
REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

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

SINOP

A Polícia Federal realizou a Operação Extravio para prender um funcionário dos Correios suspeito de 
desviar encomendas para revender.                  Página -4

RepRodução

divulgação

divulgação

SORRISO

MT: 216 mil
veículos
emplacados
no padrão
Mercosul
Desde 17 de fevereiro, quando 
iniciou em Mato Grosso o novo 
modelo de placa padrão Mer-
cosul, até o dia 25 de maio, já 
foram emplacados no estado 
216.423 veículos. Nem todos são 
obrigados a realizar a troca para 
o novo modelo Mercosul.
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Suposta 
estelionatária 
é procurada 
pela Justiça
O Tribunal de Justiça de Mato Gros-
so revogou a liberdade provisória da 
suposta estelionatária Joara Pimen-
tel, 22 anos, investigada por crimes 
de estelionato praticados em Sorriso 
e região. A suspeita não compareceu 
na delegacia de Polícia Civil na últi-
ma sexta, como deveria, e passou a 
ser considerada foragida.                  

             Página  - 4



    

Digo que ainda não está amadurecida por-
que a história brasileira é repleta de episó-
dios em que o poder dominante promoveu 
rupturas que impediram o desenvolvimen-
to do exercício e da cultura democrática no 
país

Parcela significativa da sociedade brasileira 
está decepcionada com o sistema democrático re-
presentativo, moldurado pela Constituição Federal 
de 1988, e, por isso, nutre e irradia um sentimento 
nostálgico e idealista de que para por fim a tais 
decepções seria necessária uma intervenção mi-
litar para corrigir, ordenar, disciplinar e tutelar as 
ações dos Poderes legalmente constituídos: Legis-
lativo, Executivo e Judiciário.

Sem mirar maiores debates acerca da(s) 
causa(s) que explicam o descontentamento com o 
modelo representativo, o fato é que a consciência 
cívica nacional, infelizmente, ainda não alcançou 
o amadurecimento necessário para compreender 
que a democracia é o único caminho que leva à so-
lução dos conflitos inerentes à vida social.

Digo que ainda não está amadurecida porque a 
história brasileira é repleta de episódios em que o 
poder dominante, na acepção econômica e militar, 
promoveu rupturas que impediram o desenvolvi-
mento do exercício e da cultura democrática no 
país. Assim foi com a outorga da primeira consti-
tuição do Brasil, perpassando a República das es-
padas, o tenentismo, a coluna Prestes, as revoltas 
de 1930 e 1932, a instituição do Estado Novo e as 
perturbações militares durante o governo de Getú-
lio Vargas (década de 50), a experiência e solução 
parlamentarista e, por fim, o golpe de 31 de março 
de 1964. Todas essas rupturas institucionais alia-
das ao desprezo que os governos dispensaram à 
historiografia, pois nunca houve esforço eficaz em 
passar a limpo os fatos obscuros dos regimes au-
toritários, explica o sentimento nostálgico dessa 
parcela da sociedade em verbalizar e vociferar 
na atual quadra civilizatória a possibilidade de 
“intervenção constitucional militar”, utilizando o 
artigo 142 da Constituição como fórmula jurídica 
para alcançar o desejo de tutelar à vida política no 
país ao argumento de reestabelecer a ordem. Acre-
ditam, fielmente, que por meio de uma atuação 
subjetiva das forças armadas possam eliminar as 
contradições morais que permeiam o trato com a 
coisa pública.

Todavia, a nostalgia é um sentimento fanta-

sioso que se presta apenas para inspirar 
sentimentos poéticos, nada mais. Vale dizer, 
não possui qualquer aplicabilidade prática. 
Nesse sentido, o progresso cívico no mundo 
ocidental, sobretudo após a Segunda Guer-

ra Mundial, demonstrou que o exercício do poder, 
como legítimo instrumento para promover a paci-
ficação social, somente tem efetividade se estiver 
revestido de legitimidade. E essa legitimidade é 
conferida por meio da manifestação popular, sin-
tetizada na realização de eleições periódicas por 
meio do sufrágio universal, voto secreto e transpa-
rência na apuração do seu resultado, inclusive com 
a participação de observadores internacionais, ou 
seja, por meio do exercício democrático. 

Interpretar o artigo 142 da Constituição com 
vistas a legitimar uma intervenção militar, dando-
-a uma roupagem democrática, é realizar uma gi-
nástica hermenêutica mambembe e despedida de 
honestidade intelectual, pois, suaviza a forma mais 
vil de violência que se possa destinar a um povo.

A Constituição é clara ao ditar que todo Poder 
emana do Povo, que o exerce por meio de represen-
tantes eleitos ou diretamente. Também, consagra a 
fórmula democrática de eleições periódicas, sufrá-
gio universal e voto secreto como a única via para 
legitimar o exercício do poder. Com efeito, por qual 
razão a mesma Constituição permitiria o surrupio 
do exercício do Poder por uma força que não teve 
a legitimidade do voto popular? Um verdadeiro ab-
surdo! O texto constitucional não admite interpre-
tá-lo contrariando a si e seus mandamentos, isto é o 
que ensina qualquer manual de Direito Constitucio-
nal acerca do princípio hermenêutico da unidade 
da Constituição. Assim, àqueles que acreditam no 
poder da farda para superar os desafios do tempo 
presente, vos digo, somente com o amadurecimen-
to da consciência cívica, por meio da participação 
ativa dos cidadãos no processo de tomada das deci-
sões políticas, sobretudo no seu acompanhamento, 
é que a sociedade conseguirá pontificar um pro-
cesso dialógico capaz de corrigir as imperfeições 
do sistema representativo vigente, pois, parafrase-
ando Winston Churchill, neste mundo de pecado 
e aflição, de fato, a democracia é a pior forma de 
governo exceto todas as outras formas que foram 
testadas de tempos em tempos.

DIOGO BOTELHO É ADVOGADO

Nostálgica ideia

DIOGO BOTELHO
“Afogado” no álcool
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nar, mas consegui, até agora, reverter a 
situação passando algo sobre o chip (às 
vezes a própria mão), como forma de re-
mover algum sinal de oxidação ou similar 
que possa estar se formando por conta 
da umidade. A chave do carro já perdeu a 

logo do fabricante, algo que 
me deixou insatisfeito, mas 
resolvi esperar tudo isso 
passar para repor, evitando 
perder tempo e dinheiro.

Seja como for, sigo to-
dos os protocolos possíveis, 
mesmo enquanto outras 
pessoas consideram exa-
gero. Espero, sinceramen-

te, estar exagerando, pois, a quantidade 
de pessoas que não estão se importando 
como deveriam é muito grande. Infeliz-
mente, se eu estiver certo, todas essas 
pessoas estão se colocando em risco ape-
nas por achar que a situação não é assim 
tão grave.

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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A adoção de cuidados está, hoje em dia, em primeiro lugar. 
O que, por ventura, for danificado ou avariado em função 
das medidas de segurança pode, no futuro, ser substituído, 
e nossa saúde deve ser, sempre, nossa prioridade. Prefiro 
“exagerar” na proteção e saber que estou fazendo todo o 
possível para manter a mim e minha família na maior 
condição de segurança possível.
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A pandemia do coronavírus mudou 
brutalmente a rotina da esmagadora 
maioria das pessoas. Confinamento, más-
caras, álcool e uma infinidade de outros 
cuidados simplesmente passaram a fazer 
parte do nosso cotidiano. Hoje eu chego 
em casa e deixo a roupa na 
garagem, tomo banho e, só 
então, sigo para dentro do 
imóvel. Uma embalagem de 
álcool em gel e uma de ál-
cool líquido, ambas 70%, es-
tão dentro de cada um dos 
meus carros, na garagem de 
casa e também em alguns 
pontos dentro do imóvel. A 
cada incursão ao mundo “externo” todos 
os cuidados são tomados, e todos os obje-
tos manipulados são prontamente desin-
fectados com uso de álcool, evitando que 
os mesmos deem “carona” para o vírus 
maligno.

Nessa situação entram na lista do “ba-
nho de álcool” itens que, em outros mo-
mentos, eu não permitiria tal exposição, 
como a chave do carro e o cartão de cré-
dito. Se é exagero ou não, sinceramente 
não me importo. Em situações como essa 
prefiro pecar pelo excesso.

É mais do que evidente que o álco-
ol pode, sim, danificar alguma coisa. O 
cartão que mais utilizo já me deu alguns 
“sustos” por simplesmente não funcio-

DA REPORTAGEM

Desde 17 de fevereiro, 
quando iniciou em Mato 
Grosso o novo modelo de 
placa padrão Mercosul, 
até o dia 25 de maio, já fo-
ram emplacados no estado 
216.423 veículos. A frota 
atual é de 2.226.798 veícu-
los, entretanto, nem todos 
são obrigados a realizar a 
troca para o novo modelo 
Mercosul.

O proprietário de veícu-
lo que desejar fazer a tro-
ca voluntária para o novo 
modelo de placa também 
poderá fazer o emplaca-
mento. No site oficial do 
Detran-MT está disponí-
vel a lista com o nome, en-
dereço, número para con-
tato e e-mail das empresas 
que já estão credenciadas 
pelo órgão de trânsito a 
realizar o emplacamento 
no novo modelo em Mato 
Grosso.

O novo modelo de placa 
é oriundo de um acordo 
entre os países do Merco-
sul, assinado em dezem-
bro de 2010. 

O padrão mantém os 
sete caracteres da placa 
atual brasileira, porém 
com quatro letras e três 
números, e não mais três 
letras e quatro números, 
que poderão ser “emba-
ralhados”, e não mais dis-
postos de maneira fixa em 
uma sequência.

O fundo também sofreu 
a mudança de cor e passa 
a ser totalmente branco. 
Além disso, a bandeira do 
Brasil e a escrita substitui 
o município. Com isso, os 
veículos com a nova placa Novo padrão de placa Mercosul 

216 mil veículos emplacados
no padrão Mercosul no estado
NOVO FORMATO | Somente em situações específicas os veículos são obrigados a realizar a troca

Foto por: Gilia amaral

podem circular livremen-
te nos países que integram 
o Mercosul, sem autoriza-
ção prévia.

A nova placa não tem 
mais os símbolos que per-
mitiam a identificação de 
local de registro do veí-
culo. Também sofreu mu-
dança a cor dos caracteres 
para diferenciar os tipos 
de veículos.

Os veículos de passeio 
com a cor preta, veícu-
los comerciais (aluguel e 
aprendizagem) na cor ver-
melha, carros oficiais na 
cor azul, a verde para veí-
culos em teste, para veícu-
los diplomáticos dourado 
e cinza prata para os veí-
culos de colecionadores.

Todas as placas deverão 
conter o código de barras 
tipo (QR Code) com infor-
mações do banco de dados 
do fabricante da placa e o 
número de série. O objeti-
vo é controlar a produção, 
logística, estampagem e 
instalações da PIV nos res-
pectivos veículos, além da 
verificação da sua autenti-
cidade.

A nova placa é obrigató-
ria para os seguintes casos:

- Primeiro emplaca-
mento do veículo;

- Substituição de qual-
quer das placas em decor-
rência de mudança de ca-
tegoria do veículo;

- Furto, extravio, roubo 
ou dano da referida placa;

- Mudança de municí-
pio ou de Unidade Fede-
rativa;

- Necessidade de ins-
talação da segunda placa 
traseira, perda ou danos 
no lacre.
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Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020
Recebimento das propostas: a partir do dia 27 de maio de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 16 
de junho de 2020, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 16 de junho de 2020, às 15:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 16 de junho de 
2020, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: Aquisição de 
equipamento rolo compactador, conforme Convênio nº 897273/2019, 
firmado entre Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e o 
Município de Campo Novo do Parecis. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. 
Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal 
Euclides Horst, ou pelo telefone (65) 3382 5108 / 5138, o edital na integra 
poderá ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

Leandro Nery Varaschin

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Recebimento das propostas: a partir do dia 27 de maio de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 15 
de junho de 2020, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 15 de junho de 2020, às 15:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 15 de junho de 
2020, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços que requerem o dispêndio de esforço físico, por 
meio de diárias braçais, para serviços de agente de conservação, lavador 
de veículos leves, auxiliar de pintura de guia ou meio fio, jardineiro, 
paisagista, operador de roçadeira manual, operador de motosserra, a fim 
de atender as necessidades da Prefeitura Municipal. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações do Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, 
no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de maio de 2020.

RITTER DE SOUZA & CIA LTDA, CNPJ sob Nº 
08.081.751/0001-91 e inscrição estadual nº 13.363.115-
0, localizada na Rod. MT 242, km 126, s/n, Distrito Boa 
Esperança, Sorriso/MT, vem através desta informar que 
extraviou o LIVRO TERMO DE OCORRENCIAS Nº  01.

27,28,29/05/2020.

LETICIA V. RENOSTO, inscrito no CNPJ n° 
23.596.813/0001-91, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sor-
riso-MT a Licença de Operação (LO) para Atividades de 
acupuntura. Localizada na Avenida Brasil, n° 2174, Edifício 
Alliance, 2° andar, sala 225, Centro, Município de Sorriso/
MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

ELIANE DE FATIMA CHRISTOFARI 80310567068, CNPJ 
37.019.018/0001-45, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença de Operação para uma 
área parcial já licenciada pela empresa JL COM E IND DE 
UNIFORMES LTDA, para atividade de Outros serviços de 
acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do 
vestuário, localizada na Rua Edgar Garcia de Siqueira, N 
61, sala 03A, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi de-
terminado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

JOSE LUIZ NASCIMENTO AUTO ELETRICA E AR CON-
DICIONADO - ME, CNPJ 37.174.348/0001-05, torna públi-
co que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença 
Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO) para atividades de Serviços de manutenção e 
reparação elétrica de veículos automotores / Serviços de 
instalação, manutenção e reparação de acessórios para 
veículos automotores, localizada na AV. Rotary Club, N 
420, Jardim Tropical, Município de Sorriso/MT, não foi de-
terminado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

DAVID BRENNER DOS REIS SILVA 05086104190, CNPJ 
35.976.433/0001-61, nome fantasia MARMORARIA IMPE-
RIO, torna público que requereu à Secretaria de Municipal 
de Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde-MT, a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO), para atividade de: Aparelhamento de placas 
e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia 
e outras pedras; situado à Chácara Assentamento 30 de 
novembro, 1, bairro 30 de novembro, em Lucas do Rio 
Verde-MT. RESP. TEC. IVAN AP. FERREIRA JR. – Eng. 
Ambiental e Seg. Trabalho (66) 99916-1757 – ivan.eng.
ambiental@gmail.com

REGISTRO DE PREÇOS

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2020

Nova Mutum – MT, 26 de maio de 2020.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de 
gás de cozinha e botijões (vasilhames). Tipo: menor preço por item - Data 
de abertura: 10 de junho de 2020. Horário: 14h00min - local: Av. Mutum, nº 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá 
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: 
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Pregoeiro

Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços com caminhão 
prancha e caminhão pipa acoplados com aspersores de água para utilizar 
na manutenção das estradas vicinais e nos serviços de molhar praças e 
canteiros, ruas e avenidas desprovidas de pavimentação na cidade e no 
interior do município, Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 10 de 
junho de 2020. HORÁRIO: 09h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/l icitacoese-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou 
pelo telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 26 de maio de 2020.

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2020

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO 
CNPJ: 02.997.711/0001-08  E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 
Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 388 de 02 de Março de 2020, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020 para Registro de Preços, do 
tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital, de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
1. DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLINICAS E PARA A AGENCIA TRANSFUSIONAL, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, 
BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, 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. 

 
2. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA  
2.1 Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica REABERTO o prazo inicialmente 
estabelecido conforme abaixo: 
2.2 O início da sessão pública será às 08h00min do dia 05 de Junho de 2020, na sala de Licitações, Sede 
Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Travessa 
Bartolomeu Dias, n° 269, Bairro Alvorada, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. O EDITAL COMPLEMENTAR 
Nº 001/2020 poderá ser adquirido no endereço acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, e também poderá ser baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 
3. DA RATIFICAÇÃO: 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 013/2020, de 
07 de Maio de 2020, permanecendo válidos e inalterados os itens não expressamente modificados por este Instrumento. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo – MT, 26 de Maio de 2020. 

 

 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO 
CNPJ: 02.997.711/0001-08  E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 
Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 388 de 02 de Março de 2020, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 para Registro de Preços, 
do tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital, de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
1. DO OBJETO DO CERTAME: 
“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. 

 
2. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA  
2.1 Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica REABERTO o prazo inicialmente 
estabelecido conforme abaixo: 
2.2 O início da sessão pública será às 08h00min do dia 15 de Junho de 2020, na sala de Licitações,  Sede 
Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na Travessa 
Bartolomeu Dias, n° 269, Bairro Alvorada, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. O EDITAL COMPLEMENTAR 
Nº 001/2020 poderá ser adquirido no endereço acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, e também poderá ser baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 
3. DA RATIFICAÇÃO: 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 014/2020, de 
07 de Maio de 2020, permanecendo válidos e inalterados os itens não expressamente modificados por este Instrumento. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo – MT, 26 de Maio de 2020. 

 

 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial 
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DA REPORTAGEM

O Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT) revo-
gou a liberdade provisória 
da suposta estelionatária Jo-
ara Chagas da Silva, 22 anos, 
mais conhecida como “Joara 
Pimentel”, investigada por 
crimes de estelionato prati-
cados em Sorriso e região. A 
suspeita não compareceu na 
delegacia de Polícia Civil, na 
última sexta-feira, como de-
veria, e passou a ser conside-
rada foragida.

Joara havia obtido um ha-
beas corpus, que foi revoga-
do pelo TJ-MT. Consta no 
sistema de segurança pública 
de Mato Grosso mais de 16 
registros contra a suspeita 
por estelionato e tentativa. 
Ela chegou a ser levada para 
o presídio de Colíder em 
março após o cumprimento 
de mandado de prisão pre-
ventiva em desfavor da acu-
sada.

O CASO
No dia 6 de março, a Po-

lícia Civil de Sorriso, por 
meio da Divisão de Roubos e 
Furtos (Derf), prendeu Joara 
Pimentel, investigada por di-
versos crimes de estelionato. 
O mandado de prisão foi ex-
pedido pelo juiz da Segunda 
Vara Criminal de Sorriso, 

Anderson Candiotto.
Segundo o delegado An-

dré Ribeiro, a jovem estaria 
vendendo falsas hospeda-
gens em um famoso resort 
de Cuiabá e para isso utili-
zava perfis falsos nas redes 
sociais. Uma vítima teve um 
prejuízo de cerca de R$ 1,3 
mil. O valor foi depositado 
em fevereiro na conta da su-
posta estelionatária.

Ribeiro reforça que se 
houver outras vítimas que 
procurem a delegacia. “Ela é 
uma pessoa bastante conhe-
cida na cidade e já possui ou-
tras reclamações da mesma 
natureza. A gente pede que 
se houver outras vítimas que 
procure a delegacia para que 
a PJC possa investigar”, disse.

OUTRO GOLPES
Em 2017, Joara foi investi-

gada por se apresentar como 
filha da juíza Débora Roberta 
Pain Caldas, da 2ª Vara Cri-
minal de Sinop, para aplicar 
golpes em Mato Grosso. O 
prejuízo de uma das vítimas, 
segundo as investigações, foi 
de R$ 30 mil. A defesa de 
Joara negou as acusações à 
época e disse que os fatos são 
inverídicos.

De acordo com o dele-
gado, Joara se apresentava 
como filha de uma juíza e 
ganhava a confiança das víti-

Foto: Portal SorriSo

Foto: PF/Mt

Joara é acusada de estelionatos 

Encomendas foram encontradas na casa do funcionário dos 
Correios

Suposta estelionatária é
procurada pela Justiça
SORRISO | Joara Pimentel havia recebido habeas corpus que foi 
revogado pelo TJ-MT

SINOP

Funcionário dos 
Correios é preso suspeito 
de desviar encomendas 
para revender

SINOP

Prefeitura doa cestas básicas
para Associação dos Surdos

DA REPORTAGEM

A Polícia Federal fez 
uma operação em Sinop que 
prendeu um funcionário dos 
Correios suspeito de desviar 
encomendas. A “Operação 
Extravio” foi realizada na 
sexta (22). A ação tinha ob-
jetivo de apurar o desvio 
de encomendas postais nos 
Correios no Centro de Dis-
tribuição Domiciliar.

As investigações tive-
ram início a partir da denún-
cia feita por uma mulher que 
comprou um aparelho celu-
lar pela internet, sendo este 
extraviado nos Correios. A 
compradora descobriu que 
o mesmo telefone já estava 
à venda em uma loja de pro-
dutos digitais da cidade.

A partir da prisão do 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Assistên-
cia Social de Sinop doou 80 
cestas básicas para a Associa-
ção dos Surdos de Sinop (As-
sinop). Um total de 40 famí-
lias de associados com surdez 
ou algum tipo de deficiência 
auditiva já foram beneficia-
das. “Estamos passando por 

receptador, foram realizados 
levantamos que culminaram 
na identificação do funcio-
nário dos Correios responsá-
vel pelos furtos. Os policiais 
localizaram na residência do 
empregado várias encomen-
das, provavelmente furtadas.

No decorrer das dili-
gências, a PF ainda conseguiu 
identificar o comparsa que 
realizava o repasse para co-
merciantes de eletrônicos. As 
investigações apontam que o 
indivíduo também vendia os 
celulares para pessoas físicas, 
para uso particular. O traba-
lho prosseguirá para identi-
ficar outros envolvidos. Os 
suspeitos responderão pelos 
crimes de receptação quali-
ficada e peculato-furto, com 
penas que variam de dois a 
doze anos de reclusão.

um momento muito difícil 
e ações solidárias como essa 
estão fazendo a diferença na 
vida de muitas pessoas. Para 
as pessoas que têm algum 
problema de locomoção, a 
Assinop levou as cestas até 
suas casas”, ressalta a intér-
prete Daniely Volpini Rialto. 
Desde o início da pandemia, 
a Assistência Social tem au-
xiliado diversas entidades, 

mas, pagando jantares e pas-
sagens de avião. Depois de 
ganhar a confiança, a jovem 
passava a pedir dinheiro em-
prestado alegando que a mãe 
pagaria a dívida em seguida. 
Uma mulher se passava pela 
mãe dela através da internet 
afirmando que quitaria o dé-
bito. Pelo menos três pessoas 
de Sorriso foram vítimas de 
Joara. Entretanto, as investi-
gações apontam que outras 
vítimas foram enganadas em 
Lucas do Rio Verde, Cuiabá, 
Sinop e até em São Paulo. 
Ela contou que uma mulher 
a procurou no fórum a aler-
tando sobre o golpe. “Eu a 
ouvi de prontidão e orientei 
que ela procurasse a polícia, 
já que não tenho filhos”, afir-
mou a juíza.

A fotógrafa Valquiria Rai-
ter diz ter sido vítima da jo-
vem. Segundo ela, há alguns 
anos, quando era revendedo-
ra de perfumes, Joara entrou 
em contato para adquirir 
os produtos. “Ela usou ou-
tro nome e disse que queria 
comprar perfumes. Marca-
mos um encontro e fui até a 
casa dela”, contou Valquiria.

No entanto, ao chegar no 
lugar combinado a fotógrafa 
encontrou Joara, que se pas-
sou por empregada da casa. 
“Na conversa, ela disse que 
a suposta patroa tinha saído 
e pediu para deixar os per-
fumes e voltar no outro dia 
para receber o pagamento”, 
disse Valquiria, acrescentan-
do que nunca recebeu os R$ 
400 da venda dos perfumes.

além das mais de 16 mil pes-
soas inseridas no Cadastro 
Único e Bolsa Família. Além 
dos alimentos e produtos de 
limpeza e higiene compra-
dos com recurso próprio, a 
Prefeitura também criou a 
campanha “Unir para Pro-
teger” e continua recebendo 
doações de alimentos não 
perecíveis, toalhas de banho, 
roupas de cama e produtos de 

higiene pessoal e de limpeza 
para serem repassados às fa-
mílias. Os materiais podem 
ser entregues na Assistência 
Social, localizada na Rua das 
Aroeiras, nº 1116, centro, ou 
nas lojas das redes de super-
mercados Machado e Casa 
Aurora e na Paróquia São Ca-
milo. Dúvidas também pelos 
telefones (66) 3531-2791 e (66) 
99680-0001 (Rodrigo).


