertura. 
A prefeitura está flexibilizan-
do e dando condições a essa 
retomada das atividades. As 
universidades federais res-
pondem diretamente aos 
decretos do ministério da 
Educação e as estaduais do 
governo do Estado, que são 
seus órgãos de controle”, ex-
plicou Paganotti.

aos bombeiros. O condutor 
teve diversos ferimentos e 
foi levado ao hospital da ci-
dade. Entretanto, segundo 

informações, ele acabou vin-
do a óbito um tempo depois. 
As causas do acidente serão 
investigadas.


