
O projeto de concessão de trechos das rodovias BR-163/MT, BR-
163/PA e BR-230/PA foi encaminhado ao Tribunal de Contas da 
União. O segmento total liga Sinop aos portos de Miritituba, onde 
a maior parte da safra de grãos do Nortão de Mato Grosso é esco-
ada até os portos de Santarém/PA e Santana/AP.               Página -4

SINOP-MIRITITUBA

Projeto de concessão da
BR-163 é enviado ao TCU

Aeroporto de Sinop volta 
a ter voos comerciais

Dia de campo mostra as
tecnologias usadas na ILP

Esta semana foram retomadas as operações de voos comerciais 
regulares no Aeroporto de Sinop, o segundo maior do estado em 
número de passageiros. Na segunda-feira, a Azul Linhas Aéreas 
disponibilizou os primeiros voos pós paralisação por conta da 
pandemia do novo coronavírus. A aeronave Embraer 195, que tem 
capacidade para 118 passageiros, chegou às 13h de Cuiabá, com 
80% de sua capacidade, e partiu as 13h45 de volta à Capital, com 
60% da capacidade.             Página  -4

As tecnologias usadas na integração lavoura-pecuária (ILP) da 
Fazenda Pontal (Nova Guarita) serão apresentadas no dia 23 de 
maio, em um dia de campo online. A fazenda é parceira da Em-
brapa Agrossilvipastoril na validação de consórcios forrageiros 
e se destaca pela inversão da estação de monta no processo de 
cria de gado nelore. O evento terá início às 8h (9h Brasília) e será 
transmitido pelo canal da Embrapa no Youtube (www.youtube.
com.br/embrapa).             Página  -4
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E já que agora tudo era online, resolveu 
cair de cabeça, participou de salas de 
conversas com pessoas depressivas por 
conta do confinamento, esteve presente 
em dois aniversários e um casamento 
de forma virtual

Martha andava impaciente e ansiosa, 
trancada em casa, longe dos amigos e fami-
liares, ela que tanto amava sua independên-
cia, ficara agora, tal como uma náufraga iso-
lada, não em uma ilha, mas em casa. Tentou 
de tudo para manter sua sanidade intacta, 
tentou yoga virtual, assistiu temporadas de 
séries, jogou paciência, faxinou seu aparta-
mento como não fazia há anos, e até releu an-
tigas cartas de ex-namorados.

Mas a ansiedade e aquela sensação de 
tudo que sentia e não sabia espessar, lhe 
dava até falta de ar, mas ela estava decidida, 
lutara muito para ter sua vida independente, 
tinha ralado muito, feito cursos, faculdade e 
muitas horas extras, tudo para ter seu canto 
e não depender de marido ou família, e por 
isso se achava forte, mas a pandemia e o 
confinamento lhe mostraram seus medos e 
fraquezas. A vontade de dar uma de louca e 
fingir que nada de sério estava acontecendo 
no mundo, e na sua cidade era tentadora, pois 
era difícil de conceber como um vírus viajara 
tão rápido, e chegara até no seu prédio, onde 
já foi constatado um caso confirmado de Co-
vid-19. Depois desse fato, o uso de máscaras, 
álcool em gel e higienização de tudo que com-
prava virou rotina, e no começo da pandemia 
a máscara sufocava, e as farmácias não da-
vam conta de repor seus estoques e era uma 
correria para encontrar luvas e demais pro-
dutos para nossa proteção.

Sempre foi considerada uma boa amiga, 
sabe aquela pessoa que sempre tem bons 
conselhos e parece de bem com a vida? Mas 
seus drops de sabedoria funcionavam apenas 
para os outros, já tinha unidos casais e reata-
do relações, sacadas de negócios e tinha uma 
boa intuição para resolver problemas, mas 

como tudo tem pelo menos outro lado, 
sua vida amorosa era só revés, descobriu 
que seu último affair era noivo de outra, 
perdeu dinheiro em ações e até o perfu-
me caríssimo que comprou era falso.

E já que agora tudo era online, resol-
veu cair de cabeça, participou de salas de 

conversas com pessoas depressivas por con-
ta do confinamento, esteve presente em dois 
aniversários e um casamento de forma vir-
tual, descobriu graças aos aplicativos que até 
comida tailandesa existia na sua cidade, que 
um amigo que tinha perdido contato se tornou 
chef de um restaurante de renome na capital, 
claro que aproveitou e pediu dicas culinárias, 
e transformou sua pequena cozinha em um 
centro gourmet, onde criava os pratos mais 
inusitados. Tudo graças aos vídeos de culiná-
ria na internet. Ela tentou até um namoro vir-
tual, instalou aplicativos de namoro e paquera, 
e ficou espantada com o número de amigos e 
amigas que estavam à procura de encontrar 
alguém. Como era a primeira vez nesse mun-
do da conquista virtual, se deparou com todo 
tipo de Don Juan virtual, havia muitos casa-
dos com nome trocados e fotos sem rosto, ti-
nha garotões aventureiros, coroas pagando de 
gatões, e até mulheres lhe passaram canta-
das, mas isso não era para ela, nada trocava 
o olho no olho, então era melhor ficar só que 
mal acompanhada. Depois de muito matutar, 
teve uma brilhante ideia: ser Choac Quântica, 
ou seja, iria aconselhar e guiar as pessoas para 
enfrentar a pandemia até encontrar o amor. 
Fez uma página na internet e vídeos no You-
Tube, e deu certo. Em poucos dias, estava re-
solvendo os problemas de seus clientes, desde 
relacionamentos à disposição dos moveis na 
casa para as energias fluírem, e com sua conta 
bancária aumentando, se lembrou daquele ve-
lho ditado: “Em tempos de crise enquanto uns 
choram, outros vendem lenços”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia

EDUARDO FACIROLLI
Para se expressar tem que respeitar...
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perfil forem, não defendem o que real-
mente é verdade, mas sim a versão altera-
da para sua conveniência.

Em meio aos exageros aparecem os 
crimes. Sim, crimes: internet não é uma 
terra tão sem lei quanto alguns imaginam, 

e a pessoa ofendida pode, 
sim, utilizar o que foi pu-
blicado ali como prova e 
buscar, sim, seus direitos 
e as devidas reparações. 
E, acreditem ou não, isso 
tem acontecido muito 
mais do que se possa 
imaginar.

Existem casos mais 
extremos, onde, inclusi-
ve, o “quebra pau” sai do 
mundo virtual e “inva-

de” o real. Casos de brigas, agressões e 
afins, que “nasceram” em “desavenças” no 
mundo virtual, vão desenhando, cada vez 
mais, essa triste realidade.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em conta-
to pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxi-
ma, se Deus quiser!
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Muita gente acabou perdendo os limites e tem publicado, na 
internet, coisas que não tem coragem de falar no “cara a cara” 
com outras pessoas. Esse, de fato, deve ser o “termômetro” 
para esse tipo de postagem: só publique em suas redes sociais 
coisas que você falaria se estivesse perto de quem, nesse caso, 
vai receber a mensagem. Se levarmos o bom senso em consi-
deração, uma boa parte do que se posta atualmente simples-
mente deixa de existir.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Muita gente aproveita a “liberdade” 
que a internet dá para se expressar das 
mais variadas formas, mostrando, ali, in-
dignação, revolta ou outros sentimentos 
extremos acerca de alguém ou alguma 
coisa. O que poderia ser visto como algo 
quase “normal” tem 
extrapolado limites, 
e não são raros os ca-
sos em que a pessoa 
exagera, deixa o res-
peito de lado, ofende, 
calunia e acaba, in-
clusive, abrindo “bre-
cha” para uma reação 
de quem recebeu as 
ofensas.

A polarização po-
lítica é um dos gran-
des exemplos disso. Discursos inflama-
dos, por vezes “embasados” em notícias 
falsas ou em “achismo” são extrema-
mente comuns. Trocas de ofensas e até 
mesmo desejos de morte a alguma figura 
política e seus apoiadores. A postagem de 
alguém, em segundos, vira alvo dos mais 
diversos ataques de pessoas que, sequer, 
conseguem respeitar o direito de quem 
postou de fazer o que bem entender em 
suas redes sociais.

Muitos tentam justificar sua selvage-
ria dizendo defender a “verdade”, enquan-
to a “verdade”, nesse caso, é relativa: em 
linhas gerais extremistas, sejam de qual 

DA REPORTAGEM

O projeto de concessão 
de trechos das rodovias BR-
163/MT, BR-163/PA e BR-
230/PA foi encaminhado 
nesta semana ao Tribunal de 
Contas da União (TCU). O 
plano de outorga para a con-
cessão foi apresentado pela 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e 
aprovado pelo Ministério da 
Infraestrutura. O segmento 
total liga Sinop aos portos 
de Miritituba (município de 
Itaituba/PA), onde a maior 
parte da safra de grãos do 
Nortão de Mato Grosso é 
escoada através da hidrovia 
do Rio Tapajós até os portos 
marítimos de Santarém/PA e 
Santana/AP. Este é conside-
rado o principal corredor lo-
gístico do eixo Norte do país.

No total, serão 970 km 
passando por 13 municípios 
dos dois estados. O prazo da 
concessão será de 10 anos e 
o critério para o leilão será o 
de menor tarifa, ou seja, ven-
ce quem oferecer o maior 
desconto na tarifa referen-
cial (R$ 8,97 a cada 100 km). 
Estão previstos R$ 1,89 bi-
lhão em investimento priva-
do e mais R$ 1,02 bilhão em 
custos e despesas operacio-
nais. Serão implementados 
35 km de faixa adicionais, 30 
km de vias marginais, 173 km 
de alargamento e 187 acessos, 
incluindo uma nova entrada 
aos portos de Miritituba.

Para o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, a rodovia tem um 
perfil específico, por ser vol-
tada majoritariamente para 
o tráfego de veículos de car-
ga e pelo alto fluxo durante 
o período de escoamento 
da safra. “A nossa intenção 
principal é diminuir o cus-
to Brasil, garantindo maior 

Concessão por 10 anos permitirá melhorias no trecho de 970 km entre MT e Pará 

Projeto de concessão da
BR-163 é enviado ao TCU
CONCESSÕES | Trecho entre Sinop e Miritituba/PA forma corredor de escoamento da safra no Norte

Foto: Arte

competitividade para nossa 
produção. Somente com a 
conclusão da pavimentação 
até os portos de Miritituba, 
conseguimos reduzir o custo 
do frete em 25%. A concessão 
agora é um segundo passo 
dessa estratégia. Vamos me-
lhorar a qualidade do esco-
amento através da iniciativa 
privada. E isso também nos 
dá a oportunidade de focar 
recursos públicos onde não 
há atratividade para o inves-
tidor privado”, explicou.

CONTRATO
Entre as obrigações con-

tratuais, estão previstos ser-
viços como atendimento 
médico de emergência, so-
corro mecânico, combate a 
incêndio, apreensão de ani-
mais na faixa de domínio, 
sistema de circuito fechado 
de TV, sistema de detecção 
de altura, sistema de pesa-
gem e sistema de controle de 
velocidade. A proposta tam-
bém traz as seguintes novi-
dades:

- Desconto para o uso 
do pagamento automático 
(TAG) de 5% sobre a tarifa 
para todos que utilizarem o 
pagamento automático via 
TAG;

- Pontos de parada para 
caminhoneiros: Previsão da 
construção de dois pontos de 
paradas ao longo da rodovia 
que deverão ser implantados 
até o 12º mês da concessão. 
Tais pontos deverão ter 20 
mil m², possibilitando aten-
dimento aos caminhonei-
ros 24 horas por dia e 7 dias 
por semana, com edifício de 
pelo menos 200 m², conten-
do sanitários (inclusive para 
pessoas especiais), sala de 
descanso e estacionamento 
exclusivo com vagas para ca-
minhões de menos 90 m²;

- Estabilidade tarifária e 

previsibilidade regulatória: 
Inserção de regra para es-
tabelecer que a inclusão de 
obras e demais alterações 
contratuais serão concen-
tradas em revisões quinque-
nais;

- Acordo Tripartite: Me-
canismo facultativo capaz 
de oferecer maior segurança 
para os financiadores, que 
terão possibilidade de aces-
so direto às informações a 
respeito dos cumprimentos 

contratuais;
- Previsão de regras para 

o cálculo da indenização: Es-
tabelecimento de regras para 
indenização em casos de 
extinção antecipada, identi-
ficando-se como prioridade 

o adimplemento dos inte-
resses do poder concedente 
e dos usuários. Além disso, o 
mecanismo torna clara pre-
viamente a regra de indeni-
zação dos bens reversíveis 
não amortizados.



Vagas de Emprego
1-Departamento Pessoal, com experiência em 
escritório de contabilidade;
2-Recepcionista, cursando ensino superior, 
com experiência;
3-Serviços Gerais / Cuidadora de Idosos, 
com experiência;
4-Zeladora, com experiência; 
5-Pintor, com experiência em peças agrícolas; 
6-Auxiliar de produção para trabalhar com 
alumínios; 
7-Motorista / Montador, com experiência;
8-Vendedora, com experiência;
9-Atendente de conveniência, com disponibi-
lidade no horário das 13h ás 21h;
10-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, 
com CNH AB;
11-Soldador, com experiência, disponibilidade 
para viagens;
12-Auxiliar de montagem, com experiência 
em montagem de coberturas; 
13-Pintor, com experiência; 
14-Operador de pá carregadeira, com no 
mínimo 4 anos de experiência;
15-Secretária do lar, com experiência e 
referências; 
16-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior;
17-Vendas para boutique com experiência;
18- Operadora de caixa, com experiência; 
19- Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
20- Banho e tosa, com CNH AB.  

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000945-30.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 22/10/2018 
Valor da causa: R$ 16.087,25 
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) 

CESAR ROBERTO SAES 
RODRIGUES (REQUERIDO) 

 

RENATA LOPES PRADO SAES 
RODRIGUES (REQUERIDO) 

 

OSMAR NECHI (REQUERIDO)  
OSVALDO NECHI (REQUERIDO)  
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO)  
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES (REQUERIDO) 

 

MIRDI NICHI (REQUERIDO)  
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

 

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 81/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000945-30.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES e outros (9) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 1.145,00 m2;, parte de um todo maior com 
847,00ha denominado como Lote 032 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 

 
Num. 229528361 - Pág. 2 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:55:22, 
MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/10/2019 14:50  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910071455
2245900000096038443 Número do documento: 19100714552245900000096038443 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 NOTIFICADO: FABIO HENRIQUE LOPES DINIZ – CPF: 005.656.583-60 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabele-
cida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antô-
nio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através 
de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para 
NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular 
de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano 
em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 08/09/2016, e aditivo na 
data de 12/02/2019, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 
08 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, 
contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos: 20/10/2019, 
20/11/2019, 20/12/2019 e 20/01/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria No-
tificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem 
até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivel-
mente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 
notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@
ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candi-
do Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, 
Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o 
respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já ven-
cidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quita-
ção integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual 
e evitará a resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Se-
nhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do con-
trato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, 
acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais pre-
vistas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato 
ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto 
pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alte-
rações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar 
à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização da 
pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 
21 de Janeiro de 2020. 

___________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 E/OU Carlos Rafael Menega-
zo – OAB/PR 48.017

14,15 E 19/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 001/2020 AO PREGÃO ELETRÔNICO - 

SRP Nº 021/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Eletrô-
nico - SRP 021/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE 
DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Para acesso 
ao Edital Complementar 001/2020 os interessados deverão baixar no site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br ou no site www.bll.org.br. Maiores informa-
ções no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 
17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 
§ 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando 
marcada nova sessão pública para às 09h00min (horário de Brasília) do dia 
27 de maio de 2020. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h do dia 
26/05/2020 através do site www.bll.org.br

Peixoto de Azevedo 14 de maio de 2020.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, CNPJ nº 

24.772.287/0001-36, torna público que requereu junto a SEMA – 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Licença de Operação 

(LO) para Usina de Asfalto no município de Campo Novo do 

Parecis/MT.

Simone Machado da Silva

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 

de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 

2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 

torna público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 

014/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 

Aquisição de Cestas Básicas, para concessão de benefício sócio 

assistencial às famílias carentes atendidas pelo CRAS, do município de 

Ipiranga do Norte – MT”. a seguinte Empresa: GRANJA E GRANJA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o n.° 27.748.221/0001-07 , e Inscrição Estadual 

n°13.686.113-0 estabelecida a, localizada na Avenida Rio Branco, N° 

1158, Bairro Centro, no município de Ipiranga do Norte– MT, , vencedora 

da presente licitação com valor global de R$ 135.832,00 (Cento e Trinta e 

Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais).

Ipiranga do Norte – MT,14 de Maio de 2020.

Ipiranga do Norte – MT,14 de Maio de 2020.

Pregoeira Municipal

Simone Machado da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
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O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 

de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
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014/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 

Aquisição de Cestas Básicas, para concessão de benefício sócio 

assistencial às famílias carentes atendidas pelo CRAS, do município de 

Ipiranga do Norte – MT”. a seguinte Empresa: GRANJA E GRANJA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o n.° 27.748.221/0001-07 , e Inscrição Estadual 

n°13.686.113-0 estabelecida a, localizada na Avenida Rio Branco, N° 

1158, Bairro Centro, no município de Ipiranga do Norte– MT, , vencedora 
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Presidente da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA-MT
PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2019

Adilson Jose Pessatto

A Comissão Permanente de licitações do Município de Ipiranga do Norte-
MT nomeada pela portaria 001/2020, alterada pela Portaria n° 028/2020, 
torna público que atendendo a solicitação da Secretaria Mun. de 
Educação, Cultura, Esportes e Lazer a competente autorização do 
senhor Prefeito Municipal procedeu à adesão a Ata de Registro de Preços 
n.° 025/2019 – Pregão Eletrônico 022/2019 da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUIABÁ – MT, PROMITENTE FORNECEDRA: 
M I L A N F L E X  I N D Ú S T R I A E  C O M É R C I O  D E  M Ó V E I S  E 
EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 86.729.324/0002-61, 
Localizada na Avenida V, n.° 901-A, Bairro Industrial Norte, na Cidade de 
Cuiabá - MT, CEP: 78.098-480. OBJETO: “Adesão a Registro de Preços 
025/2019, Proveniente do Pregão Eletrônico nº 022/2019, da Prefeitura 
Municipal de Cuiabá – MT para Futura e Eventual Aquisição de 
Mobiliários Escolares Diversos, sob demanda, para atender as unidades 
escolares pertencentes a Rede Pública Municipal de ensino de Ipiranga 
do Norte-MT”. Ipiranga do Norte – MT, 15 de Maio de 2020.

AVISO DE ADESÃO
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0025/2019

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 11 
de Maio 2020, com inicio às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
fornecimento de peças e materiais de 1ª linha para veículos pesados, das 
quais foram vencedoras as empresas: - Item 824977, 33,50 %, O 
MONTAGNA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 
24.969.636/0004-57; - Item 226047, 30,00%, SÓ PESADO COMERCIO 
DE PEÇAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 24.717.067/0001-00; 
- Item 824978, 32,00%; - item 824980, 29,00%; - item 824981, 25,00 %; - 
item 824982, 25,00%, ADRIANO DOS REIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
o número 26.766.947/0001-00. Nova Mutum - MT, 14 de Maio de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2020
Objeto: contratação de empresa para construção da praça do Bairro 
Santa Terezinha (Quadra L), conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 02 de junho de 2020. Horário: 14:00 horas. Tipo: 
Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 14 de maio de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

Marcelo Rodrigo Bragatti

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2020 
 

CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVICO DE MÉDICO CLINICO GERAL 
PLANTONISTA 12H NOTURNO, FERIADO E FIM DE SEMANA – COVID-19 - OBJETO: Credenciamento de 
pessoas jurídicas, para A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA 
ATENDIMENTOS NOS CASOS SUSPEITOS OU COM CONFIRMAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS 
(COVID-19) PLANTÕES NOTURNOS DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES 
DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS; OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do respectivo 
Edital de Chamada Pública n° 006/2020. - PERÍODO E LOCAL: De 18 de maio de 2020 a 01 de junho de 
2020, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada 
na Travessa Bartolomeu Dias, n.º 269, Bairro Alvorada em Peixoto de Azevedo-MT. - AQUISIÇÃO DO 
EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada Pública, sem quaisquer ônus ou 
recolhimento de taxa, diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de 
segunda à sexta-feira das 07h00 às 11h00no e das 13h00 às 17h00, pelo telefone (0xx66) 3575-2489 e-mails: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 
 
 

Peixoto de Azevedo-MT, 14 de maio de 2020 
Aline Vanessa Mochi 

Secretaria Executiva – CISRVP 
Genifer Kaiser 

Coordenadora de Compras do CISRVP 
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DA REPORTAGEM

Esta semana foram reto-
madas as operações de voos 
comerciais regulares no Ae-
roporto Municipal Presiden-
te João Batista Figueiredo, 
em Sinop, o segundo maior 
do estado em número de pas-
sageiros. Na segunda-feira, a 
Azul Linhas Aéreas dispo-
nibilizou os primeiros voos 
pós paralisação por conta da 
pandemia do novo coronaví-
rus. A aeronave Embraer 195, 
que tem capacidade para 118 
passageiros, chegou às 13h 
de Cuiabá, com 80% de sua 
capacidade, e partiu as 13h45 
de volta à Capital, com 60% 
da capacidade.

As operações de voos co-
merciais no aeroporto de 
Sinop foram suspensas pelas 
companhias aéreas em abril. 
Segundo a Centro-Oeste 
Airports (COA) o terminal 
seguiu em funcionamento 
no período, com equipe re-
duzida, para atender a de-
manda gerada pela aviação 
executiva.

A retomada dos voos em 
Sinop pela Azul acontece-
rá de forma gradativa. A 
princípio, os voos que eram 
diários, serão apenas às se-
gundas, quartas e sextas. A 
GOL, que também suspen-
deu o voo diário direto para 
Guarulhos, ainda não previu 
quando retoma suas opera-
ções em Sinop.

A COA reforça que o sis-
tema de transporte aéreo 
faz parte da espinha dorsal 
do setor de mobilidade do 
país. Por isso, além de seguir 
todas as orientações oficiais 
do Ministério da Saúde, da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), da Or-

ganização Mundial da Saúde 
(OMS) e da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), fo-
ram adotadas uma série de 
medidas com o intuito de 
minimizar a propagação da 
Covid-19 entre colaborado-
res e clientes, assegurando a 
manutenção dessa operação 
essencial para a sociedade.

Entre as ações que visam 
a segurança dos passageiros 
dos empreendimentos ad-
ministrados pela COA, estão 
a divulgação de campanha 
sobre as medidas de preven-
ção ao coronavírus, a insta-
lação de dispensers de álco-
ol em gel 70% nas áreas de 
circulação dos aeroportos da 
COA e intensificação da hi-
gienização das áreas e pon-

Foto: José RobeRto Gonçalves

Azul retomou voos comerciais nesta semana 

Aeroporto volta a 
ter voos comerciais
SINOP | Usuários têm a opção de embarque para Cuiabá; lotação 
respeita percentual

NOVA GUARITA
Dia de campo online mostra
tecnologias usadas na ILP

CORONAVÍRUS
Você sabe se proteger?

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As tecnologias usadas na 
integração lavoura-pecuária 
(ILP) da Fazenda Pontal, em 
Nova Guarita, serão apresen-
tadas no dia 23 de maio, em 
um dia de campo online. A fa-
zenda é parceira da Embrapa 
Agrossilvipastoril na valida-
ção de consórcios forrageiros 
e se destaca pela inversão da 
estação de monta no processo 
de cria de gado nelore.

O 4º Dia de Campo sobre 
Integração Lavoura-Pecuária 
JP Agropecuária e Embrapa 
Agrossilvipastoril é realizado 
em parceria com Senar-MT. 
O evento terá início às 8h (9h 
pelo horário de Brasília) e 
será transmitido pelo canal da 
Embrapa no Youtube (www.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Muitas pessoas estão 
atentas aos cuidados básicos 
para não contrair o novo co-
ronavírus, mas, infelizmen-
te, outras não se adequaram 
ainda à nova realidade vi-
venciada mundialmente ou, 
simplesmente, desconhecem 
as orientações de prevenção 
neste período de pandemia. 
Para que não haja dúvidas e 
Sinop passe por essa fase de 
forma segura, a gestão mu-
nicipal lançou, uma cartilha 
de prevenção. O documento 
foi elaborado pelas profissio-
nais Cristiane Pereira, bióloga 
com ênfase em biotecnologia, 
especialista em sanitização e 
que há 10 anos atua no seg-
mento de controle de pragas 
sinantrópicas, e Priscila Ca-
margo Garcia, engenheira de 
alimentos, especialista em 
microbiologia e que, há 12 
anos, atuante na área de pre-
venção de contaminação.

“Com o intuito de vali-
dar as informações, com fon-
tes seguras e oficiais, produ-
zimos essa cartilha para que 
possa facilitar a compreensão 

youtube.com.br/embrapa). As 
inscrições antecipadas podem 
ser feitas pelo site www.em-
brapa.br/agrossilvipastoril.

Para se adequar ao for-
mato online, a comissão or-
ganizadora teve de adaptar a 
programação definida pre-
viamente para o evento que 
seria presencial. O objetivo 
é levar informações aos es-
pectadores de maneira rápi-
da e permitir interatividade 
e troca de experiências por 
meio das perguntas dos par-
ticipantes.Ao longo das duas 
horas de evento, haverá vá-
rios momentos para tirar as 
dúvidas que forem inseridas 
na ferramenta de bate-papo. 
Ao fim do evento, haverá um 
espaço ainda maior para troca 
de experiências e respostas às 
perguntas.

sobre o assunto. A intensão 
neste momento é mostrar o 
que essa doença pode ensi-
nar, o que individualmente 
podemos fazer pelo coletivo. 
É um material compilado de 
informações de fácil enten-
dimento e de faço acesso da 
população”, explica Cristiane.

“Quando começamos a 
desenvolver, prontamente a 
prefeita se colocou à disposi-
ção para nos acompanhar, nos 
deu todo o suporte necessário 
para o desenvolvimento deste 
material. Eu vejo isso de for-
ma diferenciada, porque nem 
todas as prefeituras estão com 
essa visão”, frisa. A cartilha é 
formada por um conteúdo 
explicativo acerca da doença, 
sintomas, grupos de risco e 
transmissão. 

Seu interior também 
aborda as medidas de preven-
ção e proteção, como etique-
tas respiratórias, higiene com 
as mãos, desinfecção de ob-
jetos, limpeza de ambientes, 
uso correto de máscaras e lu-
vas, práticas de higienização, 
comportamentos e adequa-
ções. O material está dispo-
nível em PDF no portal www.
sinop.mt.gov.br.

tos de contatos frequentes 
com álcool 70% (corrimão, 
catracas, balcões etc).

“Para os colaboradores, 
reforçamos as orientações de 
higienização pessoal, etique-
ta respiratória e medidas de 
proteção contra o COVID-19, 
por intermédio de comu-
nicados e cartazes afixados 
nas áreas administrativas de 
todos os empreendimentos. 
Há orientação para que os 
colaboradores que têm con-
tato direto com passageiros 
e superfícies potencialmente 
contaminadas usem todos os 
equipamentos de proteção 
individual necessário à pre-
venção do COVID-19”, expli-
cou a nota da Centro-Oeste 
Airports.

SOBRE A COA
A Centro-Oeste Airports 

(COA) é a empresa resultante 
do Consórcio Aeroeste, for-
mado pela Socicam e pela 
Sinart para a aquisição dos 
aeroportos Internacional de 
Cuiabá – Marechal Rondon, 
Alta Floresta, Rondonópolis 
e Sinop no leilão de conces-
sões realizado pelo Governo 
Federal em 2019.

Detentora de 85% da COA, 
a Socicam tem 48 anos de 
atuação e é líder na área de 
mobilidade de infraestrutura 
e de serviços no Brasil. 

A empresa é especialista 
na criação de soluções para 
gestão de aeroportos, portos, 
terminais urbanos e rodovi-
ários.


