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COFRE CHEIO

BENEFÍCIOS

Aulas
presenciais
continuam
suspensas
As aulas presenciais na 
Unemat continuam sus-
pensas até o fim do mês, 
quando uma nova reu-
nião será realizada para 
decidir a continuidade 
ou não da medida de 
prevenção à Covid-19. Já 
os serviços administrati-
vos retornaram ontem de 
forma gradativa. Página   4

O Brasil possui enorme potencial energético solar em toda sua extensão. Segundo o presidente 
da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Rodrigo Sauaia, há um interesse cada 
vez maior da população, das empresas.                    Página  -2

5 motivos para usar energia solar residencial

REDUÇÃO DA 
TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise 
causada pelo coronavírus, 
o Diário do Estado MT in-
forma aos seus leitores que 
seguirá presando pela qua-
lidade da informação neste 
período, porém, em tira-
gem menor em respeito, 
principalmente, aos seus 
funcionários. Da apuração 
à distribuição, muita gente 
está envolvida, e na maior 
parte do tempo, próximos 
uns aos outros. Tudo ficará 
bem!

Divulgação

José RobeRto gonçalves

Divulgação

MT vai receber mais que todos
os estados do Centro-Oeste
Mato Grosso será o estado mais beneficiado da região Centro-Oeste com repasses da 
União através do auxílio de emergência. O governo receberá R$ 1,3 bilhão e os mu-
nicípios R$ 1,1 bilhão, que serão pagos em 4 parcelas nas ações de enfrentamento da 
crise provocada pelo novo coronavírus.         Página -4



    

Regina foi tão Honório, para quem a morte 
do outro não tinha a menor importância

Quem já acumula algumas décadas de 
vida tem acompanhado a trajetória de Regi-
na Duarte. Antes, pela jovialidade e meiguice, 
tornou-se a “namoradinha do Brasil”. Talvez, 
apenas Lucélia Santos, com a escrava Isaura, 
tenha ameaçado o posto de Regina. Todavia, 
Lucélia foi secundarizada nas telas, pois se 
tornou sindicalista da categoria.

De sua parte, a alienada Regina foi só ga-
nhando personagens marcantes, como, p. ex., 
a viúva Porcina e Malu Mulher. Todavia, fa-
larei de Madalena, personagem do livro São 
Bernardo (1934) de Graciliano Ramos, adapta-
do como Caso Especial (1983) pela Globo.

Madalena e Paulo Honório (José Wilker) 
são os protagonistas do livro citado. Sem se 
conhecerem, casam-se; porém, ente ambos, 
só divergências e desentendimentos: Honório 
incorpora a lógica capitalista de ser-e-estar 
no mundo; assim, faz atrocidades para obter a 
posse de uma fazenda e das pessoas, princi-
palmente a posse de Madalena, que simboliza 
uma visão comunista da existência. Como as 
diferenças explicitam-se logo após a “união”, 
o casal passa a empreender brigas, que só se 
intensificam.

Pelas posses e influência, Honório tinha 
sempre em casa os poderosos locais, incluin-
do um padre, que chega a dizer ao protagonis-
ta que não se preocupasse com pessoas (no 
caso, Madalena) de ideias comunistas, pois 
“isso” não pegaria em um país que acreditava 
em Deus.

No epílogo, Madalena, em uma capela, 
estabelece diálogo de despedida de Honório, 
que, insensível, não percebe a intenção. De-
pois, ela sobe ao quarto e se envenena, vindo 
a óbito. Antes de subir, por segundos, Regina 
dá à Madalena um olhar enigmático à lá Ca-
pitu, personagem de Dom Casmurro de Ma-
chado. Sobre Capitu, sempre residirá a dúvida 
da traição ao companheiro. Sobre Madalena, 

jamais. Embora houvesse desconfiança 
por parte de Honório, Madalena, ao con-

trário de Capitu, não tinha os “olhos de ciga-
na oblíqua e dissimulada”. Por isso, o olhar de 
“ressaca” à Madalena comprometeu a essência 
da personagem e derrubou o trabalho de Regi-
na, que “matou” Madalena antes da hora exata.

Pois bem. Essas lembranças voltaram após 
a entrevista de Regina à CNN, dia 7. Seu ódio 
aos que querem a sociedade mais humaniza-
da – pretensão de Madalena –escancarou-se. 
Nunca Regina se distanciou tanto de uma per-
sonagem sua. Embora em seu direito, antico-
munista como é, nunca, de forma repugnante, 
Regina foi tão Honório, para quem a morte do 
outro não tinha a menor importância, prin-
cipalmente se isso lhe ajudasse a manter o 
status. Regina é insensível e debochada à dor 
alheia. Sobre as mortes pela COVID-19, incluin-
do a de Aldir Blanc, desdenhosa a um talento 
tão raro, disse não ser obituário; que mortes 
ocorrem a toda hora.

Mas o ápice de sua miserável existência foi 
quando começou a cantar “Pra frente, Brasil”, 
hino do tricampeonato da Seleção, usado em 
70 pela ditadura militar. Com saudosismo, Re-
gina perguntou: “não era tão bom quando can-
távamos isso?”. Para idiotas que se pensavam 
patriotas, sim. Aos que viviam/compreendiam 
a tragédia de uma ditadura, não.

A desprezível criatura foi contraposta no 
mesmo instante; por isso, Regina, a megera, 
se descompensou. Os entrevistadores se in-
dignaram com aquele papel tão verdadeiro 
e chocante da atriz, que passa a ser também 
mais uma inominável, assim como o seu 
“mito”. Náusea – e sem a flor de Drummond 
– à entrevista de Regina. Mas aquela “dor as-
sim pungente não há de ser inutilmente”, pois 
“amanhã vai ser o outro dia”, e tudo isso “vai 
passar”. “Desesperar, jamais”.

ROBERTO BOAVENTURA DA SILVA SÁ É 
PROFESSOR DE LITERATURA/UFMT

De “namoradinha” 
à megera do Brasil

ROBERTO 
BOAVENTURAUma rede atrapalhando a outra?
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Mas esse tipo de solução não é mui-
to comum. As reclamações a respeito de 
interferências de redes sem fio são recor-
rentes e alguns usuários acabam por se 
“contentar” com o “sofrimento”. Para pio-

rar a situação muitos 
“técnicos” não sabem 
identificar e resolver 
esse problema e aca-
bam, por vezes, fazen-
do com que o usuário 
troque o roteador sem 
que isso, de fato, resol-
va o problema.

Assim sendo, sem-
pre que você perceber 
que uma rede está 
“atrapalhando” a ou-
tra, procure um profis-
sional qualificado para 
resolver o problema. 

A solução pode ser mais simples do que 
você imagina e os benefícios da interven-
ção, com toda a certeza, fazem o investi-
mento com o profissional valer a pena.

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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Por mais simples que possa parecer configurar um roteador de 
rede sem fio (hoje em dia tal processo, em sua forma mais super-
ficial, é feito de forma praticamente automatizada) as questões 
mais, digamos, “complexas” acabam não sendo alteradas pelos 
usuários que se aventuram a “encarar” a tarefa ou mesmo profis-
sionais menos experientes. Uma das melhores formas de evitar 
problemas é contar com um profissional realmente qualificado 
para fazer a configuração, sem tentar “economizar” em algo que 
faz, no fim das contas, toda a diferença.
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66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Hoje em dia redes sem fio fazem parte 
da nossa vida. Em casa, no trabalho, em 
locais públicos, escolas e muitos outros. É 
muito, mas muito comum encontrarmos 
uma internet à nossa disposição, e acaba-
mos “economizando” 
nossa franquia de da-
dos com isso.

O aumento das 
redes sem fio, eviden-
temente, traz alguns 
transtornos: por com-
partilhar a mesma 
frequência é comum 
que, em meio à tantas 
redes, uma acabe por 
interferir na outra.

É completamente 
possível contornar o 
problema alterando 
o canal da rede, para 
evitar (ou, dependendo do caso, minimi-
zar) o problema.

O tamanho do “problema” é propor-
cional ao número de redes que estejam 
cobrindo a mesma área. Já estive em am-
bientes onde um dispositivo listava mais 
de 60 redes ao seu alcance e, claro, as re-
clamações eram constantes.

Eu, inclusive, ajudei a resolver a ques-
tão, em uma reunião com os profissionais 
que atendiam o prédio, orientando o esca-
lonamento de canais de rede sem fio que 
acabou pondo um fim ao problema.

DA REPORTAGEM

O Brasil possui enorme 
potencial energético so-
lar em toda sua extensão. 
Segundo o presidente da 
Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovol-
taica (Absolar), Rodrigo 
Sauaia, há um interesse 
cada vez maior da popula-
ção, das empresas e tam-
bém de gestores públicos 
em aproveitar seus telha-
dos, fachadas e estaciona-
mentos para gerar ener-
gia renovável localmente, 
economizando dinheiro 
e contribuindo na prática 
para a construção de um 
País mais sustentável.

Segundo levantamento 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
desde a criação das nor-
mas para geração distri-
buída de potência prove-
niente da luz e do calor 
do sol, em 2012, até 2016, 
foram instalados 2.600 
sistemas. 

De 2016 para 2017, esse 
número já era de 26 mil. 
A meta inicial para 2019 
era de 104 mil sistemas e 
o ano terminou com 134 
mil, superando o objetivo.

Apesar do avanço, o 
Brasil continua com o 
aproveitamento abaixo do 
seu potencial. São mais de 
15 anos de atraso em rela-
ção ao setor fotovoltaico 
de outros países, mesmo 
contando com uma das 
posições mais privilegia-
das para a geração de po-

Período de vida útil das placas é de mais ou menos 25 anos

5 motivos para adotar a
energia solar residencial
BENEFÍCIOS | Entre as vantagens estão economia de até 90% na conta de luz e a valorização do imóvel
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tência limpa em todo o 
mundo. 

Os Estados Unidos, a 
Alemanha, China, Itália, 
o Japão e a Espanha já es-
tão usando o potencial so-
lar em grande escala. Por 
aqui, os incentivos para 
utilização de energia ver-
de ainda são incipientes. 
Confira 5 motivos para 
adotar essa medida na re-
sidência.

ECONOMIA NA
CONTA DE LUZ
Esse é o principal atra-

tivo. Segundo a Absolar, 
com a utilização do sis-
tema é possível chegar a 
90% de economia e o in-
vestimento costuma sair 
em torno de R$ 15 mil, 
pensando em uma resi-
dência da média brasilei-
ra, para uma família de 
quatro pessoas. 

Dependendo do tama-
nho do imóvel, do con-
sumo de potência e dos 
equipamentos utilizados, 
é necessária uma quanti-
dade maior de módulos 
fotovoltaicos, o que enca-
rece o processo.

RETORNO EM
CURTO PRAZO
Para fazer a utilização 

do sistema residencial é 
necessário um investi-
mento inicial, mas o retor-
no não demora e o novo 
equipamento se paga em 
um prazo de 4 a 7 anos, 
dependendo de como a 
energia é utilizada. Após 

esse período, a economia 
é lucro.

MANUTENÇÃO
Outra vantagem do sis-

tema solar residencial é 
o seu período de revisão, 
que é considerado baixo. 
A limpeza dos módulos 
pode ser feita pelo pró-
prio consumidor, o que já 
reduz gastos, e só precisa 

ser feita quando as placas 
estiverem muito sujas, o 
que demora a acontecer, já 
que a própria chuva ajuda 
na limpeza da poeira. No 
entanto, uma vez por ano 
é necessária uma inspeção 
elétrica do seu sistema, 
para que ele siga traba-
lhando com qualidade.

VIDA ÚTIL

Após a instalação das 
placas fotovoltaicas, o pe-
ríodo de vida útil é con-
siderado longo: mais ou 
menos 25 anos. 

A instalação que chegar 
ao seu 25º ano de utiliza-
ção, provavelmente ainda 
terá 80% das suas funções 
sadias em comparação 
com o dia da instalação 
inicial.

VALORIZAÇÃO
DO IMÓVEL
O preço médio das pro-

priedades que contam 
com o conjunto tem até 
10% de aumento. Além de 
ser um investimento que 
garante a economia de 
energia, o sistema tam-
bém faz com que o seu 
bem valha mais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 024/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 
505/2019, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão 
Eletrônico - SRP nº 024/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Muni-
cipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações, 
para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS ATENDENDO 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 
26/05/2020 - Horário: 09:00 horas (horário de Brasília). Acolhimento das pro-
postas eletrônicas: das 08h do dia 12/05/2020 às 18h do dia 25/05/2020 atra-
vés do site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, informações pelo telefo-
ne: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal Milton José 
Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Aze-
vedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-9909. 

Peixoto de Azevedo/MT, 11 de maio de 2020.
Emerson Nunes Freitas

Pregoeiro

FERNANDO GRAFETTE, CPF 032.346.621-42, torna pú-
blico que requereu junto à SMMA - SECRETARIA MUNICI-
PAL DE MEIO AMBIENTE DE TAPURAH - MT, a LICENÇA 
PRÉVIA - LP, LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI E LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - LO, atividade de Preparação do leite 
(resfriamento e pasteurização) e fabricação de queijos, lo-
calizada no sítio Vale do Arinos, MT 488, Estrada de Nova 
Maringá, KM 3, Zona Rural, na cidade de Tapurah/MT (Lat 
12°44’20.90’’S; Log 56°32’58.37’’O). Não foi determinado 
EIA/RIMA. MKC ENGENHARIA 65 3549-2560.

JOEL NAVARRO & CIA LTDA - EPP, inscrita sob CNPJ 
nº 11.359.979/0001-05, localizada Av. dos Cedrinhos, s/nº, 
Lote 01/B, Quadra 14, Setor Industrial II, no município de 
Feliz Natal / MT, torna público que requer junto a SEMA/
MT, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) , 
para a atividade de serraria com desdobro de madeiras. 
Não EIA/RIMA.

SERRARIA E DEPÓSITO DE MADEIRAS NAVARRO 
LTDA EPP, inscrita sob CNPJ nº 04.801.570/0002-12, lo-
calizada Rua Colonizador Enio Pipino, nº 4076, Bairro de 
Chácaras Sinop, no município de Sinop / MT, torna público 
que requer junto a SEMA/MT, A RENOVAÇÃO DA LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO (LO) , para a atividade de serraria 
com desdobro de madeiras. Não EIA/RIMA.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARAÍSO 
LTDA ME, inscrita sob CNPJ nº 14.152.803/0001-76, lo-
calizada Estrada Maura, nº 4076, Chácara 24, Zona Rural, 
no município de Sinop / MT, torna público que requer junto 
a SEMA/MT, A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL COM 
APROVEITAMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
PROCESSO ORIGINAL Nº 368885/2018) , para a ativida-
de de serraria com desdobro de madeiras. Não EIA/RIMA

MARCELO GHIRALDI MADEIRAS EIRELI, inscrita sob 
CNPJ nº 03.406.738/0001-41, localizada Estrada Rosália 
(MT-140), s/nº, Lote 01 A, Bairro Angélica, no município 
de Sinop / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, 
LICENÇA PRÉVIA (LP), LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para a atividade de serra-
ria com desdobro de madeiras. Não EIA/RIMA.

MADEIREIRA SÃO MIGUEL EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 
36.440.963/0001-53, localizada Avenida dos Mognos, s/nº, 
Chácara 83-6, Bairro Eunice-Zona Rural, no município de 
Sinop / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, 
LICENÇA PRÉVIA (LP), LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para a atividade de serra-
ria com desdobro de madeiras. Não EIA/RIMA.

MADEPORTAS PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEI-
RAS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 36.187.414/0001-19, 
localizada na Rua Carlos Chagas, s/nº, Setor Industrial, 
no município de Cláudia / MT, torna público que requer 
junto a SEMA/MT, LICENÇA PRÉVIA (LP), LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (LI) E LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para 
a atividade de beneficiamento de madeiras e fábrica de 
portas. Não EIA/RIMA.

O Sr. Arni Alberto Spiering, inscrito no CPF sob o n° 
195.972.669-20 Proprietário da Fazenda Ouro Branco. 
Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria 
de Estado e Meio Ambiente, a Licença de Operação para 
Atividade de Irrigação nesta propriedade com as seguintes 
características: Município: Porto dos Gaúchos- MT; Bacia 
Hidrográfica: Amazônica; Captação subterrânea, Modali-
dade: aspersão por Pivô Central; não sendo necessário a 
elaboração de EIA/RIMA;

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A. CNPJ: 
45.365.558/0001-09, 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: 46.83-4-00 
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo. Endereço: Perimetral 
Novo Horizonte, nº 1311, Bairro Novo Horizonte I. Não foi 
determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-
999766751).
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ESCOLA CANADENSE DE SINOP LTDA.
CNPJ 32.347.922/0001-66

NIRE 51201623821
Ata de Reunião de Sócios - Realizada em 16 de abril de 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2020, às 
07h00min, na sede da empresa, localizada à Rua Oslo, Quadra 35, Lotes 
03, 04 e 05, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78.555-
627. PRESENÇAS: Os sócios da empresa:  totalidade dos sócios, ad-
ministradores e usufrutuários, os senhores: DANICLER BAVARESCO, 
brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro 
civil, residente e domiciliado à Rua São Borja, 2111, Residencial Alpha-
ville, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, 
portador da Cédula de Identidade RG nº. 13.426.226-5-SESP/PR, e ins-
crito no CPF sob nº. 008.740.741-85, filho de Darci Artemio Bavaresco e 
Delma Timbola Bavaresco, nascido em 22 de julho de 1988, na cidade 
de Marau/RS., e NAIARA ZANATTA BAVARESCO, brasileira, casado sob 
regime de comunhão parcial de bens, bióloga, residente e domiciliada à 
Rua São Borja, 2111, Residencial Alphaville, na cidade de Sorriso, Esta-
do de Mato Grosso, CEP 78.890-000, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº. 1.765.736-9-SESP/MT, e inscrita no CPF sob nº. 030.238.021-
30, filha de Daniel Zanatta e Marlene de Fatima Zanatta, nascida em 14 
de junho de 1989, na cidade de Romelândia/SC. MESA DIRIGENTE:  
A mesa foi composta da seguinte forma: Presidente o Sr. DANICLER 
BAVARESCO, e como Secretária ad hoc a Sra. NAIARA ZANATTA BA-
VARESCO. CONVOCAÇÃO: Dispensada, em razão da presença da 
totalidade dos sócios, conforme artigo 1.072 §2º do Código Civil Brasi-
leiro – lei 10.406/2002. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a redução de 
capital social da sociedade. DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, o Sr. 
Presidente passou a deliberar sobre ordem do dia. Iniciou explanando 
sobre a necessidade de redução do capital social da sociedade de R$ 
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), para R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), sendo a redução efetivada de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais), proporcional às quotas de cada um, por ser excessivo, 
em relação ao objeto da sociedade, conforme artigo 1.082, inciso II do 
Código Civil Brasileiro. O capital social da empresa após a redução de 
capital ficou no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 
300.000 (trezentas mil quotas), com valor unitário de R$ 1,00 (um real), 
distribuído da seguinte forma entre os sócios: Ao sócio DANICLER BA-
VARESCO, 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, com valor unitário 
de R$ 1,00 (um real), valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais), equivalente à 50% (cinquenta por cento) do capital social; à sócia 
NAIARA ZANATTA BAVARESCO, 150.000 (cento e cinquenta mil) quo-
tas, com valor unitário de R$ 1,00 (um real), valor total de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), equivalente à 50% (cinquenta por cento) do 
capital social. Em sequência o Sr. Presidente colocou a ordem do dia em 
votação, sendo aprovada por unanimidade a redução do capital social 
no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). ENCERRAMENTO 
E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
deixou a palavra livre, para quem quisesse fazer uso, não havendo ma-
nifestações, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à la-
vratura da presente ata. Retomando os trabalhos, a presente Ata foi lida 
e aprovada por todos os presentes, e, na sequência assinada. Esta Ata é 
cópia fiel a transcrita no Livro de Atas de Reuniões de Sócios.

Sorriso - MT, 16 de abril de 2020.

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, ratifica 
a contratação direta das empresas GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 
EIRELI, CNPJ - 22.063.815/0001-52, no valor global de R$ 7.512,00 (SETE MIL E QUINHENTOS 
E DOZE REAIS), SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ – 
14.012.344/0001-25 no valor global de R$ 3.334,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E 
QUATRO REAIS). Totalizando um valor de R$ 10.846,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS E 
QUARENTA E SEIS REAIS).  Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93, tendo como objeto o fornecimento emergencial de medicamentos e insumos 
hospitalares para atender o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de maio de 2020. 
 

Aline Vanessa Mochi 
Secretaria Executiva – CISRVP 

Genifer Kaiser 
Coordenadora de Compras do CISRVP

 

Nova Mutum – MT, 11 de maio de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de vigia 
patrimonial de forma complementar, sendo em períodos diurno e noturno, 
inclusive sábados, domingos e feriados, Tipo: Menor preço por lote - Data 
de Abertura: 26 de maio de 2020. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
Anexos: Deverá ser retirado pelo site: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2020

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2020
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelhos 
de ar condicionado com serviços de instalação. Tipo: menor preço por lote 
- Data de abertura: 25 de maio de 2020. Horário: 14h00min - local: Av. 
Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital 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 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Nova Mutum – MT, 11 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 07 
de Maio 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto execução de 
serviço de consultoria para adequação dos serviços de fornecimento de 
energia elétrica e contribuição de iluminação pública, junto distribuidora 
de energia elétrica energisa da qual foi vencedora a empresa: Item 
824573, LUCIANA MIYABAIYASHI inscrita no CNPJ sob o número 
31.460.715/0001-50 no valor de R$ 28.500,00.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 8 
de Maio 2020, com início às 08:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (café, 
açúcar e chá),  da qual foi vencedora a empresa: Itens 179392, 225719, 
829307, GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 19.808.881/0001-08 no valor de R$ 
141.800,00. Nova Mutum - MT, 11 de Maio de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2020
AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 11 de Maio de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 06/2020 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica a todos os 
interessados que realizou no dia 08 de maio de 2020 por meio do site 
www.bllcompras.org.br “PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E 
EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PROINFÂNCIA EM ATENDIMENTO AO TERMO DE 
COMPROMISSO 201900019/PAR/PRÓ-INFÂNCIA CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO/FNDE E O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde consagrou-se vencedor 
o Licitante: ERICA DE FATIMA GENTIL - CNPJ: 36.656.877/0001-82 com valor total de 
R$ 3.772,00. Matupá – MT, 11 de maio de 2020.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

  
 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do procedimento 
licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE RUAS E 
AVENIDAS DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE – 
SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 10H30M (Horário oficial 
de Sorriso MT), DO DIA 29 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete M. Barbieri

TOMADA DE PREÇOS N° 012/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 012/2020, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDAS DO 
DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE – SORRISO – MT, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”. 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.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 012/2020

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 030/2020

Ari Genézio Lafin

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 030/2020.

Ari Genézio Lafin

OBJETO:  D ISPENSA DE L IC ITAÇÃO PARA AQUIS IÇÃO 
EMERGENCIAL DE “KITS” DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ENTIDADES ESCOLARES EM 
RISCO SOCIAL DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS NA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 
276/2020.FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
para aquisição de “kits” de gêneros alimentícios para garantir a 
alimentação mínima adequada para os alunos da rede municipal de 
ensino, enquanto perdurar a suspensão das aulas, conforme Decreto 
Municipal 276/2020, art. 14. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV 
da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: SUPERMERCADO 
IRMÃOS MALDANER LTDA, CNPJ Nº 01.020.470/0001-80. VALOR 
GLOBAL: R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais). 
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

Comissão Permanente de Licitação

Prefeito Municipal

Marisete Marchioro Barbieri
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso será o estado 
mais beneficiado da região 
Centro-Oeste com repasses 
da União através do auxí-
lio de emergência aprova-
do pelo Congresso Nacional 
e que aguarda a sanção do 
presidente Jair Bolsonaro. O 
governo receberá R$ 1,3 bi-
lhão e os municípios R$ 1,1 
bilhão, que serão pagos em 
4 parcelas a título de auxílio 
nas ações de enfrentamento 
da crise provocada pelo novo 
coronavírus.

A fórmula de cálculo que 
beneficiou o Estado foi inclu-
ída pelo senador Carlos Fá-
varo, através de uma emenda 
que fez com que Mato Gros-
so fosse o maior beneficiário 
da região Centro-Oeste. Ao 
todo, devem ser repassados 
cerca de R$ 60 bilhões, sen-
do R$ 10 bilhões destes, des-
tinados exclusivamente às 
ações de saúde e assistência 
social e R$ 50 bilhões para 
livre aplicação.

Neste caso, conforme a 
emenda de Fávaro, os recur-
sos serão divididos levando 
em consideração a arrecada-
ção do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), a população, 
a cota de participação no 

Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) e Municípios 
(FPM) e a compensação pe-
las isenções fiscais relativas 
às exportações (FEX).

Assim, a estimativa é de 
que Mato Grosso terá direito 
a aproximadamente R$ 1,346 
bilhão e os municípios mato-
-grossenses mais R$ 912 mi-
lhões, o valor corresponde a 
mais que o dobro do que o 
vizinho Mato Grosso do Sul, 
por exemplo.

“Mais uma vez, a compo-
sição entre vários critérios 
teve o objetivo de atenuar as 
grandes perdas que os maio-
res Estados e Municípios ti-
veram, mas também o de ga-
rantir que o recurso chegue 
até o menor dos municípios, 
amenizando o sofrimento 
de cada brasileira e cada bra-
sileiro deste nosso imenso 
e desigual país”, destacou o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre.

Além da maior fatia da re-
gião Centro-Oeste, mesmo 
sendo um dos estados menos 
populosos do país, MT rece-
berá a sétima maior parcela 
do Brasil, perdendo apenas 
para São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Paraná e Bahia. Já no 
percentual exclusivo para a 
saúde e assistência social, o 

Foto: Divulgação

Repasse será por conta do auxílio de emergência 

Mato Grosso vai receber mais que
todos os estados do Centro-Oeste
COFRE CHEIO | Ao todo, devem ser repassados ao estado cerca de R$ 60 bilhões

QUERÊNCIA
Mulher de morto por 
Covid-19 está grávida

SORRISO 34 ANOS
Obras da 1ª etapa da 
Delegacia da Polícia Civil 
estão em andamento

UNEMAT

Aulas presenciais continuam suspensas 

DA REPORTAGEM

O embarcador de uma 
transportadora de Querên-
cia, que morreu por Covid-19, 
no sábado (9), deixa a mu-
lher grávida de oito meses. 
Elson Aparecido, 27 anos, 
estava internado desde o dia 
1° de maio, em um hospital 
particular de Cuiabá, onde 
morreu. A mulher dele, Jaíne 
Puhl, contou que espera pelo 
primeiro filho do casal. “As 
palavras me faltam neste mo-
mento de tanta dor”, declarou.

O bebê de Elson e Jaíne 
deve se chamar ‘Théo’, e está 
previsto para nascer no pró-
ximo mês. Em uma homena-
gem publicada ao marido nas 
redes sociais, Jaíne declara 
que ele era um “grande com-
panheiro”. “Meu amor, meu 
marido, pai do nosso Théo 
que ainda está aqui na barri-
guinha da mamãe e que você 

DA REPORTAGEM

Integrando as comemo-
rações pelos 34 anos de eman-
cipação político-administrati-
va de Sorriso, o prefeito Ari 
Lafin visitou as obras da nova 
delegacia da Polícia Civil. O 
prédio está sendo construído 
na Avenida Los Angeles em 
terreno doado pelo municí-
pio. O prefeito Ari Lafin ex-
plica que as obras da primei-
ra etapa encontram-se com 
60% dos serviços prontos. 
“Esse primeiro módulo con-
tará com uma área operacio-
nal completa que irá garantir 
qualidade no atendimento à 
população e melhores condi-
ções de trabalho aos policiais”, 
acrescenta.

Os recursos para a cons-
trução da primeira etapa são 
oriundos de um Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) promovido pelo Minis-
tério Público Estadual entre 

DA REPORTAGEM

As aulas presenciais na 
Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat) con-
tinuam suspensas até o fim 
deste mês, quando uma nova 
reunião será realizada para 
decidir a continuidade ou 
não da medida de preven-
ção à Covid-19. Já os serviços 
administrativos retornaram 
nesta segunda-feira (11) de 
forma gradativa.

já amava tanto quanto eu. [...] 
Peço a Deus que me fortale-
ça, e que você esteja junto a 
ele, olhando por nós”, disse. 
De acordo com a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-MT), 
Elson fazia parte do grupo 
de risco por ter problemas 
no coração e obesidade. Ele 
foi o 16º morto pela doença 
no estado. Ainda no último 
sábado, um idoso de 72 anos 
morreu por Covid-19 em Bar-
ra do Garças. Já a 18º morte 
foi registrada na manhã de 
domingo (10). As outras mor-
tes causadas em decorrência 
da doença no estado envolve-
ram residentes em Lucas do 
Rio Verde, Cáceres, Aripuanã, 
Rondonópolis, Cuiabá, Miras-
sol D’ Oeste, Barra do Garças, 
Sinop, Querência, Nova Mu-
tum, Várzea Grande, Vale de 
São Domingos e do Rio de 
Janeiro, que estava em Mato 
Grosso.

a UHE Sinop e a Prefeitura 
Municipal de Sorriso. “São 
R$ 890 mil oriundos de um 
TAC de uma compensação 
ambiental. Uma parte desse 
valor foi investido na saúde e 
outra está sendo aplicada na 
construção da nova delega-
cia”, pontuou o prefeito.

Ari destaca que além 
desse primeiro módulo em 
andamento, o projeto arqui-
tetônico que foi elaborado 
pela equipe técnica da Secre-
taria da Cidade, conta com 
mais outros dois módulos. 
No total serão 1.150 m² que 
abrigarão os serviços ordiná-
rios e especializados de in-
vestigação policial. Entre os 
serviços a serem ofertados no 
novo espaço, estará o Núcleo 
de Atendimento à Violência 
Doméstica que contará com 
acesso independente, visando 
dar mais segurança às mulhe-
res vítimas de violência do-
méstica.

De acordo com a Une-
mat, entre ontem e hoje (12) 
será feito, em cada setor, o 
levantamento das condições 
e possíveis necessidades de 
adequações para atendimen-
to às normas de vigilância 
sanitária, especialmente: dis-
tanciamento mínimo de 1,5 
metros entre as pessoas (ser-
vidores entre si e usuários), 
disponibilização e uso obri-
gatório de máscara de pro-
teção facial e levantamento 

critério de rateio é a popu-
lação e a incidência da Co-
vid-19. Desta forma, Mato 
Grosso receberá a quarta 
menor parte dos recursos.

“Sempre falamos de como 
Mato Grosso ajuda o país e, 
neste momento, precisa-
mos levar em consideração 
as peculiaridades de estados 
como o nosso, grandes ex-
portadores, enquanto outros 
concentram grande popula-

ção, por exemplo”, ressaltou 
o senador.

De acordo com o gover-
nador Mauro Mendes, trata-
-se de uma importante atua-
ção na aprovação do auxílio 
aos estados e municípios. 
‘Isso vai garantir que os ser-
viços públicos na Segurança, 
Saúde e em todas as áreas 
possam ter continuidade e 
normalidade aqui em Mato 
Grosso’.

de insumos necessários para 
intensificação de limpeza e 
higiene.

Na quarta (13), as orien-
tações e medidas preventivas 
devem ser consolidadas em 
forma de protocolo, que, se-
gundo a universidade, será 
um padrão a ser observado e 
adotado em todos os setores 
de forma a cumprir as me-
didas de segurança para as 
equipes.

 Já o retorno presencial 

dos servidores Profissionais 
Técnico Administrativos 
(PTES) e professor em gestão 
ocorrerá na quinta (14).

A Unemat informou 
ainda que antes do retorno 
às atividades presenciais ad-
ministrativas, haverá veri-
ficação e preparo rigorosos 
para atendimento aos cri-
térios de saúde e segurança 
preconizados pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
e dispostos no decreto.


