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RODOVIAS EM TAPURAH

OAB suspende
pedido de
registro para 
Selma advogar
A Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional Distrito Federal 
(OAB-DF) suspendeu um pedido 
de inscrição feito pela juíza apo-
sentada e ex-senadora, Selma 
Arruda. A suspensão ocorreu 
após a OAB-MT ter informado à 
seccional de Brasília sobre pro-
cesso de cassação. 
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O Governo do Estado, por meio da Sinfra, assinou dois convênios com a Prefeitura de Tapurah 
para a realização de obras de pavimentação e serviços de manutenção das rodovias não-pavi-
mentadas que cortam o município.                   Página  -4

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO

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

Divulgação

Divulgação

Feminicídios aumentam 47%
no primeiro quadrimestre
Mato Grosso registrou 22 feminicídios no primeiro quadrimestre deste ano. Ou seja, 
houve um aumento de 47% em comparação ao mesmo período do ano passado, quan-
do 15 mulheres foram mortas. Os dados são considerados preliminares, pois podem 
ocorrer modificações em alguns casos     .Página -4
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Nosso doutor ficou magnetizado, pois além 
da perfeição dos pés, talvez era a pessoa 
mais charmosa e bela que vira na vida

Chamava-se Afrânio, era doutor em farma-
cologia, profissão que começou desde cedo, pois 
seu pai foi primeiro farmacêutico da cidade e, 
quando completou os estudos formais, seguiu 
os passos do velho e foi para a faculdade, onde 
fez o ensino superior. Antes de prosseguir, é 
bom lembrar que em cidades pequenas, aqueles 
que trabalham com saúde, direito ou tem algu-
ma forma de poder local, são lhes conferidos o 
título de doutor e são vistos como ‘resolvedores’ 
de problemas e males, conferindo assim boa re-
putação na cidade, garantindo o sucesso não só 
na profissão, mas como também como um acon-
selhador confiável, ainda que fosse consultado 
sobre os mais variados assuntos, de política a 
relacionamentos.

Casara-se cedo, com a segunda namorada, 
que era professora e estava sempre ocupada, 
pois é dessas pessoas que se doam à profissão. 
Com o isolamento social causado pela pande-
mia, estava trabalhando em casa, o chamado 
“home office”. Mas o doutor continuava traba-
lhando na sua farmácia, claro, tomando os de-
vidos cuidados, e vendendo como nunca, pois a 
procura por remédios, vitaminas, luvas, álcool 
em gel e demais itens aumentou devido à pan-
demia.

Afrânio tinha criado um curioso sistema 
de análise comportamental, onde o formato e a 
beleza dos pés – isso mesmo, os pés – revelava 
coisas surpreendentes sobre a personalidade 
das pessoas, coisa íntima, só confidenciado a 
poucos e bons amigos.

Por exemplo, o formato dos pés de sua prin-
cipal cliente, a fogosa Angelita, que tinha belos 
pés, com o segundo dedo maior que o dedão, 
indicando desejo e amor, sempre à procura de 
balsamos e afrodisíacos com Dr. Afrânio. Já o 
ansioso Sr. Tavares tinha pés pequenos e qua-
drados, indicando sempre medo e insegurança, 
um hipocondríaco. E assim seguia seu Afrânio 
analisando pés e dando conselhos, sempre ba-
seados nos formatos dos pés.

Houve um aumento expressivo no nú-
mero de moradores da pacata cidade, pes-
soas fugindo da capital, onde o contágio 

pela Covid-19 estava fora de controle, mal saben-
do elas que, assim, trazem o vírus ao interior. E 
Afrânio adorou aquilo. Clientes novos e uma di-
versidade de belos pés para apreciar e analisar.

Em um fim de semana qualquer entra em seu 
comércio algo que há muito ansiava, uma bela 
mulher dos pés perfeitos, bem desenhada, pro-
porcional à altura, e a beleza das pernas. Nosso 
doutor ficou magnetizado, pois além da perfeição 
dos pés, talvez era a pessoa mais charmosa e 
bela que vira na vida. Logo puxou assunto, mas a 
misteriosa dama, que estava mascarada, foi bre-
ve na conversa, e logo percebeu as intenções de 
Afrânio.

Tomado por um desejo incontrolável, Afrânio 
confidenciou suas teorias sobre comportamento 
e pés, e como esperara alguém como ela, a mu-
lher que aqui chamaremos apenas de Dona “K”, 
ficou mais curiosa que perplexa, escutou tudo 
atentamente, e cedeu a proposta de tirar seu sal-
to e mostrar os pés descalços.

A Dona “K” era uma bela morena, 1,75 m de 
altura e olhos esverdeados hipnotizantes, corpo 
todo malhado, e para a surpresa de Afrânio ela 
que lhe fez uma proposta picante: queria o bom 
Doutor às 20h no hotel onde estava hospedada, 
lhe deu seu número e saiu.

Dr. Afrânio, quando chegou em casa, disse à 
mulher que teria que voltar a farmácia, para es-
tocar produtos e conferir a contabilidade. A mu-
lher não suspeitou de nada, e assim que jantou e 
tomou banho saiu para o encontro com Dona K, 
que o aguardava de camisola e máscara. Logo foi 
lhe beijando os pés, e na ânsia do desejo rasgou a 
camisola, revelando o corpo nu de Dona “K”, que 
para sua surpresa era um transexual.

Afrânio paralisou e enfartou ali mesmo, aos 
pés de sua “Deusa”, pois o que tinha de mais sa-
grado o traiu, os pés, se esqueceu de um velho 
ditado: “ninguém experimenta a profundidade 
de um rio com os dois pés”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: 
o caso do Dr. Afrânio

EDUARDO FACIROLLI
A difícil “arte” de escolher o papel de parede
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retamente no aparelho e, claro, no que 
eu tenho em mente.

Acredito, inclusive, já ter aborda-
do esse tema por aqui, provavelmente 
na última vez que fiz essa troca. Como 
minha memória não ajuda muito e cos-

tumo compartilhar com 
meus leitores algumas 
experiências de pouca re-
levância (afinal, estamos 
“juntos” todos os dias, en-
tão posso me dar ao luxo 
de compartilhar algumas 
amenidades) resolvi não 
buscar nos meus arquivos 
a confirmação (ou não) da 
“reincidência”, deixando 

que vocês percebam, caso isso tenha 
acontecido, que realmente algo tão sim-
ples pode ser um verdadeiro “drama” na 
vida de quem se liga nos pequenos de-
talhes.

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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Sou o tipo de pessoa que os defeitos acabam “puxando” 
meu olhar, e isso, em dispositivos que uso todo o tempo, 
acaba incomodando muito. Por mais que eu tente deixar 
algo que não me agrada pensando que vou acostumar, 
toda vez que olho parece que o detalhe que me desagradou 
está fazendo polichinelo para chamar ainda mais minha 
atenção.
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Existem algumas coisas extre-
mamente simples no universo e que 
podem complicar a vida de algumas 
pessoas. No meu caso, entre esses “de-
safios”, está o de encontrar o papel de 
parede ideal para meus dispositivos 
eletrônicos. Por mais sim-
ples que a tarefa possa ser 
sempre tenho a impressão 
que a imagem escolhida, 
por algum motivo, não fi-
cou legal, e acabo fazendo 
incontáveis tentativas até 
encontrar algo que real-
mente me agrade e que, no 
fim das contas, acaba fi-
cando lá por muito tempo.

Em outros tempos essa escolha era 
mais fácil. O simples fato de poder co-
locar uma imagem de fundo de tela já 
fazia com que nos sentíssemos satisfei-
tos e qualquer imperfeição acabava por 
ser ignorada. Hoje em dia tudo está em 
alta resolução, e pessoas que “sofrem” 
do perfeccionismo, com eu, acabam por 
se sentir incomodadas quando algo não 
fica visualmente perfeito.

Isso faz com que toda vez que eu re-
solvo trocar a imagem de fundo de al-
gum dos meus dispositivos acabe tendo 
que “testar” várias opções de imagem, 
até que alguma delas se “encaixe” cor-

EX-SENADORA

A Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional Distrito Federal 
(OAB-DF) suspendeu um pedido 
de inscrição feito pela juíza apo-
sentada e ex-senadora, Selma Ro-
sane Arruda (Podemos). A infor-
mação foi divulgada na quinta (21) 
pelo site Congresso em Foco.

A suspensão ocorreu após a OAB 
de Mato Grosso ter informado à 
seccional de Brasília sobre pro-
cesso de cassação. Selma perdeu o 
cargo em decisão de 2019 após ser 
cassada por caixa dois e abuso de 
poder econômico pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Ainda segundo o Congresso em 
Foco, a relatora do pedido, Karina 
Amorim Sampaio Costa, afirma 
que Selma não informou que foi 
condenada pela justiça e teve seu 
mandato cassado. A ex-senadora 
teve o registro aceito no dia 6 de 
abril. Um mês depois, no dia 6 de 
maio, a inscrição foi suspensa.

“Em diligência aferi que a Re-
querente responde a processo 
junto ao Tribunal Eleitoral. Ante a 
declaração de que não respondeu 
a processo e ante a verificação de 
que responde, suspendo os efeitos 
da decisão de deferimento de ins-
crição até que a Requerente escla-
reça o porquê não declarou o pro-
cesso e junte cópia integral para 
análise dessa comissão”, diz trecho 
do despacho.

Selma também pode ter o regis-
tro definitivamente indeferido. No 
dia 13 de maio, a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil Seccional Mato 
Grosso entrou com um processo 
de impugnação contra o pedido 
da ex-senadora para advogar. O 
presidente da OAB de Mato Gros-
so, Leonardo Campos, pede que a 
seccional do Distrito Federal revo-
gue a inscrição da ex-senadora por 
conta de sua cassação.

Selma não poderá advogar por conta da cassação

OAB suspende o pedido de
registro para Selma advogar
EX-SENADORA | Suspensão ocorreu após a OAB-MT ter informado à seccional de Brasília sobre processo de cassação

Foto: Divulgação



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 disponi-
bilidade no horário das 13h ás 21h;
10-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, 
com CNH AB;
11-Soldador, com experiência, disponibili-
dade 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 – perí-
odo 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n. º 07/ 2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Prego-
eira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 
a licitação na modalidade Pregão Presencial n. º 07/2020, cujo objeto é a: 
Seleção de melhor proposta objetivando o registro de preço para prestação de 
serviços de lavagem, lubrificação da frota de veículos da prefeitura municipal 
de Nova Guarita – MT, tudo em conformidade com as características técnicas 
e quantitativos descritos em Edital.
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posterio-
res, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no 
dia 03/06/2020, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, 
N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do 
site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada 
do edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através 
do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 22 de maio de 2020.
Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROCESSO Nº 021/2020
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020

Tipo: CREDENCIAMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada pela 
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº. 001/2020, de 
02/01/2020, torna público aos interessados que realizará CREDENCIAMEN-
TO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES 
12 HRS NOTURNO E DIURNO, DURANTE A SEMANA, FINAIS DE SEMANA 
E FERIADOS E SERVIÇOS MÉDICOS PARA REMOÇÕES DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS, A SEREM PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVO 
MUNDO MT, no período  de 25/05/2020 a 17/06/2020 até 08:00 horas ,confor-
me especificações do Edital. A íntegra do Edital encontra-se disponível no en-
dereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta 
cidade, onde poderão obter maiores informações das 07H00min às 11H00min 
e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 22 
de maio de 2020. Liria Kurten Wronski - Presidente CPL

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 022/2020 

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 022/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRA-
MENTAS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT, 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 informações 
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 08 de junho 
de 2020. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h do dia 05/06/2020 
através do site www.bll.org.br
Peixoto de Azevedo 22 de maio de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro

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

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 024/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MÓVEIS E 
ELETRODOMÉSTICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETA-
RIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TER-
MO 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 informações 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 pra-
zo inicialmente estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às 
09h00min (horário de Brasília) do dia 10 de junho de 2020. Acolhimento das 
propostas eletrônicas: até às 18h do dia 09/06/2020 através do site www.bll.
org.br. Peixoto de Azevedo 22 de maio de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro

BASTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA  CNPJ: 
07.254.678/0001-40, Localizada AVENIDA NOTRE DAME, 
308, RESIDENCIAL PARIS, SINOP-MT, solicita o compa-
recimento do funcionário VALTERLIN TRINDADE SILVA, 
CTPS 6762057 SÉRIE 0050/MA, PIS nº 165.82852.72-9, 
no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da 
CLT, o qual configura Abandono de Emprego. 
Sinop/MT 20 de Maio de 2020. 21,22,23 /05/2020.

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
INSCRIÇÃO N° 008/2020 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos 
os interessados que a empresa ODIR ROBERTI MARTINS ME, com CNPJ nº 
04.897.775/0001-62, fora julgada APTA ao EDITAL N° 013/2020 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 002/2020 para os serviços médicos, no segmento de EXAMES DE 
ULTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público, lote 01, produzindo desde já 
seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de maio de 2020. 
GENIFER KAISER 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
 
 

 
 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, 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”, 
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, realizado em 21 de maio 
de 2020, a Pregoeira e sua equipe declararam o certame como DESERTO por não haver 
nenhuma empresa participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, no e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 21 de maio de 2020. 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

Campo Novo do Parecis, 22 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
TERCEIRA RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a RETIFICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 
020/2020, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de medicamentos para atender as necessidades da 
Farmácia da Atenção Básica. O qual teria sua abertura no dia 01 de junho 
as 09h00min. (horário de Brasília - DF).  Conforme publicações, teve sua 
data de abertura PRORROGADA para o dia 05 de junho as 09h00min. 
(horário de Brasília - DF). Tal alteração se faz necessária devido a 
inconformidades no lançamento do Pregão no Portal Eletrônico. O edital 
c o m  a s  r e t i fi c a ç õ e s  p o d e  s e r  o b t i d o  j u n t o  a o  s i t e : 
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.
Campo Novo do Parecis, 22 de maio de 2020.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a RETIFICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 
019/2020, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de equipamentos permanentes para atender o 
Laboratório Municipal. O qual teria sua abertura no dia 04 de junho as 
09h00min. (horário de Brasília - DF).  Conforme publicações, teve sua 
data de abertura PRORROGADA para o dia 10 de junho as 09h00min. 
(horário de Brasília - DF).  Tal alteração se faz necessária devido a 
inconformidades no lançamento do Pregão no Portal Eletrônico. O edital 
c o m  a s  r e t i fi c a ç õ e s  p o d e  s e r  o b t i d o  j u n t o  a o  s i t e : 
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2020

Campo Novo do Parecis, 22 de maio de 2020.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a RETIFICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 
022/2020, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de materiais de expediente para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, O qual teria sua abertura no 
dia 05 de junho as 09h00min. (horário de Brasília - DF).  Conforme 
publicações, teve sua data de abertura PRORROGADA para o dia 09 de 
junho as 09h00min. (horário de Brasília - DF). Tal alteração se faz 
necessária devido a inconformidades no lançamento do Pregão no Portal 
Eletrônico. O edital com as retificações pode ser obtido junto ao site: 
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

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 
017/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Materiais para composição do Kit Gestante para atender o 
Projeto Passinhos de Luz, desenvolvido pelo CRAS do município Ipiranga 
do Norte”, a seguinte Empresa: 1) J.C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA -  
ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 11.073.488/0001-01, 
localizada na Rua Alta Floresta, n° 05, Bairro Alvorada, na Cidade de 
Cuiabá – MT, CEP 78.048.421,  vencedora dos lote 001 dos itens: 01, 02 e 
06 e lote 002 os itens: 02, 03, 04 e 05 totalizando o valor global de R$ 
20.676,00 (Vinte Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais). 2) SUPER UTIL 
COMERCIAL LTDA, devidamente inscrita com o CNPJ sob o n°. 
15.392.562/0001-03, localizada na AV. Natalino J. Brescansin, n°. 1014, 
Centro, na cidade de Sorriso-MT, CEP 78890-000 – MT, vencedora dos 
seguintes itens do lote 002: 01 e 07, totalizando o valor de R$ 3.360,00 
(Três Mil Trezentos e Sessenta Reais).  3) EMERSON MATOZO GAZAL – 
EPP, localizada na Av. Rio Branco n° 1000, Centro, na cidade de Ipiranga 
do Norte – MT, CEP 78.578-000.Vencedora dos itens do Lote  001: os 
itens 03, 04 e 05, totalizando o valor de R$ 2.294,40 (Dois Mil, Duzentos e 
Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos). 4) ) BELAFORTE 
COMERCIAL LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
24.296.486/0001-15, localizada na Rua Genésio Roberto Baggio, n.° 
155, Sala 02, Centro, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-000, 
vencedora do item do lote 001:  07 e do lote 002: os itens 06 e 08, 
totalizando o valor de R$ 4.068,00 (Quatro Mil e Sessenta e Oito Reais).
Ipiranga do Norte – MT, 22 de Maio de 2020.

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2020

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da sua Pregoeira 
Municipal e equipe de apoio, designada pela Portaria n.º 002/2020, 
alterada pela Portaria nº 029/2020, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, que procedeu 
alterações no Edital do da Licitação Modalidade Pregão, na forma 
Eletrônica N.° 003/2020, Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade 
com as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 2002, e 
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações subsequentes e Lei Federal nº. 123/2006, Licitação destinada 
ao “Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Suprimentos 
de Informática (toner, cartuchos e cilindros), compatíveis, para atender as 
Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, conforme 
especificações constantes no Edital. Tendo em vista que as retificações 
afetam na formulação das propostas por parte dos licitantes, a data de 
sessão pública Certame fica reagendada para Data para cadastro de 
proposta: a partir das 10:00h do dia 25/05/2020, a abertura de propostas 
será realizada dia 05/06/2020, às 08:30horas, a sessão de disputa, 
05/06/2020, às 09:30 horas, horário de Brasília – DF, local: 
www.licitanet.com.br. O edital poderá ser obtido através do site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 
e  a i n d a  p o d e r á  s e r  o b t i d o  a t r a v é s  d o  e - m a i : 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira 07h00min às 13h00min (horário local), exceto 
feriados, e através do tel. (66) 3588-1473/1566.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020

Ipiranga do Norte-MT, 22 de Maio de 2020.
Simone Machado da Silva

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

Registro de Preços, Objeto: Contratação de empresa para locação de 
brinquedos infláveis para atender as Secretarias Municipais.  Tipo: Menor 
preço por item - Data de Abertura: 04 de junho 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: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 22 de maio de 2020.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 038/2020.

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MESAS DE JOGOS 
PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ESTRUTURA DO NOVO SALÃO 
COMUNITÁRIO NO BAIRO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE 
SORRISO –MT. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa para aquisição de mesas de pingue-pongue e mesas de pebolim 
para equipara Salão Comunitário no Bairro Santa Maria, conforme acordo 
firmado em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, com o Mistério 
Público de Mato Grosso no ano de 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: MARKA 
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ Nº 12.471.436/0001-48. VALOR 
GLOBAL: R$ 3.972,50 (Três mil, novecentos e setenta e dois reais e 
cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizada pela Credora Fiduciária Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 
Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu. inscrita no CNPJ sob o nº 33.021.064/0001-28,, promoverá, na 
forma da Lei 9.514/97, nas datas de 10/06/2020 (1º leilão) e 17/06/2020 (2º leilão), ambas às 10h, o 
leilão do(s) seguinte(s) lote(s): LOTE 01 – Gaúcha do Norte/MT: Terreno localizado na Rua Porto Alegre, 
s/n (Lt. 11 da Qd. 135), com área de 378,00m². Matrícula 5.475 do 1º RI da comarca de 
Paranatinga/MT. Obs.: Ocupado (AF). Lance mínimo 1º Leilão:  R$ 220.003,56. Lance mínimo 2º 
Leilão: R$ 271.376,89 (caso não haja venda no 1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% 
à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante 
possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
 IMÓVEL EM GAÚCHA DO NORTE/MT

Acesse o site www.leiloes.com.br e participe!

(51) 3535-1000 • Cond. de Pgto. e Venda no site: www.leiloes.com.br •  imoveis@pestanaleiloes.com.br 
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso registrou 22 
feminicídios no primeiro 
quadrimestre deste ano. Ou 
seja, houve um aumento de 
47% em comparação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando 15 mulheres foram 
mortas. 

Os dados, da Superinten-
dência do Observatório de 
Violência da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(Sesp-MT), são considerados 
preliminares, pois podem 
ocorrer modificações em al-
guns casos. Isso porque, após 
investigação policial e defi-
nição de autoria e motiva-
ção, podem ser classificados 
como homicídio doloso.

Segundo informações 
da assessoria de imprensa, 
o mês de março foi o que 
apresentou mais ocorrên-
cias este ano: foram sete. Já 
em março do ano anterior 
foram dois feminicídios. Os 
meses de janeiro, fevereiro e 
abril de 2020 apresentaram 
cinco casos cada, enquanto 
em 2019 foram seis, três e 
quatro, respectivamente.

O Observatório também 
concluiu o levantamento de 
homicídios de vítimas fe-
mininas (todas as idades), 
que incluem todas as mo-
tivações. De janeiro a abril 
de 2020 foram registrados 

28 casos, contra 31 no mes-
mo período de 2019 e 30 em 
2018. Do total deste ano, um 
caso ocorreu em Cuiabá e o 
restante em municípios do 
interior do Estado.

Entre as motivações estão 
a passional (57%), a apurar 
(14%), vingança ou rixa (11%), 
drogas (7%), fútil (7%), e erro 
de execução (4%). Quanto 
ao meio empregado, a arma 
cortante ou perfurante foi a 
mais utilizada (54%), seguida 
de arma de fogo (21%), outros 
(11%), e arma contundente e 
força muscular (7% cada).

Com relação às ocorrên-
cias envolvendo vítimas fe-
mininas de 18 a 59 anos de 
idade em Mato Grosso, o 

Foto: tomaz Silva

Houve considerado aumento no número de feminicídios neste ano 

Feminicídios aumentam 
47% no primeiro quadrimestre
MATO GROSSO | Em 2019, no mesmo período, foram registrados 15 
casos, contra 22 neste ano

TAPURAH

Convênios visam 
pavimentação
e manutenção 
de rodovias

MEIO AMBIENTE

Governo deverá adotar medidas 
enérgicas para conter desmatamento

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), assinou 
dois convênios nesta sex-
ta (22) com a Prefeitura de 
Tapurah para a realização 
de obras de pavimentação e 
serviços de manutenção das 
rodovias não-pavimentadas 
que cortam o município.

Serão asfaltados 10,92 
km da Estrada do Capixaba 
e será realizada a manuten-
ção das rodovias não-pavi-
mentadas MT-010, MT-488 e 
MT-560, totalizando 103 km 
de obras. As rodovias fazem 
a importante interligação de 
Tapurah às cidades de São 
José do Rio Claro, Ipiranga 
do Norte, Nova Maringá e 
Sorriso.

Com a assinatura dos 
convênios, a Sinfra vai re-
passar R$ 2,9 milhões à Pre-
feitura, que será responsável 
por executar diretamente os 
serviços de pavimentação e 
manutenção das rodovias. 
Serão repassados R$ 2,7 mi-
lhões para a obra de pavi-
mentação e mais R$ 245 mil 

DA REPORTAGEM

O Ministério Público 
Estadual (MPE) notificou o 
Governo de Mato Grosso 
para que adote as medidas 
necessárias para impedir 
que equipamentos utilizados 
para a prática de desmata-
mento sejam reutilizados pe-
los infratores.

Recomenda, inclusive, 
a destruição desses equipa-
mentos quando a remoção 

para a aquisição do óleo die-
sel e materiais de consumo 
necessários para executar a 
manutenção das rodovias.

Os serviços de manu-
tenção serão feitos na MT-
010, no trecho que vai de Ta-
purah em direção a São José 
do Rio Claro e também no 
Distrito de Novo Eldorado, 
sentido Ipiranga do Norte. 
Além disso, será realizada a 
manutenção na MT-560, no 
Distrito de Novo Eldorado 
em direção a Sorriso. Já na 
MT-488, a manutenção será 
executada no trecho entre 
Tapurah e Nova Maringá.

Além das melhorias 
previstas nos convênios, a 
Sinfra já formalizou outro 
convênio com a Prefeitura, 
em 2019, para a recupera-
ção asfáltica no Km 88 da 
MT-338. O valor de repasse 
foi de R$ 2,4 milhões e já foi 
destinado um total de R$ 1,7 
milhão ao município. 

O recurso foi neces-
sário para que o município 
pudesse executar as obras de 
contenção, desvio da água 
e revitalização da erosão, 
conhecida popularmente 
como buracão.

se tornar inviável financei-
ramente e fisicamente. Esta 
é a segunda manifestação 
institucional a respeito do as-
sunto em menos de 10 dias. 
O MP defende o endureci-
mento das medidas de fisca-
lização para conter o avanço 
do desmatamento crimino-
so no estado. Na notificação, 
encaminhada quarta (19) ao 
governador Mauro Mendes, 
à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, ao Batalhão 

Foto: Divulgação

Obras de contenção da erosão já são realizadas em Tapurah

primeiro quadrimestre des-
te ano apresentou redução 
de 14% em relação ao ano 
passado. Foram feitos 12.707 
registros em 2020, enquanto 
entre janeiro e abril de 2019 
foram 14.757. 

Os crimes de ameaça apa-
recem com 5.871 casos este 
ano e 6.889 no ano anterior 
(-15%), lesão corporal com 
3.083 registros agora e 3.356 
em 2019 (-8%), e estupro com 
123 em 2020 e 130 no ano 
passado (-5%).

DENÚNCIA E
SOCORRO
É importante ressaltar 

que todos os canais de de-
núncia e socorro continuam 

funcionando normalmente, 
mesmo no período de iso-
lamento social por conta do 
novo coronavírus (Covid-19). 
Estão à disposição os dis-
ques-denúncia 190, 197, 180 
e 181. Além disso, as delega-
cias (PJC-MT) também estão 
com atendimento presencial 
normal, assim como a Pa-
trulha Maria da Penha (PM-
-MT), que faz rondas para 
atendimento às vítimas que 
possuem medida protetiva.

Algumas Delegacias Es-
pecializadas de Defesa da 
Mulher criaram, em função 
do período de isolamento 
social, canais para denúncias 
e atendimento psicológico 
pelo serviço de WhatsApp.

de Polícia Militar de Proteção 
Ambiental e aos Bombeiros 
Militares, o MP sugere que 
as fiscalizações em campo 
sejam intensificadas, com as 
precauções sanitárias que o 
momento exige, de maneira 
emergencial.

Os membros do M re-
forçam ainda a necessidade 
de que todas as cópias dos 
Autos de Infração sejam en-
caminhadas à Delegacia de 
Polícia Ambiental (Dema) 

para apuração obrigatória da 
atividade criminosa que, em 
muitos casos, é realizada de 
maneira organizada.

No período compre-
endido entre 01/08/2019 a 
31/04/2020, o Estado des-
matou com solo exposto, de 
acordo com o sistema DE-
TER, área de 1.275,23 km². No 
mesmo período do ano ante-
rior (agosto de 2018 a abril de 
2019) foram contabilizados 
665,08 km².


