
SORRISO
Live no
Facebook para 
o Dia das Mães

Em tempos de pandemia, 
e justamente no dia das Mães, 
quando o desejo de falar de 
amor tão grande se faz necessá-
rio, a música é uma forte aliada. 
Graças à tecnologia, filhos 
podem homenagear, mesmo à 
distância, suas mães. Para ho-
menagear as mães, a Prefeitura 
promove sábado, às 19h, uma 
live na página oficial da Prefeitu-
ra no Facebook.             Página - 4
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A Prefeitura de Sinop vai leiloar 79 imóveis públicos, distribuídos em 7 lotes, localizados no Residencial Florença, no dia 22 de maio. O valor dos 
imóveis varia de R$ 117 mil a R$ 1,1 milhão. O preço à vista deverá estar pago, integralmente, no ato da lavratura do contrato de compra e venda.
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ATÉ R$ 1,1 MILHÃO

Prefeitura de Sinop coloca a
leilão 79 imóveis públicos 

PROGRAMA

Governo faz
entrega de
licenças para
empresas

O Governo do Estado realizou a 
entrega de 18 licenças ambien-
tais para 13 empresas do setor de 
etanol e energia, que farão inves-
timentos em Mato Grosso. Foram 
entregues 9 licenças prévias, 7 
licenças de instalação e 2 licen-
ças de operação. As licenças são 
um dos passos necessários para 
que as empresas possam empre-
ender.
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A Secretaria de Fazenda promoveu algumas alterações significativas no decreto 139, do dia 14 
de junho de 2019, que instituiu o Programa Nota MT.                                Página -2

Divulgação

Mayke Toscano
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ALTERAÇÕES NO NOTA MT



Essas gotículas contêm sempre agen-
tes patogénicos, a virulência dos quais 
depende do estado de saúde da pessoa 
que as expelem

    

As máscaras são importantes instru-
mento de prevenção doenças, protegem 
o trabalhador que está exposto ao ar im-
puro contendo partículas de poeiras, fu-
ligem, fumaça toxica, gases agressivos, 
vapores, ambientes com pouco oxigênio...

A exposição desses resíduos pode cau-
sar: câncer, doenças pulmonares, proble-
mas respiratórios, e agora mais do que 
nunca o desconhecido da ciência o novo 
coronavírus. As chamadas Gotículas de 
Flügge ou perdigoto são partículas líqui-
das expelidas para o ar quando uma pes-
soa fala, tosse ou espirra...

Essas gotículas contêm sempre agen-
tes patogénicos, a virulência dos quais 
depende do estado de saúde da pessoa 
que as expelem. Esse material contami-
nante expelido por animais dentre eles 
os seres humanos foram descritas pela 
primeira vez pelo bacteriologista alemão 
Carl Flügge em 1847-1923, quando estuda-
va a transmissão da tuberculose.

Partículas ou gotículas com tamanhos 
que variam, 0.1-2 mm de diâmetro, disse-
minam-se com facilidade no ambiente, as 
mais pesadas vão para o chão enquanto 
os mais leves diâmetros muito pequenos, 
cerca de 100 μ.  evaporam e permanecem 
em suspensão, no ambiente, especial-
mente em ambientes fechados.

Estas partículas secas podem per-
manecer no ar de ambientes ou recintos 
fechados por um determinado período 
constituindo-se em um dos mecanismos 
de transmissão de infeções por via inala-
tória.

Como se sabe e se vê as Gotículas de 

Flügge, ou perdigoto são partículas líqui-
das expelidas para o ar quando uma pes-
soa fala, tosse ou espirra. Contém sempre 

agentes patogénicos, a virulência dessas 
partículas vai depender do estado de saú-
de da pessoa que as expelem.

Como Biólogo e pesquisador e mesmo 
como cidadão comum, penso que seria de 
suma importância, vereadores, deputa-
dos... propor e criar leis determinando aos 
profissionais que trabalham em restauran-
tes, redes hoteleiras, quiosques, usarem 
permanentemente mascaras ao manusea-
rem alimentos.

Para os profissionais que apresentam 
programas de culinária nas redes de tvs 
sejam em tvs abertas ou canal fechados 
usarem obrigatoriamente a mascaras, por-
que como se vê a olhos nus, essas senho-
ras e senhores ao falarem sobre o preparo 
e feitura dos alimentos babam=chuviscam 
perdigotos em cima da comida, pós além 
de ser extremamente nojento é anti-higi-
ênico.

E isto pode transmitir doenças diversas 
a terceiros por pura falta de orientação, e 
de fiscalização do poder público, além é 
claro da displicência dos dirigentes des-
ses programas de cunho popular aliado 
evidentemente a ignorância desse pessoal.

Fica a dica, a educação, a informação 
e a assepsia, cabem em qualquer lugar e 
faz bem à saúde da coletividade. Cuidar 
para que isso esses males paleolíticos não 
aconteça é o caminho mais acertados

ROMILDO GONÇALVES É BIÓLOGO, 
PROF. PESQ. EM CIÊNCIAS NATURAIS DA 
UFMT/SEDUC

A importância das máscaras

ROMILDO GONÇALVES
E o custo de manutenção?
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fóruns especializados que participo.
É mais ou menos o que acontece 

com um carro, onde você encontra, por 
valores próximos ao de um popular, um 
modelo trazido de outro país, com tec-
nologia de sobra, mas acaba “sofrendo” 
quando precisa de peças para substi-

tuição e descobre que as mes-
mas custam valores exage-
radamente mais expressivos 
que as utilizadas nos veículos 
mais comuns.

Isso tudo deve ser levado 
em consideração na hora da 
compra, especialmente pelo 
fato de, hoje em dia, esse tipo 
de dispositivo estar sujeito a 
todo tipo de acidente e inci-
dente que se possa imaginar, 
por estar todo o tempo conos-
co. Uma surpresa desagra-

dável quando precisar de assistência 
passa longe de ser uma boa ideia, não 
é mesmo?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Manter sua vida digital organizada é algo fundamental atu-
almente. Dedique tempo a isso, crie métodos de organização 
eficientes e acabe com a “mania” de “deixar para depois”. A 
organização é fundamental para que você não se “perca” em 
meio aos seus arquivos, atividades e comunicações e consiga 
extrair o que a tecnologia tem de melhor para facilitar sua 
vida.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Em todos os segmentos que você 
buscar algo para compra precisa se pre-
ocupar com um “detalhe” importante: a 
manutenção. Não adianta nada comprar 
algo legal e depois, por um problema ou 
outro, não conseguir fazer a manuten-
ção sem que isso cause um “rombo” em 
seu orçamento ou mes-
mo se ver sem encontrar 
peças que possa precisar 
para a intervenção.

É muito comum en-
contrar essas situações 
com celulares. O cama-
rada investe em um apa-
relho que não seja tão 
“comum” e, quando pre-
cisa de algo, acaba perce-
bendo a dificuldade em 
que se encontra. Não são 
raros os casos, inclusive, 
que o custo inviabiliza a manutenção 
ou que, para não jogar o aparelho fora, o 
proprietário precisa esperar a “boa von-
tade” da entrega de componentes com-
prados fora do país.

Mesmo dentro de uma determinada 
marca existem variações brutais entre 
os modelos, no que diz respeito ao custo 
de manutenção. O tipo de tela utilizada, 
por exemplo, pode significar se o reparo 
vai custar 20% ou 80% do valor pago no 
aparelho. Exagero? Não. Vejo reclama-
ções dessa natureza todo o tempo, em 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Delegacia Especializa-
daA Secretaria de Fazenda 
promoveu algumas altera-
ções significativas no decre-
to 139, do dia 14 de junho de 
2019, que instituiu o Progra-
ma Nota MT. As alterações 
estão contidas no decreto Nº 
471/20, publicado na edição 
extra do Diário Oficial do 
Estado.

Entre as alterações es-
tão a inclusão de bilhetes 
de passagens de ônibus para 
participarem dos sorteios; 
alteração da data de finali-
zação dos processamentos 
dos bilhetes; novo prazo de 
pagamento para contempla-
dos que tiveram problemas 
nas contas bancárias; parce-
rias com estabelecimentos 
comerciais para que utilizem 
a plataforma do Nota MT e 
realizem sorteios; premia-
ção extras para entidades 
que conseguirem ampliar o 
número de participantes no 
programa, entre outros.

“As medidas previstas no 
Decreto 471, que alteram o 
regulamento do Nota MT, 
visam melhorias para todos. 
Aprimoram o programa e 
beneficiam os usuários. Es-
ses ajustes são necessários e 
comprovam o nosso com-
promisso com a lisura e a 
evolução do Programa Nota 
MT”, aponta José Humberto 
Holanda, coordenador do 
Programa Nota MT.

PASSAGEM
DE ÔNIBUS
Uma das alterações mais 

significativa e que deve am-
pliar o número de parti-
cipantes, é a possibilidade 
de geração de bilhetes para 
participação dos sorteios do 
Nota MT, a partir da emissão 
de Bilhete de Passagem –
Eletrônico, desde que conte-
nha o CPF do consumidor e 
atenda às demais condições. 
A data inicial da geração de 
bilhetes, a partir deste do-
cumento fiscal, ainda será 

PROGRAMA NO ESTADO | Mudanças ampliam participação e beneficiam consumidores
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Mudanças ampliam participação e beneficiam consumidores 

definida em portaria. Atu-
almente apenas a NFC-e e 
NF-e geram bilhetes para os 
sorteios.

Excepcionalmente, em 
relação aos sorteios com re-
ferência no ano de 2019, nas 
hipóteses em que verifica-
da inconsistência em dados 
bancários tempestivamente 
informado, será admitido o 
saneamento pelo consumi-
dor contemplado, até 1° de 
junho de 2020. Isso ensejará 
que o pagamento do prê-
mio respectivo ao sorteado 
que se enquadre na situação 
descrita, desde que esteja em 
situação regular perante o 
fisco (CND).

Foi incluída a possibili-
dade de premiação das en-
tidades sociais a partir do 
reconhecimento do empe-
nho destas em angariar in-
dicações de consumidores 
no Programa Nota MT. Essa 
modalidade de premiação 
também será definida e re-
gulamentada em portaria 
editada pela Sefaz.

Outra alteração diz res-
peito à utilização de uma 
parte dos recursos, oriundos 
dos prêmios expirados no 
Nota MT, para ações na Edu-
cação Fiscal. Caso os con-
templados do Nota MT não 
atendam tempestivamente 
as condições, previstas no 
Decreto nº 139/2019, resulta-
rá em caducidade (perda) do 
prêmio. São condições para 
a o recebimento do prêmio: 
regularidade fiscal do sortea-
do e Informação correta dos 
dados bancários.

Com a alteração do De-
creto, os valores dos prêmios 
“expirados” poderão ser des-
tinados a ações de Promoção 
da Cidadania e Educação 
Fiscal, na forma definida em 
portaria a ser editada pela 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda.

PROGRAMA
CONTINUA
As notas fiscais emitidas 

com CPF continuarão valen-
do para os próximos sorteios 

Sefaz promove alterações no Nota MT

do programa Nota MT, mes-
mo com a suspensão tempo-
rária dos certames. A Sefaz 
recomenda que os consu-
midores continuem a pe-
dir que o CPF seja colocado 
nas notas fiscais, sejam nas 
compras presenciais ou via 
delivery, modalidade que se 
tornou mais acentuada nesse 
período de isolamento por 

causa da pandemia do novo 
coronavírus.

A secretaria aguarda a de-
finição da Caixa Econômi-
ca Federal para reiniciar os 
sorteios do Programa Nota 
MT. Eles serão retomados 
tão logo a Caixa fixe as datas 
para as extrações da Loteria 
Federal. A CEF suspendeu as 
extrações da Loteria Federal 

até junho. Como os sorteios 
do Programa Nota MT são 
feitos baseados nessas extra-
ções, a Sefaz decidiu acom-
panhar o procedimento. No 
dia 15 de abril foi publicado 
o Decreto 461/2020 suspen-
dendo os sorteios para distri-
buição dos prêmios do Nota 
MT.

Neste ano, o Programa 

Nota MT já realizou quatro 
sorteios. Três mensais e um 
especial de Carnaval. Neles 
foram distribuídos 3.020 
prêmios: 5 de R$ 50 mil 
cada; 15 de R$ 5 mil; e 3 mil 
de R$ 500, para 3.002 con-
sumidores sorteados. Alguns 
consumidores foram sorte-
ados mais de uma vez com 
prêmios de R$ 500.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL - MT
##ATO RESULTADO JULGAMENTO 

##ATO TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020.
##TEX A Prefeitura Municipal De Feliz Natal - Mt, Através Da Presidente Da 
Comissão Permanente De Licitação, Torna Público Para Conhecimento Dos 
Interessados, Que Realizou No Dia 28 De Abril De 2020, Tomada De Preços 
Nº. 004/2020, Tendo Como Objeto A Contratação De Empresa Especializada 
Para Execução Do Projeto De Implantação Do Sistema De Abastecimento De 
Água Do Assentamento Ena No Município De Feliz Natal – Mt, Conforme Ter-
mo De Convênio Nº. 0624/2017/Funasa-Fundação Nacional De Saúde, Em 
Conformidade Com O Projeto Básico, Memorial Descritivo E Planilhas Orça-
mentárias, Parte Integrantes Do Edital, Tendo Em Vista O Cumprimento Dos 
Termos Da Lei Nº. 8.666, De 21/06/93 E Lei 123/2006 E Alterações Posterio-
res, Para Que Produza Os Desejados Efeitos Legais, Sendo Que A Empresa: 
Rafael Tognini Pereira Eireli – Me Foi Vencedora Do Presente Certame Com 
O Valor Final De R$ 1.585.340,14 (Um Milhão E Quinhentos E Oitenta E Cinco 
Mil E Trezentos E Quarenta Reais E Quatorze Centavos). Feliz Natal – Mt, 07 
De Maio De 2020. Portaria Municipal Nº. 004/2020

##ASS Dulcilene Tschinkel
##CAR Presidente Da Comissão Permanente De Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
EXTRATO TERMO 

PARCERIA Nº 001/2020
Nome Do Órgão Público: Prefeitura Municipal De Nova Ubiratã/Mt – Secre-
taria Municipal De Saúde.Custo Do Projeto: R$ 3.321.021,06 - Três Milhões 
Trezentos E Vinte E Um Mil, Vinte E Um Reais, Seis Centavos.Localização 
De Realização Do Projeto: Município De Nova Ubiratã/Mt.Data De Assinatu-
ra Do Termo De Parceria: 29/04/2020.Início Do Projeto: 01/05/2020.Término: 
30/04/2021.Objeto Do Termo De Parceria: Seleção De Entidade De Direito 
Privado, Sem Fins Lucrativos, Qualificada Como Organização Da Sociedade 
Civil De Interesse Público – Oscip, Nos Termos Da Lei Federal N° 9.790/99, 
Para Celebrar Termo De Parceria Para Formação De Vínculo De Coopera-
ção, Visando O Fomento E Realização De Atividades De Interesse Público 
No Desenvolvimento De Projetos Vinculados Na Área De Saúde, Seguindo 
As Diretrizes Estabelecidas Na Lei Nº 9.790, De 23 De Março De 1999, Re-
gulamentada Pelo Decreto Nº 3.100 De 30 De Junho De 1999 E Lei Estadual 
Nº 11.082, De 14 De Janeiro De 2020.Nome Da Oscip: Iso Brasil - Instituto 
Social E Organizacional Do Brasil.Cnpj: 20.949.690/0001-37,Endereço: Rua I, 
105 – Ed. Eldorado Hill, 64 – Alvorada – Cuiabá/Mt – Cep: 78.048-487.Nome 
Do Responsável Pelo Projeto: Dionas Bassanezi Duim,Cpf: 019.231.401-75.
Cargo/Função: Presidente Da Entidade. Nova Ubiratã/Mt, 29 De Abril 2020

Valdenir José dos Santos
Prefeito Municipal.

A Sra. Cledi Kausburg da Silva, inscrita no CPF sob o n° 
442.150.100-04 Proprietária da Fazenda Desejado. Torna 
público que requereu perante a SEMA, Secretaria de Es-
tado e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para Atividade 
de Irrigação nesta propriedade com as seguintes caracte-
rísticas: Município: Nova Ubiratã - MT; Bacia Hidrográfica: 
Amazônica; Corpo Receptor: Rib. Desejado, Modalidade: 
aspersão por Pivô Central; não sendo necessário a elabo-
ração de EIA/RIMA;

O Sr. Nelso Marcon, inscrito no CPF sob o n° 148.185.239-
68 Proprietário da Fazenda Marcon, situada na Rod. MT 
130 Km 96. Torna público que requereu perante a SEMA, 
Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a renovação 
da Licença de Operação para Atividade de Irrigação n° 
310157/2014 nesta propriedade com as seguintes carac-
terísticas: Município: Poxoréo- MT; Bacia Hidrográfica: 
Modalidade: aspersão por Pivô Central; não sendo neces-
sário a elaboração de EIA/RIMA.

O Sr. Leonildo Proner, inscrito no CPF sob o n° 
345.810.739-87 Proprietário da Fazenda Santa Terezinha. 
Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria 
de Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP) e Li-
cença de Instalação (LI) para Atividade de Irrigação nesta 
propriedade com as seguintes características: Município: 
Querência - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica/Xingu; 
Corpo Receptor: Rio Suiá, Modalidade: aspersão por Pivô 
Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA;
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000931-46.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 19/10/2018 
Valor da causa: R$ 16.157,50 
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) 

UBIRAJARA ANDRADE DE 
OLIVEIRA (REQUERIDO) 

 

MARIA APARECIDA BAPTISTA DA 
SILVA DE OLIVEIRA 

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
OSVALDO NECHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
ALTINO ONO MORAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

MIRDI NICHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
REGINA CELIA SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

IVO FABRICIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
 

 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 82/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000931-46.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: UBIRAJARA ANDRADE DE OLIVEIRA e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.150,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00ha, denominado como Lote 34 do Loteamento Alpe, situado em Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 1.752, Folha 01, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
SINOP, 4 de outubro de 2019. 

 
(assinado digitalmente) 

MARCEL QUEIROZ LINHARES 
JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
N: 226779876 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:55:56, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:50 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071455
5633000000096038471 Número do documento: 19100714555633000000096038471 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 014/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe da Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 21 DE MAIO DE 2020, às 
14h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, 
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 014/2020, 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, 07 de maio de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA  

Pregoeira Oficial do CISVP

 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 013/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe da Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 21 DE MAIO DE 2020, às 
08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2020, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS PARA 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS E PARA A AGENCIA TRANSFUSIONAL, EM 
ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, 
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 013/2020, 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, 07 de maio de 2020. 

CHEILA MIGLIAVACA  
Pregoeira Oficial do CISVP

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020
O Município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 
administrativa, foi prorrogada a data de abertura para o dia 19 de maio às 
10:00 horas (horário de Brasília). Nova Mutum – MT, 07 de maio de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Presidente em Exercício da CPL

AVISO DE RESULTADO
DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

O Município Nova Mutum – MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 06 de Maio 2020, com início 
às 09:00, tendo como objeto contratação de empresa para execução de 
rede elétrica de baixa tensão para iluminação pública na Rua das 
Guaritas (B.Centro) e Avenida das Gaivotas (B.Novo Horizonte), 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 
descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a empresa: 
I t e n s  8 2 2 8 4 4  e  8 2 8 9 1 4 ,  T E C M A X  E N G E N H A R I A  E 
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o número 
08.954.940/0001-21 no valor de R$ 54.327,52.

AVISO DE RESULTADO

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 006/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Nova Mutum - MT, 07 de Maio de 2020. 

Presidente em Exercício da CPL

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 007/2020
O Município de Nova Mutum – MT,  torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 06 de maio 
2020, com início às 10:00hs, tendo como objeto contratação de empresa 
para execução de rede de distribuição elétrica de média tensão e posto de 
transformação de 112,5 KVA, trifásica em 13,8 KV para atender o CMEBI - 
Tancredo Neves e CMEBI - Cora Coralina, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico,  da qual foi vencedora  a empresa: Itens 
825982, 836647, TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES 
EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o número 08.954.940/0001-21 no 
valor de R$ 134.248,70. Nova Mutum - MT, 7 de Maio de 2020.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Eduardo Henrique Correia Miiller

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2020

Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 

MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 

modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020, através do 

JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 

contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, 

CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 

ANEXO. A abertura ocorrerá às 10H30M (Horário oficial de Sorriso MT), 

DO DIA 28 DE MAIO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, situada a 

Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O 

Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 

Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 

através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 

obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 

Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 

através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 028/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E VISITA 
TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO DO ESTUDO 
DA FAUNA (AVIFAUNA) DA RAMPA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS 
SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SORRISO – MT, PARA FINS DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO SECRETARIA DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA/MT. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de serviço técnico 
especializado para elaboração de projeto técnico do estudo da fauna para 
garantir a licença ambiental da rampa de transbordo de resíduos sólidos 
do município de Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, 
da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: LORENA DA SILVA 
CASTILHO, CPF Nº 023.920.851-02. VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 
(dez mil reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2020.

Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PISOS ESPORTIVOS INSTALADOS EM 
GINÁSIOS DO MUNICIPIO DE SORRISO – MT, CONFORME TERMO 
D E  R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  PE L A S  S E C R E AT R I A S 
SOLICITANTES. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 09:00 horas do dia 
11/05/2020 até as 09:00 horas do dia 25/05/2020 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 26/05/2020 as 09:00 horas (horário 
de Brasília). Julgamento da referida licitação será através do MENOR 
PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou através 
do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

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

Ari Genézio Lafin

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 028/2020.

Ari Genézio Lafin

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 010/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 27 de maio 2020 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO E 
PISTAS DE CAMINHADA NO PARQUE FLORESTAL TAMANDUÁ BANDEIRA DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº. 045/2020, que 
está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-
mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da 
Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 07 de maio de 2020.  

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES - Presidente da CPL 
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

“Eu tenho tanto pra te 
falar, mas com palavras não 
sei dizer”... quase impossí-
vel ler essas palavras sem 
que a mente seja inundada 
pela melodia do Rei Ro-
berto, que há anos canta o 
amor. Em tempos de pan-
demia, e justamente no dia 
das Mães, quando o dese-
jo de falar deste amor tão 
grande se faz necessário, a 
música é uma forte aliada.

Graças à tecnologia, fi-
lhos podem homenagear, 
mesmo à distância, a mu-
lher mais importante de 
suas vidas: aquela que lhes 
deu a vida, a mamãe. Para 
homenagear as mães sor-
risenses, a Prefeitura de 
Sorriso, por meio da Secre-
taria de Educação e Cultu-
ra (Semec), promove neste 
sábado (9), às 19h, uma live 
na página oficial da Prefei-
tura no Facebook, recheada 
de ternura, amor e muito, 
muito talento.

Além das apresentações 
musicais, com repertório 
que passeia por vários es-
tilos, tendo como persona-
gem central a figura mater-
na, a apresentação também 
contará com declamação 

de poesias e outras perfor-
mances artísticas. No palco, 
a Banda Thespis e profes-
sores do Departamento de 
Cultura, que integra a Se-
mec.

De acordo com o diretor 
do Departamento Antônio 
de Paula Ferreira, alunos 
que se destacaram no Fes-
tival da Canção também 
devem soltar a voz na live. 
“Estamos tomando todos 
os cuidados necessários e 
vamos seguir à risca o pro-
tocolo para evitar a prolife-
ração do novo coronavírus, 
garantindo a segurança dos 
nossos artistas”, explica.

O palco da apresentação 
será o Auditório Farroupi-
lha, do Centro de Eventos 
Ari José Riedi e os artistas 
ficarão a uma distância se-
gura uns dos outros, além 
de reforçar a higiene com 
álcool em gel a 70%. 

Para assistir a apresenta-
ção é muito simples: basta 
acessar a página da Prefei-
tura de Sorriso no Face-
book. 

Para os corações mais 
sensíveis, a dica é deixar 
uma caixinha de lenços ao 
alcance das mãos, porque 
tudo está sendo preparado 
para emocionar mães, pais 
e filhos de todas as idades.

Foto: Divulgação

Evento será transmitido pelo Facebook no sábado 

Prefeitura prepara live no
Facebook para homenagear mães
SORRISO | Com eventos presenciais suspensos, alternativa é usar as redes sociais

SINOP

Prefeitura leiloa 79 imóveis públicos

CORINTHIANS

Clube tem R$ 14,5 milhões a receber 
por jogadores que já deixaram o clube

Foto: assessoria

Foto: Daniel augusto Jr.

Preços variam de R$ 117 mil a R$ 1,1 milhão 

Corinthians tem R$ 5,6 milhões a receber por Malcom 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
vai leiloar 79 imóveis pú-
blicos, distribuídos em sete 
lotes, localizados no Resi-
dencial Florença, no dia 22 
de maio. As informações 
constam no edital publicado 
pela Prefeitura publicado em 
17 de abril, onde consta que 
o valor dos imóveis varia de 
R$ 117 mil a R$ 1,1 milhão.

O interessado em 
comprar deverá apresen-
tar, simultaneamente, dois 
envelopes fechados e inde-
vassáveis, contendo, o pri-
meiro, os documentos es-
senciais à habilitação, e o 
segundo a(s) proposta(s) para 
aquisição do(s) lote(s). O pre-
ço poderá ser pago à vista ou 
parcelado em até 15 vezes 
iguais e sucessivas.

O preço à vista deverá 
estar pago, integralmente, 
no ato da lavratura do con-
trato de compra e venda, em 
moeda corrente nacional ou 
em cheque administrativo, 

DA REPORTAGEM

Mesmo longe do Co-
rinthians há meses, alguns 
jogadores podem render um 
bom dinheiro para o clube 
nesta temporada. No balanço 
financeiro de 2019, o Timão 
demonstra que ainda tem a 
receber R$ 14,5 milhões com 
ex-atletas. O valor é referen-
te a direitos econômicos e 
também ao mecanismo de 
solidariedade da Fifa, que 
recompensa os clubes for-
madores por transferências 
de jogadores.

O atacante Malcom, 
hoje no Zenit, da Rússia, é 
quem mais ajudará os cofres 
alvinegros. O Corinthians 
tem R$ 5,6 milhões a receber 
por ele graças ao mecanismo 
de solidariedade. Destes, R$ 
2,23 milhões precisam ser 
pagos pelo Barcelona, que o 
contratou em 2018, e R$ 3,37 
milhões competem ao Zenit, 
para onde o jogador foi no 
ano passado.

Antes, com a venda de 
Malcom ao Bordeaux, da 
França, o Corinthians já ha-
via arrecadado aproximada-
mente R$ 37 milhões.

A lista apresentada no 
balanço conta com um jo-

nominativo à Prefeitura de 
Sinop, mediante guia de ar-
recadação. O não pagamen-
to do preço no prazo fixado 
será tido como renúncia do 
direito de compra, impli-
cando na perda da quantia 

gador que ainda pertence ao 
Corinthians: Yago. O zaguei-
ro aparece ao lado do volan-
te Jean e do lateral Moisés 
numa dívida que o Botafogo 
tem com o Timão de R$ 1,5 
milhão pelo empréstimo do 
trio.

Yago ficaria sem con-
trato com o Corinthians no 

depositada pelo licitante 
vencedor para a habilitação.

No caso de pagamento 
parcelado, o atraso no adim-
plemento das respectivas 
parcelas sujeitará o adqui-
rente à incidência de juros 

ano passado, mas acabou 
se machucando e, por uma 
obrigação legal, renovou o 
vínculo por mais seis meses, 
até o fim de sua recuperação.

Além deles, Felipe Bas-
tos, Matheus Pereira, Uendel 
e outros ex-jogadores do Co-
rinthians aparecem na lista. 
No balanço, o Timão tam-

de 1% ao mês, calculados 
“pró-rata die” e também à 
multa moratória correspon-
dente a 2% sobre o valor não 
adimplido, a serem pagos in-
corporados ao montante da 
parcela.

bém aponta que a Roma já 
quitou as dívidas que tinha 
com o clube pelos jogadores 
Marquinhos e Dodô.

O mesmo fez o Boca 
Juniors em relação a Lodei-
ro e Martínez, bem como o 
Amiens, da França, que já 
pagou tudo o que devia por 
Stiven Mendoza.

GERAÇÃO DE EMPREGOS

Governo entrega 18 
licenças ambientais
para o setor de etanol 
e energia em MT

Licenças foram entregues para 13 empreendedores

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
realizou a entrega de 18 li-
cenças ambientais para 13 
empresas do setor de etanol 
e energia, que farão investi-
mentos em Mato Grosso. A 
entrega das licenças, emiti-
das pela Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema), 
ocorreu na manhã desta 
quarta-feira (06), no Palácio 
Paiaguás.

Foram entregues 9 li-
cenças prévias, 7 licenças 
de instalação e 2 licenças de 
operação. As licenças são um 
dos passos necessários para 
que as empresas possam em-
preender.

As autorizações abran-
gem investimentos em nove 
municípios mato-grossen-
ses: Vera, Várzea Grande, 
Nova Mutum, Sorriso, Que-
rência, Campo Novo do Pa-
recis, Primavera do Leste, 
Nova Olímpia e Lucas do Rio 
Verde.

“Não podemos fazer 
dos empecilhos uma descul-
pa para deixar de realizar o 
que é necessário. Ganha o 
Estado, ganha o servidor, o 
cidadão. O Estado cresce, 
as empresas crescem, con-
tratam mais, o Estado arre-
cada mais, investe mais no 
cidadão, na infraestrutura. 
A infraestrutura melhora e 
atrai novos investimentos, 
que gera novos empregos, 
e isso cria um ciclo virtuoso 
de crescimento. E é isso que 
queremos“, disse o governa-

dor Mauro Mendes (DEM).
De acordo com a secre-

tária de Estado de Meio Am-
biente, Mauren Lazzaretti, 
essas entregas representam o 
cumprimento de uma meta 
estabelecida pelo governa-
dor. A gestora também des-
tacou os resultados obtidos 
pela Sema durante este pe-
ríodo de pandemia do coro-
navírus.

“Ampliamos a nossa 
produtividade e atendemos 
a todos os setores. Foram 
mais de 6.700 processos ana-
lisados, em um total de mais 
de mil licenças e atos autori-
zativos emitidos pela secre-
taria, nesses pouco mais de 
40 dias. Estamos colaboran-
do para que o Estado conti-
nue produzindo. A secreta-
ria funcionou a pleno vapor 
nesse período”, relatou.

O diretor executivo do 
Sindicato das Indústrias Su-
croalcooleiras do Estado de 
Mato Grosso (Sindalcool), 
Jorge dos Santos, agradeceu 
o apoio que o Governo tem 
dado ao setor. “O Governo 
do Estado, a Sema e toda 
a sua equipe tem feito um 
trabalho fantástico para o 
setor produtivo. Nós fomos 
o primeiro estado a criar 
uma resolução que definia 
claramente os critérios para 
licenciamento de usinas de 
etanol de milho. Porque o 
produtor já sabe, ao pedir a 
licença, que rumo precisa 
seguir, quais premissas têm 
que ser cumpridas”, afirmou.

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt


