
PARTICULARES DE SORRISO

PESCA EM MT

400 cestas
básicas são
doadas para
aposentados
A Secretaria de Assis-
tência Social de Sinop 
realizou o repasse de 400 
cestas básicas para ca-
dastrados na Associação 
de Aposentados, Pensio-
nistas e Idosos de Sinop 
e Região (AAPISR). Além 
das cestas, a entidade 
também fez a doação de 
frutas e verduras. Página   4

O Conselho Estadual de Pesca (Cepesca) definiu que o período da piracema em Mato Grosso co-
meça em 1º de outubro de 2020 e vai até 31 de janeiro de 2021 nos rios das Bacias Hidrográficas 
do Paraguai, Amazonas e Tocantins-Araguaia.                 Página  -2

PROIBIDA DE OUT/20 A JAN/21

REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise 
causada pelo coronaví-
rus, o Diário do Estado 
MT informa aos seus 
leitores que seguirá pre-
sando pela qualidade da 
informação neste perí-
odo, porém, em tiragem 
menor em respeito, prin-
cipalmente, aos seus 
funcionários. Da apura-
ção à distribuição, muita 
gente está envolvida, e 
na maior parte do tempo, 
próximos uns aos outros. 
Tudo ficará bem!

Divulgação

aDemir Specht

aSSeSSoria

Aulas presenciais podem
voltar semana que vem
O retorno das aulas presencias nas escolas particulares de Sor-
riso foi tema de reuniões entre o prefeito Ari Lafin e diretores e 
coordenadores de escolas particulares e de idiomas e com uma 
comissão de pais. A ideia é seguir corretamente os planos de 
contingência.        Página -4
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Para quem não conhece, garrafada não é 
golpear alguém com uma garrafa, mas um 
preparado de raízes, ervas e bebidas alco-
ólicas para impotência sexual, emagrecer, 
curar calvície

Robson Júnior, esperto, carismático e ele-
gante, com um negócio em ascensão, dono de 
um apartamento agradável e moderno, com-
binando elementos de decoração retrô que 
dão um ar nostálgico ao ambiente, parecia 
reunir as características do cara legal. Sabe, 
aquele amigo que todos gostaríamos de ter. Já 
vivera quase 30 anos de boa vida, com poucos 
aborrecimentos e tristezas, um bon-vivant, 
solteirão convicto, sempre em busca de novas 
conquistas e aventuras amorosas.

Dono de uma agência de marketing e pro-
paganda, a criatividade era sua maior qua-
lidade profissional, sendo referência no seu 
ramo na região. Muito dessa força criadora 
ele atribui à determinação e persistência, e 
principalmente, sua força criadora à sua li-
bido. Dono de poderoso apetite sexual, uma 
energia que precisa sempre ser gasta e reno-
vada, para isso malhava, era vaidoso, sempre 
charmoso, e tinha uma lábia fatal.

Mas veio a pandemia de Covid-19 e, com 
ela, o isolamento social. Sua vida sexual es-
tagnou, buscou na sua agenda parceiras e 
casos antigos, suas fiéis amigas. Havia as 
casadas, algumas enroladas e muitas soltei-
ras, mas só recebia respostas negativas, pois 
o número de contágios era alto em cidade, 
gerando pânico do contágio. Mas com certa 
insistência e persuasão, marcou um encontro 
com a tímida Camilla, mulher contida e quie-
ta, porém dona de desejos mil.

Preparou o apê com velas aromáticas, mú-
sica romântica e bombons. Chegaram perto 
das 22h. Beijos, abraços e carícias trocadas, e 
na hora “H”, broxou. A bela corou de nervosa, 
vestiu as roupas e foi-se, Robson ficou mudo 
olhando para a cama vazia e remoendo seu 
fracasso. Não dormiu o resto da noite, tentou 
ligar para Camilla, mas só dava caixa-postal, 
vestiu-se e foi para a farmácia mais próxima, 
porém não havia o remédio para ereção, esta-
va em falta em todas as farmácias, pois com 
a maioria das pessoas em casa a procura foi 

grande.
Desesperado, pois nunca havia falha-

do, procurou Nonato, o faz-tudo do seu 
condomínio, homem velho, mas forte e 

experiente, um paraense cabra macho, como 
se diz em sua terra. Contou todo o caso, Nona-
to filosofando disse: “o medo do homem surge 
quando pela primeira vez ele não consegue 
dar a segunda e o pavor quando pela segunda 
vez ele não consegue dar à primeira”. Tremen-
do de pavor e medo, Robson chorou, o paraense 
comovido disse que tinha uma solução, uma 
garrafada.

Para quem não conhece, garrafada não é 
golpear alguém com uma garrafa, mas um 
preparado de raízes, ervas e bebidas alcoóli-
cas para impotência sexual, emagrecer, curar 
calvície, ou seja, para cada mal, há uma garra-
fada diferente, a receita afrodisíaca de Nonato 
é: cipó bravo, catuaba, marapuama, nó-de-ca-
chorro, damiana e cachaça pura de alambique.

Robson dormiu naquela noite o sono dos 
justos, de manhã Nonato lhe entregou a gar-
rafada, e conseguiu falar com Camilla, que 
entendeu o estresse causado pela pandemia, e 
combinou para se verem meia-noite em ponto. 
Nas horas que se seguiram, tomou uma dose 
do afrodisíaco. Nonato lhe advertiu para tomar 
pouco, pois a garrafada levantava até defunto, 
e como tinha algumas horas até Camilla che-
gar, foi bebendo e bebendo.

Acordou apenas na meia-noite do outro 
dia, se deparou com um jegue na sala, e mais 
uns 10 estranhos, entre homens e mulheres 
espalhados pelos cômodos, só se lembrava 
de flashes do que havia acontecido. Olhou-se 
no espelho, e para seu espanto estava vestido 
de noiva. Todo o apê estava destruído, viu seu 
Nonato, um anão e Camilla dormindo na sua 
cama, sentou-se no sofá com as mãos no rosto, 
e aos olhos do jegue, chorou desesperadamen-
te.

Diz o ditado: “Um homem não é infeliz por-
que tem desejos, mas porque eles o devoram”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: garrafada

EDUARDO FACIROLLI
Não basta organizar
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um computador ou mesmo fazer cópias 
em um pendrive ou cartão de memória 
que, evidentemente, não deve ser deixa-
do no aparelho. Você pode determinar 
a periodicidade em que as cópias são 
feitas, mas, via de regra, seus arquivos 

importantes devem sincro-
nizar automaticamente a 
cada alteração, em backup 
feito para serviços online, 
ou uma vez por dia, em ou-
tras formas de armazena-
mento. Arquivos de menor 
relevância não devem ser 
“esquecidos”, sendo salvos 
ao menos uma vez por se-
mana. Arquivos que não são 
movimentados e estão ape-

nas armazenados no dispositivo devem 
ser copiados uma única vez, evitando, 
assim, perda de tempo com a rotina de 
backup.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

Cópia de segurança é algo que você precisa trabalhar na 
prevenção. Planeje, organize e faça enquanto o dispositivo 
está em suas mãos. Tentar buscar formas mirabolantes 
para resolver o problema depois que o dispositivo não está 
mais acessível só vai fazer você, na esmagadora maioria 
dos casos, perder mais tempo. Em caso de dúvidas, peça 
orientação de um profissional, pois é muito melhor fazer 
isso que perder seus arquivos.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Na edição anterior falei sobre orga-
nizar os arquivos importantes do celu-
lar com frequência, apagando o restan-
te. Isso é recomendável por conta do 
volume de informações e de comunica-
ção que se tem atualmente. Mas apenas 
organizar não é tudo, 
precisamos ter certeza 
da segurança de nossos 
dados.

O celular é um dis-
positivo portátil, frágil e 
muito visado por crimi-
nosos. Danos, falhas, aci-
dentes, furtos e roubos 
podem fazer com que, 
de uma hora para outra, 
deixemos de ter acesso 
às nossas informações e ao que está 
salvo no aparelho. É justamente nessa 
hora que o usuário vai pensar na falta 
que tais informações podem fazer e que 
deveria, antes, ter feito cópia de segu-
rança. Mas, na maioria dos casos, nada 
mais é possível se fazer. Você deve es-
tar sempre atento e fazer cópias de suas 
informações importantes fora do apa-
relho. Utilizando recursos online você 
pode automatizar o procedimento, sal-
vando na nuvem tudo que for importan-
te. Também é possível sincronizar com 

DA REPORTAGEM

Só Notícias
O Conselho Estadual 

de Pesca (Cepesca) definiu 
que o período da piracema 
em Mato Grosso começa 
em 1º de outubro de 2020 
e vai até 31 de janeiro de 
2021, mantendo a mesma 
data dos últimos anos, nos 
rios das Bacias Hidrográ-
ficas do Paraguai, Amazo-
nas e Tocantins-Araguaia, 
com base nos estudos de 
monitoramento reprodu-
tivo dos peixes de interes-
se pesqueiro no estado.

Os conselheiros, que 
são representantes de 
diversos órgãos e insti-
tuições governamentais, 
empresariais e sociais, de-
bateram o período e os da-
dos técnicos sobre o mo-
nitoramento reprodutivo, 
que foram apresentados 
pela doutora em Ciências 
Biológicas e professora da 
UFMT, Lúcia Aparecida 
de Fatima Mateus. Mato 
Grosso é o único estado 
a utilizar dados científi-
cos para definir o período 
de defeso na reprodução 
dos peixes. Os dados co-
meçaram a ser recolhidos 
em 2015, por meio de re-
latórios técnicos e banco 
de dados de diversas ins-
tituições e atividades de 
monitoramento. A cada 
ano estas informações são 
aprimoradas, abrangendo 
mais locais e aumentando 
o número de indivíduos 
analisados, foram mais de 
10 mil peixes neste estudo. 
Pela primeira vez, foram 
observadas a distribuição 
e abundância temporal de 
ovas e larvas de peixes na 
Bacia Alto Paraguai, infor- Piracema irá de outubro/2020 a janeiro/2021 

Pesca fica proibida de outubro
a janeiro em MT, decide Cepesca
PIRACEMA | Conselho definiu com base em estudos de monitoramento reprodutivo dos peixes

Foto: Divulgação

ma a assessoria da Sema.
Cada bacia é analisada 

separadamente por meses 
do ano e depois integradas 
para um melhor resulta-
do. Foi realizada também 
uma análise detalhada so-
bre o período reprodutivo 
das espécies pacu, pintado 
e cachara pela relevância 
para a pesca e a impor-
tância econômica destes 
peixes.

O estudo traz ainda traz 
uma separação entre pei-
xes de escama, que deso-
vam mais cedo e peixe de 
couro, nessa categoria en-
tra especialmente o bagre, 
que desovam mais tarde, 
conforme foi observado 
durante monitoramento.

“Nosso banco de dados 
possui informações de 16 
anos, uma escala tempo-
ral interessante para fazer 
esse tipo de estudo. Pelas 
análises podemos dizer, 
com confiança, que outu-
bro, novembro e dezem-
bro são os meses mais im-
portantes para atividade 
reprodutiva considerando 
as três bacias do estado”, 
concluiu Lucia durante 
sua apresentação.

A Sema alerta que nas 
unidades de conservação 
da categoria de proteção 
integral, a atividade da 
pesca é proibida durante 
todo o ano, Mato Grosso 
abriga 68 áreas protegidos 
sob a jurisdição da União, 
do Estado ou do Municí-
pio. Portanto, quem irá 
pescar no Rio Paraguai 
ou Juruena, por exemplo, 
deve estar atento aos tre-
chos dos rios que cortam 
as áreas de Unidades de 
Conservação.



LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 

VENDAS

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 agrí-
colas; 
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, disponibilida-
de 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 fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l 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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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

SCHOFFEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
LTDA, CNPJ: 06.215.893/0001-79 Localizada na Estrada 
Bauru, S/N KM 0,48 - Setor Industrial no Município de Mar-
celândia/MT, torna público que requereu junto à Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a Alteração da 
Razão Social da Licença de Operação com Licença Prévia 
e Licença de Instalação de Ampliação. Não foi terminado 
EIA/RIMA.

MADEMARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA, 
portador do CNPJ 33.722.109/0001-91, torna público que 
requer junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA/MT, a Licença Prévia – LP e de Instalação – LI 
da CGH – Ricardo, com potência instalada de 2,26 MW, 
da sua Linha de Transmissão e Subestação, situada na 
zona rural do município de Guarantã do Norte – MT. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental. Engenheiro 
Florestal Jonatãn Iago Dorneles (66) 99632-6668.

MEMORIAL SINOP LTDA, CNPJ n° 36.169.080/0001-50, 
torna público que requereu junto à Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). as Licenças 
Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ativida-
de: Cemitério Parque e Vertical – localizado na Fazenda 
Monte Sião Lote B, Estrada Vicinal com Rodovia MT 222,– 
Zona Rural, município de SINOP-MT.

A empresa ECOLOG, CNPJ 09.360.241/0001-16, torna 
público que requereu junto a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente- SEMA/MT a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) E Licença de Operação (LO) para a ativida-
de de transporte de resíduos industriais: Classe – I, Classe 
– II, Classe – II A, Classe – II B. Não foi determinado o 
EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
AVISO DE 2º PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS

CONCORRÊNCIA N.º 004/2020

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executi-
vo do Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 9.110/2020, 
devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLI-
CO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que não houve inte-
ressados na data de abertura inicialmente designada, assim informa que PROR-
ROGA a abertura da Concorrência Pública Nº 004/2020, na qual venderá, pela 
maior lance ou oferta, o imóvel localizado no LOTE 127 – SEÇÃO CHÁCARAS 
– PROJETO JUINA, 2º FASE, AREA COM 12,00 HECTARES, ANTIGO ATERRO 
SANITARIO, do Patrimônio Público Municipal, relacionados e discriminados no 
ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 004/2020. O Edital da Concorrência 
n.º 004/2020, do qual é parte integrante o presente Aviso de Licitação, estará 
a disposição dos interessados, do dia 22/04/2020 a 02/07/2020, das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 
MATERIAIS E LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, 
no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), estando 
a sessão pública para abertura de propostas designada para o dia 02/07/2020, 
às 08:00 horas (Horário Local). Maiores informações sobre os imóveis colocados 
a venda poderão ser obtidas no DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, 
sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT). 

Juína-MT, 27 de maio de 2020.
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - Juína-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 033/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber 
que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Se-
tor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
- SRP Nº 033/2020, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas neste edi-
tal, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) EM RUAS E 
AVENIDAS DA CIDADE, MANUTENÇÃO DE MEIO FIO, SARGETAS E FA-
BRICAÇÃO DE TUBOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será 
realizado às 13h30min do dia 15 de junho de 2020, na sala de Licitações, no 
Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido 
no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, 
de segunda a sexta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. Pei-
xoto de Azevedo, 29 de maio de 2020. 

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Ofi cial

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 019/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe da Pregoeira, torna-se público que realizará no próximo dia 05 DE JUNHO DE 2020, 
às 14h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2020, com objeto 
de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, LIXEIRAS, EPI’S 
E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, NA PANDEMIA DO COVID-19”, 
localizada na Travessa Bartolomeu Dias n° 269, Bairro Alvorada, Peixoto de Azevedo-MT, 
constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e 
seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em 
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 019/2020, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 
17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 29 de maio de 2020. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Pregoeira Oficial do CISVP 
 

 

Campo Novo do Parecis-MT, 29 de maio de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Recebimento das propostas: a partir do dia 01 de junho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 19 
de junho de 2020, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 19 de junho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 19 de junho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de concreto usinado, para 
atender as necessidades do Município. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO 
CERTAME: www.bll.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato 
Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 
/ 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 031/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 032/2020
Recebimento das propostas: a partir do dia 01 de junho de 2020, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 19 
de junho de 2020, às 08:00 horas.  (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 19 de junho de 2020, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 19 de junho de 
2020, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais elétricos. LOCAL 
DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: www.bll.org.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal 
Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou 
pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá 
ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin
Campo Novo do Parecis-MT, 29 de maio de 2020.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2020

Simone Machado da Silva

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 002/2020, de 
06/01/2020, alterada pela Portaria Nº 029, de 20 de janeiro de 2020, no 
uso de suas atribuições que lhe conferem 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 não houve vencedor do Pregão Presencial n.º 
0212020, para “Contratação de Empresa Especializada para Executar a 
Locação de Equipamento - Raio X para atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde, no município de Ipiranga do Norte – MT”, pelo 
período de 12 (doze) meses”, pois nenhuma empresa participou do 
certame público, ocasionando uma LICITAÇÃO DESERTA. Encaminho 
este resultado a autoridade superior para deliberação abertura de novo 
procedimento licitatório. Ipiranga do Norte – MT, 29 de Maio de 2020.

Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum – MT, 29 de maio de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de utensílios 
de cozinha - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 15 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 no site 
do município <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> 
ou telefone ** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-
mail:  carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

REPUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum, comunica que em virtude de não ter 
comparecido nenhuma empresa em tempo hábil no certame licitatório em 
questão, fica prorrogada a data de abertura para o dia 15 de junho às 
09:00 horas. Nova Mutum – MT, 29 de maio de 2020.

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 25 
de Maio 2020, com início às 14:00, tendo como objeto o registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento e 
instalação de aparelhos condicionadores de ar das quais foram 
vencedoras as empresas: Lote 002 - Itens 828900, 836275, 836276, 
836282, 836283, 836284, 836285, 836288, 836289, STILUS MAQUINAS 
E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob o número 
05.870.717/0001-08 no valor de R$ 97.700,00 (noventa e sete mil e 
setecentos reais); Lote 001 - Itens 189798, 189800, 833830, 836265, 
836271, 836273, FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE 
ELETROELETRÔNICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
36.850.598/0001-55 no valor de R$ 222.600,00 (duzentos e vinte e dois 
mil e seiscentos reais). Nova Mutum- MT, 29 de Maio de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2020

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO



Foto: Divulgação

Corte de luz é um dos que foi prorrogado em Sorriso
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DA REPORTAGEM

O retorno das aulas pre-
sencias nas escolas particu-
lares de Sorriso foi tema de 
reuniões nesta semana no 
Paço Municipal. Primeira-
mente, o prefeito Ari Lafin 
recebeu diretores e coorde-
nadores de escolas particula-
res e de idiomas para tratar 
sobre o assunto. Em seguida, 
uma comissão de pais tam-
bém foi recepcionada para 
discutir a mesma temática.

“Ouvimos diretores e pais 
e reforçamos que todas as 
instituições de ensino par-
ticular que desejarem re-
tomar as aulas presencias 
devem estar com os planos 
de contingência entregues à 
Prefeitura para posterior fis-
calização e, assim, após ven-
cer o prazo da ação judicial, 
no dia 1º de junho, possam 
gradativamente retomar as 
aulas. Pude ver que as esco-
las estão empenhadas em 
cumprir todas as exigências 
preconizadas pelo Ministé-
rio da Saúde e reafirmo que 
estamos juntos na busca do 
que for melhor para todos”, 

enfatiza Lafin.
Durante as reuniões, o 

prefeito citou o Plano Estra-
tégico de retomada gradativa 
e segura das atividades dos 
estabelecimentos de ensino 
privado elaborado pela Pre-
feitura e frisou a importân-
cia de proteger não apenas a 
vida dos estudantes e servi-
dores, mas de todos aqueles 
que estão em seu entorno, 
observando, sobretudo as 
peculiaridades da COVID-19.

GRADUALMENTE
De acordo com o docu-

mento, a reabertura dos es-
tabelecimentos de ensino 
privado de Sorriso será feita 
de forma gradual, a partir da 
aprovação do Plano Contin-
genciamento elaborado pela 
escola. As aulas serão reto-
madas, levando-se em conta 
as recomendações previs-
tas no Decreto 462/2020 
do Estado de Mato Grosso, 
obedecendo critérios como 
distanciamento social, higie-
ne, sanitização de ambientes, 
comunicação e monitora-
mento de profissionais, estu-
dantes e dos espaços.

Foto: assessoria

Foto: aDemir specht
Prefeito recebeu diretores e pais para discutirem retorno

Cestas foram doadas aos cadastrados 

Particulares: aulas presenciais
podem voltar na semana que vem
SORRISO | Tema foi discutido em reunião entre o prefeito, direto-
res e coordenadores

SINOP

400 cestas básicas são
doadas para aposentados

MAIS 60 DIAS

Prorrogado decreto 
que proíbe o corte de 
água e luz em Sorriso

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Assis-
tência Social de Sinop reali-
zou o repasse de 400 cestas 
básicas para cadastrados na 
Associação de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos de Si-
nop e Região (AAPISR). Além 
das cestas, a entidade tam-
bém fez a doação de frutas 
e verduras. Oito voluntários 
da casa, de outras entidades 
e do Corpo de Bombeiros, 
realizaram a entrega dos ali-
mentos.

Iveraldo Santini, 65 
anos, foi um dos beneficia-
dos. O aposentado recebe 
pouco mais de R$ 1,4 mil de 
aposentaria e conta que tem 
muitos gastos com remédios. 
“Eu tenho (mal de) parkin-
son e diabetes. Pego alguns 
remédios no SUS, mas ou-
tros preciso comprar e isso 
leva uma boa parte da minha 
aposentadoria. Essa cesta 
veio em ótimo momento”.

Já a aposentada Eleo-
nita Kaminsk, 65 anos, ex-
plica que além dela, a cesta 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sorri-
so prorrogou o Decreto nº 
241, de 20 de março, que 
trata da proibição de corte 
no serviço de fornecimento 
de água. O documento ain-
da recomenda à Energisa 
para que não efetue cortes 
no fornecimento de energia 
elétrica em virtude da Co-
vid-19.

básica recebida vai ajudar a 
família do filho, 46, que tem 
câncer. “Fiquei muito feliz, 
achei que seria só a cesta de 
frutas e verduras, mas veio a 
de alimentos também, vou 
dividir com meu filho que 
mora com a esposa que está 
desempregada porque cui-
da dele e de dois filhos. Ele 
faz tratamento em Barretos 
contra um câncer no cére-
bro”.

A Prefeitura ressalta 
que, só nessa última semana, 
já foram doadas cestas bási-
cas para Lar dos Idosos, Ca-
opa, Associação dos Motota-
xistas, artistas e músicos de 
Sinop, Associação Tenda das 
Missões, Comunidade Águas 
Claras de Sinop, Associação 
dos Deficientes Visuais, Re-
feccs, Ebenezer, Zumbi dos 
Palmares, Caritas, Cartas, 
Chapeiros de Sinop, Igre-
ja Assembleia de Deus, Lar 
Cristão, Motoristas de Vans 
Escolares de Sinop, Patrulha 
Maria da Penha, entre ou-
tras.

A prorrogação por 
mais 60 dias passou a con-
tar a partir do último dia 20, 
data em que foi publicado o 
decreto, e terá validade até 
o dia 20 de julho. Durante 
esse período, fica proibido 
suspender o serviço de for-
necimento água na cidade. 

O decreto prevê que as 
contas vencidas durante a 
vigência do documento po-
derão ser parceladas em até 

“Orientamos os proprie-
tários das escolas particula-
res sobre a importância do 
plano de contingenciamento 
estar de acordo com o decre-
to municipal. Observando 
essa normativa e assumindo 

o compromisso de cumprir 
com o plano apresentado, 
as escolas poderão voltar a 
trabalhar a partir do dia 1º”, 
explica a secretária de Edu-
cação e Cultura, Lúcia Dre-
chsler.

36 vezes, sem cobrança de 
juros e correção monetária.

Durante o período de 
vigência do decreto, a con-
cessionaria de energia elé-
trica Energisa também está 

recomendada a não efetuar 
o corte no fornecimento de 
energia elétrica e a parcelar 
as contas vencidas visando 
facilitar o pagamento por 
parte do cliente.


