
       

FACILIDADE

Governador
diagnosticado
com o novo
coronavírus

Licenciamento
pode ser
impresso em
folha A4

O governador Mauro Mendes 
foi diagnosticado com Co-
vid-19. O resultado do exa-
me saiu na noite de quarta. 
Segundo assessoria impren-
sa, ele fez a contraprova, que 
também atestou positivo 
para a presença do vírus. O 
governador gravou um vídeo 
afirmando que está bem, em 
isolamento domiciliar, e não 
apresenta sintomas.
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Mais de dois milhões de proprietários 
de veículos de Mato Grosso já podem 
imprimir, em papel A4, o Licenciamento 
Anual do Veículo em qualquer lugar em 
que tiver acesso à internet e impresso-
ra. Esta é uma forma de proporcionar 
mais comodidade e facilidade ao cida-
dão, evitando deslocamento desneces-
sário a qualquer unidade do Detran-MT. 
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Mayke Toscano

Divulgação

SINOP
Irregularidade
poderá
complicar a
Prefeitura

O Diário do Estado MT 
trouxe na última terça (2) a in-
formação de que a Prefeitura de 
Sinop havia, de fato, realizado 
o pagamento de forma ante-
cipada o serviço de confecção 
e instalação de 38 placas de 
sinalização na cidade. Também 
foi informado que o jornal teve 
acesso à Nota Fiscal que com-
prova o pagamento antecipado.
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ilusTRação

SORRISO

Foi realinhado entre o Ministério Público, Defensoria Pública e 
Poder Executivo de Sorriso a reabertura de bares academias e 
atividades religiosas. Porém, todos devem seguir o cumprimen-
to dos planos de contingenciamento.             Página 7

Bares, academias e igrejas
podem retomar as atividades
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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, principalmen-
te, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, 
muita gente está envolvida, 
e na maior parte do tempo, 
próximos uns aos outros. 
Tudo ficará bem!



    

foram emitidos, 29 mandados de busca 
e apreensão, contra um ex-deputado, 
ativistas, bolsonaristas, empresários, 
além de ordenar, o afastamento do sigi-
lo bancário e fiscal dos empresários

Diante da paralisação generalizada de atividades 
no Brasil acarretada pela pandemia do novo corona-
vírus, tornou-se inevitável avaliar a conveniência de 
manter o calendário eleitoral ou de estendê-lo. Pela 
Constituição o escrutínio para prefeitos e vereadores 
deve ocorrer no primeiro domingo de outubro (4), e o 
segundo turno, no último domingo do mês (25).

Fosse só pelas datas de votação, que já estarão 
provavelmente distantes dos picos da infecção, ha-
veria pouco embaraço em manter o calendário. Com 
medidas de distanciamento e higiene, o pleito poderia 
ocorrer satisfatoriamente.

O que torna a sua consecução duvidosa é tudo o 
que vem antes da votação. Pelo cronograma do Tribu-
nal Superior Eleitoral, as convenções partidárias para 
definir os candidatos devem se dar de 20 de julho a 5 
de agosto. Se esse prazo não for exequível, começará 
a haver complicações logísticas na programação e na 
distribuição tempestiva das urnas para todos os 5.568 
municípios.

Por isso uma comissão foi anunciada no Congres-
so para estudar a necessidade de alongar os prazos e 
empurrar as datas de votação. Ela toma como premis-
sa, correta, que o novo cronograma, se for inevitável, 
não deverá jamais implicar extensão dos atuais man-
datos.

Em paralelo a esse esforço emergencial, depu-
tados, senadores e autoridades deveriam debruçar-se 
sobre projetos que poderiam, no futuro, lançar bases 
para um processo de votação muito mais barato e rá-
pido, abraçando avanços tecnológicos em desenvolvi-
mento. As eleições 4.0 ainda não têm praticantes em 
larga escala no mundo, sendo o caso da Estônia, um 
pequeno país báltico de 1,3 milhão de habitantes, o 
que mais se aproxima do ideal em que todos podem 
escolher os seus candidatos digitalmente sem sair de 
casa.

O voto no smartphone, no entanto, é apenas o 
ponto de chegada de um processo abrangente de di-
gitalização da relação do indivíduo com o Estado, que 
começa pela identificação inequívoca de cada cidadão 
no ambiente virtual. Terá também de oferecer as mes-
mas garantias contra a coação que o ambiente inde-
vassável da cabine eleitoral propicia.

Delineado um bom sistema de votação remota, 
ele precisará ser testado em localidades pequenas ou 
com públicos restritos. Desse modo as vulnerabilida-
des poderão ser conhecidas e sanadas a tempo.

É um processo familiar ao Brasil, que chegou à 
inovadora urna eletrônica exatamente assim, median-
te passos pequenos e seguros. Seguindo a receita, a 
escolha de representantes da população num futuro 
visível poderá se livrar das amarras e dos custos do sé-
culo 20 sem perder credibilidade.

Editorial

Eleições 4.0

Ranking dos Políticos - Facebook

EMANUEL X MENDES
A batalha política envolvendo o gover-

nador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel 
Pinheiro tem ganhado contornos cada dia 
mais acirrados. A ponto de um mesmo fato 
ter sido interpretado de formas distintas 
por ambos os lados. A vistoria feita pela 
Prefeitura nos hospitais estaduais é em-
blemática desta disputa. Conforme o texto, 
o órgão federal preconiza pelo menos um 
ventilador para cada dois leitos. “E, neste 
caso, a Santa Casa e o Hospital Metropolita-
no se enquadram”, diz o Governo.

DEFENDENDO
O PEIXE
De um lado, o Município divulgou relea-

se dizendo que há falta de respiradores nas 
unidades estaduais. Conforme o texto, na 
Santa Casa de Cuiabá existem 40 leitos de 
UTI e 28 ventiladores, enquanto no Hospital 
Metropolitano foram constatados 40 leitos e 
30 ventiladores. Já o release do Governo cita 
que a visita técnica da Prefeitura constatou 
que o Executivo estadual cumpre regras da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) no quesito UTIs e ventiladores.

LIMITES DE
VELOCIDADE
Passam a valer na segunda (8) novos li-

mites de velocidade máxima permitidas no 
perímetro urbano de Sinop. Em avenidas, 
agora, é de 60 km/h. Em ruas, 50km/h. Na 
Avenida Júlio Campos, por sua caracterís-
tica comercial, terá sua velocidade máxi-
ma determinada em 40 km/h. A Secretaria 
de Trânsito poderá, a qualquer momento, 
alterar a velocidade por necessidade téc-
nica, em áreas com dispositivos de uso de 
educação e/ou saúde, em áreas onde exis-
tirem grande aglomeração de pedestres, 
mediante comoção pública que provoque 
documento público representando 30%da 
população.Crédito: JL Siqueira/ALMT

IMAGEM DO DIA

“Se esse prazo não for exequível, começará a 
haver complicações logísticas na programa-
ção e na distribuição tempestiva das urnas 
para todos os 5.568 municípios

“ O ex-reitor na Unemat e atual presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat), Adriano Silva, 49 anos, morreu no iní-
cio da noite de quarta (3). Ele estava internado com suspeita de Covid-19, 
no Hospital São Luiz, em Cáceres. Ele teve uma parada cardíaca, ainda em 
Cáceres, quando foi estabilizado. A pedido da família, foi transferido para 
uma unidade hospitalar da rede particular em Cuiabá, no final da tarde. 
Durante a transferência, em UTI aérea, sofreu duas paradas cardíacas. O 
presidente fez o exame de Covid-19, cujo resultado ainda não saiu.

O Brasil vive hoje o seu pior momento, desde 
a chegada desse maldito vírus, o Coronavírus ou 
Covid-19, que, infelizmente tirou a vida de mui-
tas pessoas. Agora, tendo como epicentro, não 
mais o pico dessa maldita pandemia, nem tão 
pouco as formas de isolamento, se horizontal 
ou vertical, até chegarmos ao temido e perigoso 
‘lockdown’. E sim, por algumas tomadas de deci-
sões provenientes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), de forma monocrática, oriunda de um po-
der que deveria salvaguardar e respeitar, a nossa 
Carta Magna a Constituição de 1988 “A Consti-
tuição Cidadã”. Bastou à primeira canetada pro-
ferida, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, da 
Suprema Corte, suspendendo a ordem do Minis-
tro das Relações Exteriores para que 34 diplo-
matas venezuelanos deixassem o Brasil. Nesse 
momento, a porteira foi aberta e vieram outras 
decisões de forma monocráticas, ferindo alguns 
preceitos previstos na Constituição Federal.

Recordar é viver, mesmo que não seja uma 
coisa boa; a MP 926/20 editada para combater 
a crise do coronavírus, não afasta a tomada de 
providências normativas e administrativas pe-
los estados, DF e municípios em termos de saú-
de. A segunda canetada; assim decidiu o plená-
rio do STF ao referendar decisão monocrática do 
ministro Marco Aurélio em ação ajuizada pelo 
PDT; bastou um partido entrar com pedido que 
eles obedecem.

Todos nós sabemos do desenrolar dessa me-
dida, no mínimo improcedente, a mesma dando 
superpoderes, para governadores e prefeitos, de-
sencadeando no país uma série de arbitrarieda-
des, como algemar senhoras sentadas em praça 
pública sozinha, dar mata leão em vendedor de 
carro, levando-o ao desmaio e por aí vai. Senho-
res ministros da Suprema Corte, vocês, infeliz-
mente deram doce a quem nunca havia comido, 
e estes se enlambuzaram, tanto é verdade, que 
em meu querido estado Mato Grosso, aconteceu 
um fato surreal, vou relatar o acontecido.

Vamos ao relato, de coração, tenho vergonha 
de fazer esta narrativa, porém é preciso para que 
a Suprema Corte (STF) entenda de uma vez por 
todas, que o poder ofertado a pessoas sem pre-
paro, diante dessas permissividades impostas 

pelos senhores a governadores e prefeitos, estes 
surfaram nessas permissividades, extrapolan-
do em suas ações de governo. Em função dessa 
permissividade, aconteceu um fato deprimente 
e vergonhoso, na cidade de Vila Rica distante da 
capital, em 1.264 km.

O senhor Joaquim Silva dos Anjos Junior, co-
merciante desse município, foi humilhado dentro 
do seu estabelecimento comercial, sendo joga-
do ao chão, como se fosse um bandido, e o que 
é pior, os policiais segundo ele, diziam para que 
o mesmo sentisse o peso do Estado; ele faz essa 
narrativa chorando. No recinto, havia álcool gel, 
eles usavam máscaras; mesmo assim, dois poli-
ciais acompanhados pela Vigilância Sanitária, 
cumprindo ordens do prefeito, além de humilha-
-lo e multá-lo. O mesmo foi conduzido à delegacia, 
isso é no mínimo, abuso de autoridade. Decisões 
monocráticas não irão parar por aí, e no andar da 
carruagem, de agora em diante, estas ações irão 
acontecer de forma exacerbada.

Tanto é verdade, que na quarta-feira (27), uma 
operação foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), 
dentro do inquérito sobre Fake News e ataques a 
membros do Supremo Tribunal Federal (STF), por 
ordem do ministro Alexandre de Moraes, para 
busca e apreensão.

Na referida operação foram emitidos, 29 
mandados de busca e apreensão, contra um ex-
-deputado, ativistas, bolsonaristas, empresários, 
além de ordenar, o afastamento do sigilo bancário 
e fiscal dos empresários. Essa medida proferida 
pelo ministro Alexandre de Moraes, suscita dú-
vidas, daí vem à indignação “Fake News” é crime 
no Brasil?

Diante desse grande imbróglio jurídico, ho-
ras depois desse tsunami, através da deflagração 
dessa operação, o procurador-geral da República, 
Augusto Aras pediu a suspensão do inquérito até 
julgamento de uma ação pelo Supremo Tribunal 
Federal que questiona o seu trâmite.

Aras vai mais além ao dizer que a (PGR) foi 
“surpreendida”, com a operação, “sem a participa-
ção, supervisão ou anuência prévia” da PGR, que 
é o órgão a que se destinariam ao final as provas 
recolhidas na fase de investigação, tudo foi feito 
a toque de caixa. Esta afirmativa da PGR revela 
claramente a sobreposição de poderes, porém o 
estrago já está feito, nas vidas das pessoas envol-
vidas. Pare o mundo, quero descer!

LICIO ANTONIO MALHEIROS É GEÓGRAFO

Saindo do controle

Qual equipamento devo comprar?
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em uma situação muito, mas muito de-
sagradável: as fotos ficaram nada além 
de um serviço amador feito com uma 
câmera profissional que, pela quanti-
dade de recursos, faz o resultado ficar 
ainda pior se o operador não souber 

exatamente o que está 
fazendo.

Situação parecida 
passa quem compra 
“equipamentos para de-
tetive” e resolve fazer, 
por conta própria, suas 
“investigações”. Muita 
gente, com bastante fre-
quência, pede indicação 
desse tipo de material. E, 

como falei no artigo anterior, essas di-
cas são restritas aos meus alunos, até 
pelo fato de, como no exemplo que ci-
tei acima, o equipamento profissional 
não fazer o serviço sozinho, e o cama-
rada acabar ficando em situação ainda 
pior por conta da tentativa.

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Tenha sempre em mente que equipamento não faz o trabalho 
sozinho. Não adianta ter os equipamentos mais modernos 
e eficientes do mercado e não saber usar. Vale muito mais a 
pena você investir em treinamento, pois sabendo de fato o que 
está fazendo é possível conseguir resultados até mesmo com 
recursos medianos. Invista em você, é o melhor caminho.
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Vou compartilhar, aqui, uma si-
tuação que um amigo meu passou 
recentemente, e depois explico a re-
lação que isso tem com o que abordei 
na edição passada. O cidadão estava 
organizando um importante aniver-
sário na família e, 
claro, registrar o 
momento é algo 
muito importante. 
Ele foi, então, em 
busca de alguém 
que fizesse a docu-
mentação fotográ-
fica do evento, e 
quase não conse-
guiu acreditar nos 
valores que encontrou. Afirmou achar 
um absurdo e chegou à conclusão de 
que, com aquele investimento, ele po-
deria comprar sua própria câmera pro-
fissional, resolver o problema e ainda 
ganhar um extra.

Após algumas pesquisas a câmera 
foi escolhida e comprada, e o YouTube 
foi a “plataforma de ensino” escolhida. 
Com câmera em mãos, assistir alguns 
vídeos e algumas “fotos de teste” no 
currículo era hora de encarar o evento. 
E assim foi.

Durante a “cobertura” tudo pareceu 
normal, e a euforia pelo “grande feito” 
tomava conta. Quando os resultados 
foram, de fato, apresentados, ele ficou 

LICIO ANTONIO MALHEIROS
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Diário do Estado MT 
trouxe na última terça-
-feira (2) a informação de 
que a Prefeitura de Sinop 
havia, de fato, realizado 
o pagamento de forma 
antecipada o serviço de 
confecção e instalação de 
38 placas de sinalização 
na cidade. 

Também foi informado 
que o jornal teve acesso à 
Nota Fiscal que compro-
va o pagamento anteci-
pado e que, de acordo a 
Lei nº 4.320 em seu Art. 
62, o pagamento de des-
pesas deve ser efetuado 
somente quando a obra 
ou o material for entre-
gue, dado importante 
que é reforçado pela Lei 
de Licitações que proíbe 
a antecipação do paga-
mento sem a correspon-
dente contraprestação 
do fornecimento de bens 
ou execução de obra ou 
serviço.

A reportagem, então, 
entrou em contato com 
o advogado Rodolfo Fa-
res Paulo, especialista em 
licitações. 

Lembrou que na se-
ção II referente à for-
malização dos contratos 
de prestação de servi-
ços, o Art. 60 indica em 
seu parágrafo único que 
em caso de compras de 

ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO | Suspeita de haver ocultação de documentos e pagamentos antecipados

Pagamento foi feito seis meses antes da entrega 

AUXÍLIO EMERGENCIAL

CEF libera a segunda
parcela do benefício

Medida atende 2,7 milhões de pessoas Principal destino serão Saúde e Assistência Social 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Caixa Econômica Fe-
deral liberou as transferên-
cias e os saques da segunda 
parcela do auxílio emergen-
cial para os beneficiários 
nascidos no mês de abril. A 
medida atende 2,7 milhões 
de pessoas. Está liberado 
também o saque e a transfe-
rência da poupança social da 
Caixa para outros bancos de 
acordo com o mês de nas-
cimento dos beneficiários. 
Esses recursos já estão sendo 
transferidos de forma auto-
mática para as contas indi-
cadas.

Essa transferência pas-
sa a ser feita aos que indi-
caram, no ato do cadastro, 
suas contas de outros ban-
cos, permitindo assim que os 
beneficiários possam sacar 
diretamente nas instituições 
financeiras com quem têm 
relacionamentos. De acordo 
com o comunicado da Caixa 

Econômica Federal, são mais 
de 50 bancos participando 
desta operação de pagamen-
to do auxílio emergencial.

A instituição bancá-
ria do Governo informou 
também que todos os be-
neficiários do Bolsa Famí-
lia elegíveis para o auxílio 
emergencial já receberam a 
segunda parcela do benefí-
cio. A CEF informou tam-
bém, que não há necessidade 
dos beneficiários madruga-
rem nas filas, pois todas as 
pessoas que chegarem nas 
agências durante o horário 
normal de funcionamento 
serão atendidas.

Elas vão receber senhas 
e, mesmo com as unidades 
fechando às 14h, o atendi-
mento continua até o último 
cliente, garantiu o banco. Ele 
fechou parceria com cerca 
de 1,2 mil prefeituras para 
reforçar a organização das fi-
las e manter o distanciamen-
to mínimo de dois metros 
entre as pessoas.

Foto: Marcello casal Jr.

Foto: adriano carneiro

Irregularidade pode complicar Prefeitura

Foto: reprodução

CORONAVÍRUS NO PODER

Mendes testa positivo para a
Covid-19 e ficará em isolamento

AJUDA FEDERAL

Sorriso receberá quase R$ 25 mi
para Saúde e Assistência Social

Governador gravou um vídeo informando que 
está infectado

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes foi diagnosticado 
com o novo coronavírus, a 
Covid-19. O resultado do 
exame saiu na noite de quar-
ta (3). Segundo assessoria im-
prensa, ele fez a contraprova, 
que também atestou positivo 
para a presença do vírus.

O governador gravou 
um vídeo afirmando que está 
bem, em isolamento domi-
ciliar, e não apresenta sinto-
mas. Ele ainda informou que 
já está trabalhando de casa, 
via videoconferência, sem 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O ex-deputado esta-
dual JoSorriso será benefi-
ciada com R$ 24.915.217,72 
milhões, recurso oriundo da 
ajuda federal aos estados e 
municípios como forma de 
diminuir os impactos nega-
tivos com a perda de receita 
provocada pela desacelera-
ção da economia. Essa ajuda 
é uma sanção presidencial na 
casa de R$ 60 bilhões.

De acordo com o se-
cretário de Fazenda, Sérgio 
Kocova, dos quase R$ 25 mi-
lhões destinado ao municí-
pio de Sorriso, R$ 1,3 milhão 
será destinado para as pastas 

da Saúde e da Assistência So-
cial. “Na lei, a prioridade é na 
questão da Covid-19 e depois 
para auxiliar na perda da ar-
recadação”, explicou Kocova.

Este recurso deverá ser 
enviado pelo Governo Fede-
ral de forma parcela, prova-
velmente em cinco vezes. O 
prefeito Ari Lafin disse que o 
momento é de cautela sobre 
a forma de aplicação desse 
recurso. 

“Agradecemos o Gover-
no Federal pela preocupa-
ção, mas precisamos com-
partilhar com seriedade isso 
com a população e ver como 
será a arrecadação até o mês 
de dezembro”, declarou La-
fin.

pronto pagamento po-
dem fazer a antecipação 
de até cinco por cento do 
valor do contrato.

“Nesse caso, é possível 
que a pessoa que ven-
ceu a licitação receba um 
adiantamento, e nesse 
caso não há a necessida-
de formal do contrato 
para esse adiantamento, 
mas há um limite a ser 
estabelecido, um valor 
de 5%”, explica Fares.

Apesar de existir esta 
possibilidade de anteci-
pação, não foi dessa for-
ma que o pagamento foi 
realizado para a empresa 
goiana. 

O pagamento de até 5% 
do valor do contrato não 
foi respeitado, já que na 
nota fiscal e na ordem de 
pagamento que o Diário 
obteve acesso, este paga-
mento foi feito em 29 de 
outubro de 2019 em sua 
totalidade (R$ 125,4 mil).

O advogado reforçou 
ainda que tudo que a 
Administração Pública 
paga, que tenha envol-
vimento de gasto públi-
co, tem que ser dispo-
nibilizado no Portal da 
Transparência, o que não 
aconteceu com os docu-
mentos citados nesta re-
portagem.

Procurada, a prefeitu-
ra de Sinop, até o fecha-
mento desta edição não 
havia se manifestado.

atendimentos presenciais.
“Vou ter que me afastar 

da presença diária no meu 
gabinete, porque também 
fui contaminado pelo coro-
navírus. [...] 

Nós teremos que ado-
tar, como todo cidadão, o 
protocolo de afastamento, 
de isolamento para evitar 
que haja uma continuidade 
na cadeia de transmissão. 
Por enquanto, graças a Deus, 
estou isolado em um quarto 
na minha residência, e daqui 
mesmo continuarei traba-
lhando”, disse governador 
em vídeo.

Foto: roneir corrêa



AGRONEGÓCIO 

Foto: Divulgação
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FEIJÃO

Conab estima redução na produção

NOSSO BOLSO

Petrobras reajusta em 5% preço do gás de cozinha

Conab estimou redução na safra 2019/2020 

Preço médio da estatal será equivalente a R$ 24 por boti-
jão de 13 kg – 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

De acordo com o 8º Le-
vantamento de Safra do ór-
gão, a produção total, consi-
derando as três safras, deverá 
ser de 340 mil toneladas, 1,4% 
a menos que na safra ante-
rior, na qual foram produzi-
das 344 mil toneladas.

Segundo a Conab, Mato 
Grosso já encerrou a colheita 
da primeira safra do feijão-
-comum cores. A área plan-
tada nesta temporada atin-
giu 2,2 mil hectares, redução 
de 38% na comparação com 
2018/2019. A produção atin-
gida foi de 4,7 mil toneladas 
(-29%), com produtividade 
de 2,1 mil quilos por hectare, 
o que representa um ganho 
de 12% em relação à tempo-
rada anterior. “Mesmo com 
os bons preços do feijão, a 
opção pela cultura na pri-
meira safra é preterida à da 
soja, cultura que apresenta 
excelente rentabilidade e fa-
cilidade de comercialização”, 
explicou a Conab.

Em Mato Grosso, a co-
lheita do feijão-caupi pri-
meira safra também foi en-

DA REPORTAGEM

ABr

A Petrobras informou 
que vai reajustar em 5% o 
preço médio do gás liquefei-
to de petróleo (GLP) vendido 
pela companhia às distribui-
doras a partir desta quinta 
(4). Com isso, o preço médio 
da Petrobras será equivalen-
te a R$ 24,08 por botijão de 
13 kg. 

No acumulado do ano, 
a redução é de 13,4%, ou R$ 

Movimento tem quadro de redução na mortalidade de abelhas 

Movimento Colmeia Viva interage
com agricultores e apicultores
DA REPORTAGEM

O Movimento Colmeia 
Viva passa a aproximar agri-
cultores e apicultores tam-
bém por meio das redes so-
ciais. Uma iniciativa do setor 
de defensivos agrícolas, vol-
tada ao uso correto de pro-
dutos e à proteção de abe-
lhas, o movimento estendeu 
aos canais Twitter, Instagram 
e LinkedIn o acesso a inicia-
tivas e medidas de suporte à 
construção de uma relação 
mais produtiva entre agri-
cultura e apicultura.

De acordo com os por-
ta-vozes do Colmeia Viva, 
Daniel Espanholeto e Rhais-
sa Michievicy, o movimen-
to entrou em seu sexto ano 
de atividades. A iniciativa, 
afirmam eles, realiza inves-
timentos na difusão de in-
formações, boas práticas e 
ferramentas de apoio técni-
co, para promover o manejo 
seguro de defensivos agríco-
las, de colmeias e a formali-
zação do pasto apícola.

“Colmeia Viva advém 
do reconhecimento da in-
dústria quanto a seu papel 
estratégico na integração 
entre agricultor e apicultor”, 
diz Espanholeto, médico 
veterinário, especialista em 
uso correto e seguro. Para 
a engenheira agrônoma 
Rhaissa Michievicy, analista 
na mesma área, o fortaleci-
mento da presença digital do 

movimento deverá auxiliar 
na promoção do entrelaça-
mento entre agricultores e 
apicultores. “Essa relação é 
chave para a proteção de cul-
tivos e abelhas”.

Conforme os porta-
-vozes do movimento, des-
de 2014, quando a iniciativa 
ganhou impulso, houve re-
dução significativa dos re-
latos envolvendo mortes de 
abelhas aos canais de aten-
dimento disponibilizados a 
agricultores e apicultores, 
como o Serviço de Assistên-
cia Técnica (0800 771 8000).

“Pelas redes sociais es-
taremos mais próximos, 
ainda, de associações de api-
cultores, secretarias estadu-
ais de Agricultura e entida-
des ligadas ao agronegócio”, 
destaca Rhaissa. “Essa ação 
conjunta impacta positiva-
mente, sobretudo, onde as 
atividades agrícola e apícola 
têm relevância econômica”, 
complementa Espanholeto.

Ainda de acordo com os 
porta-vozes, o Movimento 
Colmeia Viva atua nos esta-
dos de São Paulo, Bahia, de 
Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. Com 
a abertura das redes sociais, 
Colmeia Viva espera ampliar 
ainda o número de acessos 
a seu site, no qual ficam dis-
poníveis materiais de apoio 
como Colmeia Viva APP e 
Manual de Boas Práticas.

CONTEÚDO NAS RS | Movimento estendeu a Twitter, Instagram e LinkedIn o acesso a iniciativas e medidas de suportepolpa
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Feira Online é realizada quinzenalmente e o preço mínimo 
da cesta é de R$ 30 

DIAMANTINO

Agricultores familiares 
utilizam o delivery para 
comercializar produtos
DA REPORTAGEM

Com as feiras livres 
paralisadas devido à pande-
mia do novo coronavírus, 
foi criada em Diamantino 
a “Feira Solidária”, que se 
transformou em “Feira Onli-
ne”. Essa foi a alternativa en-
contrada para comercializar 
os produtos da agricultura 
familiar no sistema de entre-
ga em domicílio ou delivery. 
O novo sistema está auxilian-
do 13 agricultores familiares 
que entregam cestas com 30 
tipos diferentes de legumes, 
verduras, frutas, derivados 
de leite (queijo, manteiga, 
nata e outros), ovos, frangos 
e peixes congelados, doces, 
bolos, biscoitos e etc. O pre-
ço mínimo da cesta é de R$ 
30.

Essa foi uma iniciativa 
de representantes do Insti-
tuto Federal de Mato Grosso 
(IFMT), Prefeitura, Empresa 
Mato-grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural 
(Empaer) e Cooperativa de 
Agricultores Independentes 
de Mato Grosso (Cooperca-
eté). A engenheira agrôno-

ma da Empaer, Josivanny 
Oliveira Santos Cocco, fala 
que essa foi uma maneira de 
evitar o desperdício da pro-
dução e garantir o retorno 
financeiro dessas famílias, 
mesmo diante da pandemia.

A “Feira Solidária” co-
meçou no início de abril. 
Após a liberação parcial das 
feiras livres, que são realiza-
das três vezes por semana, 
decidiram manter as entre-
gas em domicílio e mudar 
o nome para “Feira Online”. 
A pessoa interessada em ad-
quirir a cesta pode fazer o 
pedido pelo número (65) 
99698-3030, que registra as 
solicitações. O pedido pode 
ser feito de segunda a quin-
ta-feira e a entrega é realiza-
da no sábado, das 8h às 11h.

Esse tipo de serviço é 
realizado a cada 15 dias, e a 
intenção dos agricultores é 
que seja realizado semanal-
mente. A engenheira explica 
que estão comercializando 
em média 55 cestas durante a 
feira, com um retorno finan-
ceiro de até R$ 2,7 mil, valor 
distribuído para os agricul-
tores.
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cerrada. A área plantada foi 
de 6,3 mil hectares, com 
produtividade média de 1,1 
mil quilos e a produção to-
tal ficou em 7 mil toneladas. 
Os números desta cultura, 
de acordo com a companhia, 
são similares aos registrados 

3,72 por botijão de gás de co-
zinha de 13 kg.

A Petrobras esclarece 
que igualou desde novem-
bro de 2019, os preços do gás 
liquefeito de petróleo para 
os segmentos residencial e 
industrial/comercial e que 
o GLP é vendido pela Petro-
bras a granel. As distribuido-
ras são as responsáveis pelo 
envase em diferentes tipos 
de botijão e, junto com as 
revendas, são responsáveis 
pelos preços ao consumidor 
final.

na safra passada.
Na segunda safra, que 

ainda está em andamento, 
o feijão-comum cores tam-
bém deve perder espaço em 
Mato Grosso. Segundo o le-
vantamento, a área plantada 
deve cair de 57,6 mil para 41 

mil hectares (-28%) e a pro-
dução deve passar de 86,9 
mil para 69,6 mil toneladas 
(-19,9%). A produtividade, 
por outro lado, deve aumen-
tar 12,5%, passando de 1.508 
quilos para 1.697 quilos por 
hectare.



SAGEL - SORRISO ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ 
03.118.619/0001-93, torna público que requer junto a 
SAMA - SORRISO, a Alteração de Razão Social da licença 
de Operação nº 401/2018 (em nome de Santa Cruz Ar-
mazéns Gerais Ltda, CNPJ nº 07.053.931/0001-05), para 
a atividade de Armazéns Gerais, instalado na Av. Idemar 
Riedi, Setor Industrial, no município de Sorriso – MT. Não 
foi realizado EIA/RIMA.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 008/2020 TIPO MENOR 

PREÇO – EMPREITADA GLOBAL
A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para co-
nhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia 24/06/2020 às 08:00 
horas (HORARIO LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PADRE DUÍLIO, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA, ES-
TADO DE MATO GROSSO. Maiores informações e cópia completa do Edital, 
poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na 
Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação em sua sede Tra-
vessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, solicita-
do por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br 
agenda de licitações.  Juína-MT, 04 de Junho de 2020. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - JUÍNA-MT

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020.

O Município de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, através da Presidente da 
CPL, vem através deste tornar público a RETIFICAÇÃO do edital da Tomada de 
Preços nº 003/2020, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em 
Engenharia para fornecimento de Mão de Obra Para Execução de Meio-Fio e 
Sarjeta, passando a vigorar conforme segue abaixo: Ficam alteradas a Planilha 
Orçamentária, Cronograma, Memorial Descritivos e Projeto e Edital e Anexos do 
Ato convocatório:
CONSIDERANDO, as Constatações do Engenheiro Caio Vinicius O. Marques - 
Engenheiro Civil, CREA-MT: 041.258, fica alterado a quantidade de Metros de 
todas as Ruas relacionadas como segue: ONDE SE LÊ:VALOR GLOBAL 
ESTIMADO: R$ 86.980,97 (oitenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e noven-
ta e sete centavos).Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para 
fornecimento de Mão de Obra Para Execução de Meio-Fio e Sarjeta Conjugados, 
Moldada In Loco, 45 Cm De Base (15 Cm Base Da Guia + 30 Cm Base Da Sar-
jeta) X 22 Cm Altura, perfazendo um total de 5.696,20 M, tudo em conformidade 
com o Projeto Básico e Executivo de Engenharia, Memorial descritivo e Planilha 
Orçamentária (Anexo II), e de acordo com as condições estabelecidas pela Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
LEIA-SE:
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 83.229,13 (oitenta e três mil, duzentos e vin-
te e nove reais e treze centavos).Contratação de Empresa Especializada em 
Engenharia para fornecimento de Mão de Obra Para Execução de Meio-Fio e 
Sarjeta Conjugados, Moldada In Loco, 45 Cm De Base (15 Cm Base Da Guia 
+ 30 Cm Base Da Sarjeta) X 22 Cm Altura, perfazendo um total de 5.450,50 M, 
tudo em conformidade com o Projeto Básico e Executivo de Engenharia, Memo-
rial descritivo e Planilha Orçamentária (Anexo II), e de acordo com as condições 
estabelecidas pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.Demais Cláusu-
las permanecem na integra como no Edital  de Tomada de Preços  003/2020, 
mantendo-se o dia, horário e local de abertura do certame.

Nova Guarita, MT 04 de junho de 2020.
Graciela Schuster

Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020

Processo Administrativo Licitatório Nº 53/2020

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Munici-
pal, através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos in¬teressados, que fará realizar licitação pública sob a 
modali¬dade de PREGÃO PRESENCIAL 23/2020, CONSTITUI OBJETO DO 
PRESENTE EDITAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESENCIAL DIURNO E NOTURNO, 
INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SENDO EM TODOS OS DIAS 
DO MÊS, SENDO ESSE SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO. Conforme anexo I do edital em conformidade com as disposições 
das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2009.

1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 09:00 às 09:30 horas (horário 
de Brasília-DF) do dia 22 de junho de 2020, com abertura da sessão oficial do 
pregão presencial às 09:30 horas (horário Brasília-DF).
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de 
Santa Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, infor-
mações através do tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@
santacarmem.mt.gov.br.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça 
a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 05 de junho de 2020.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira

Portaria nº 03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 005/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Gros-
so, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 
505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos interessados, 
na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação 
modalidade TOMADA DE PREÇOS 005/2020, regida pela Lei Federal 8.666 de 
21 de 13junho de 1993 e alterações posteriores, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo menor preço global, para 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REALIZAR PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO BAIRRO LIBERDADE – AVENIDA 
MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT ATRAVÉS DO 
CONVÊNIO 896149/2019 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- 
MDR/CAIXA E MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, CONFORME ME-
MORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PROJETOS E TER-
MO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”.
 Que será realizada às 08h00m do dia 22 de junho de 2020, na sala de Licita-
ções, no Paço Municipal Milton José Santana. Maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 13h às 17h ou pelo fone (66) 3575-
5100. Os impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos, mediante com-
provação de pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço 
acima ou baixado gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br. 

Peixoto de Azevedo, 03 de junho de 2020.

NATALIA FERNANDES DA SILVA
Presidente da CPL

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 , 

VENDAS

Campo Novo do Parecis, 04 de junho de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 32/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PARA SUPRESSÃO DE ITEM

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a SUPRESSÃO do Item 10.10 Alínea “f”, “g” e “h” 
do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 32/2020, que tem por objeto 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos, que terá sua abertura no dia 19 de junho de 2020, às 09:05 
horas (horário de Brasília - DF), conforme publicações. As demais 
disposições permanecem sem alteração. Não se altera a data de abertura 
do certame. O edital com as retificações pode ser obtido junto ao site: 
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000939-23.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 22/10/2018 
Valor da causa: R$ 7.643,20 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP 
S/A (REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
DEBORAH JESUS GONCALVES 
CARDNES MORAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

OSMAR NECHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
MIRDI NICHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE 
MORAES (REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

ZILDA HENRIQUE MAGALHAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

OSCAR FERREIRA BRODA 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 75/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000939-23.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (8) 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 544,00 m2;, parte de um todo maior com 
8.470.000,00 m2;, denominado como Lote n. 50, situado em Sinop/MT, conforme planta e 
memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 1.752, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
SINOP, 4 de outubro de 2019. 
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Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte – MT, 05 de Junho de 2020.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020
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 
022/2020 referente à “Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
locação de estruturas temporárias para a realização de eventos, serviços 
de veiculação de propaganda volante em carro de som (com motorista e 
combustível), visando atender as necessidades das Secretarias 
Municipais”, a seguinte Empresa: 1)  M . DO CARMO MENDONÇA 
MARCONDES DE SOUZA - LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n.° 35.291.584/0001-86, localizada na das Hortências, n.° 1207 W, Bairro 
Bandeirantes, no município de Lucas do Rio Verde – MT, CEP: 78.455-
000, vencedora dos lote 01 e lote 02 os itens, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14,  
totalizando o valor de R$ 256.150,00 ( Duzentos e Cinqüenta e Seis Mil e 
Cento e Cinqüenta Reais); ); 2) MAILON DOS SANTOS, devidamente 
inscrita no CNPJ 06.979.638/0001-00,localizada na Avenida Rio Branco, 
N°. 1401, Centro, no município de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-
000, vencedora dos lote 01 e lote 02 os itens, 8, 9, 10, 15, 16 e 17, 
totalizando o valor de R$ 91.006,00 (Noventa e Um Mil e Seis Reais).

Simone Machado da Silva

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2020

Nova Mutum – MT, 02 de junho de 2020.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que houve 
alteração no edital, sendo o excluído o item 8.2.11 - Comprovante da 
retirada do Edital emitido pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum.

Marcelo Rodrigo Bragatti

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU MATERIAIS

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 25 de Maio 2020, com início às 13:30, 
tendo como objeto contratação de empresa para execução de serviços de 
ampliação do CMEII - Monteiro Lobato, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico-financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico da qual foi vencedora a empresa: Itens 165461, MARCOS 
RODRIGUES DA SILVA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
28.148.947/0001-63 no valor de R$ 408.897,83.

AVISO DE RESULTADO
DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 010/2020

Nova Mutum - MT, 4 de Junho de 2020.

Presidente da CPL
Marcelo Rodrigo Bragati

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 
41/2020 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DA BR-
163, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)”. ' CONFORME A SEGUIR CONSTRUPOSTE CONSTRUCOES DE REDES 
E INDUSTRIA DE POSTES LTDA CNPJ/CPF Nº 02.953.710/0001-61 ITENS VENCEDORA - 837019 R$ 190,00 - 
837121 R$ 8,90 - 837126 R$ 0,82 - 837143 R$ 88,00 - 837167 R$ 22,50 - 837171 R$ 154,00 - 837174 R$ 24,84 - 
837177 R$ 73,00 - 837179 R$ 10,90 - 837331 R$ 0,90 - 837356 R$ 11,20 - 837361 R$ 33,00 - 837365 R$ 66,18 - 
837367 R$ 69,00 - 837374 R$ 10,00 - 837377 R$ 43,80 - 837379 R$ 62,50 - 837473 R$ 55,70 - 837532 R$ 5,00 - 
837533 R$ 5,00 - 837534 R$ 5,00 - 837535 R$ 5,00 - 837537 R$ 5,64 - 837559 R$ 6,30 - 837560 R$ 6,30 - 837563 
R$ 38,10 - 837564 R$ 38,10 - 837566 R$ 61,80 - 837572 R$ 605,00 - 837573 R$ 605,00 - 837574 R$ 605,00 - 
837577 R$ 1.525,00 - 837578 R$ 51,49 - 837579 R$ 51,49 - 837580 R$ 58,90 - 837584 R$ 88,50 - 837599 R$ 
24,90 - 837600 R$ 38,00 - 837601 R$ 48,50 - 837603 R$ 70,00 - 837605 R$ 157,00 - 837608 R$ 159,00 - 837614 
R$ 540,00 - 837616 R$ 6,20 - 838092 R$ 28,99 - 838093 R$ 6,70 - 838094 R$ 18,00 - 838096 R$ 10,90 - 838098 
R$ 18,90 - 838119 R$ 13,80 - 838124 R$ 49,50 - 838127 R$ 13,40 - 838128 R$ 790,00 - 838130 R$ 800,00 - 
838131 R$ 950,00 - 838132 R$ 1.700,00 - 838134 R$ 112,83 - 838135 R$ 262,76 - 838136 R$ 355,48 - 838137 R$ 
590,00 - 838144 R$ 23,40 - 838147 R$ 44,80 - 838150 R$ 312,00 - 838157 R$ 154,00 - 838166 R$ 17,40 - 838189 
R$ 2,44 - 838191 R$ 3,30 - 838228 R$ 375,31 - 838229 R$ 400,19 - 838230 R$ 400,00 - 838231 R$ 390,00 - 
838232 R$ 1.287,44 - 838233 R$ 890,00 - 838234 R$ 900,00 - 838237 R$ 1.170,00 - 838239 R$ 1.550,00 - 
838240 R$ 2.090,00 - 838243 R$ 105,00 - 838277 R$ 199,00 - 838278 R$ 289,00 - 838280 R$ 289,00 - 838319 R$ 
54,00 - 838321 R$ 42,50 - 838326 R$ 750,00 - 838328 R$ 7,30 - 838330 R$ 8,90 - 838333 R$ 62,90 - 838335 R$ 
810,00 - 838359 R$ 104,00 - 838361 R$ 18,40 - 838380 R$ 0,30 - 838384 R$ 2.785,00 - 838400 R$ 3,60 - 838401 
R$ 34,90 - 838403 R$ 28,65 - 838493 R$ 14,50 - 838697 R$ 7,90 - 838700 R$ 9,00 - 838702 R$ 22,00 - 838705 R$ 
4,08 - 838706 R$ 4,90 - 838707 R$ 5,16 - 838708 R$ 6,72 - 838709 R$ 7,99 - 838771 R$ 2,93, VALOR TOTAL 
R$569.963,72 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF Nº 37.227.550/0001-58 ITENS 
VENCEDORA - 837144 R$ 7,83 - 837164 R$ 30,90 - 837181 R$ 0,03 - 837182 R$ 0,03 - 837342 R$ 1,30 - 837430 
R$ 1,08 - 837436 R$ 1,89 - 837439 R$ 2,84 - 837442 R$ 11,07 - 837444 R$ 0,09 - 837447 R$ 10,79 - 37450 R$ 
2,86 - 837452 R$ 0,41 - 837453 R$ 0,68 - 837454 R$ 0,92 - 837455 R$ 1,01 - 837487 R$ 1,01 - 838133 R$ 35,60, 
VALOR TOTAL R$264.689,85 IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA ME CNPJ/CPF Nº 12.995.729/0001-24 
ITENS VENCEDORA - 837017 R$ 0,60 - 837036 R$ 9,95 - 837080 R$ 0,15 - 837083 R$ 0,10 - 837122 R$ 1,10 - 
837124 R$ 2,15 - 837145 R$ 35,00 - 837160 R$ 3,82 - 837165 R$ 49,46 - 837183 R$ 0,15 - 837235 R$ 1.296,00 - 
837321 R$ 3,00 - 837322 R$ 4,00 - 837324 R$ 11,25 - 837326 R$ 24,00 - 837327 R$ 31,00 - 837329 R$ 45,50 - 
837330 R$ 0,50 - 837332 R$ 0,89 - 837333 R$ 1,60 - 837335 R$ 3,11 - 837336 R$ 6,26 - 837338 R$ 0,79 - 837339 
R$ 0,89 - 837343 R$ 3,00 - 837345 R$ 5,00 - 837346 R$ 7,50 - 837347 R$ 20,97 - 837348 R$ 33,00 - 837375 R$ 
7,74 - 837376 R$ 14,40 - 837395 R$ 7,92 - 837409 R$ 0,79 - 837410 R$ 1,32 - 837412 R$ 3,20 - 837413 R$ 4,00 - 
837415 R$ 10,80 - 837435 R$ 2,10 - 837440 R$ 4,50 - 837441 R$ 7,60 - 837445 R$ 0,10 - 837448 R$ 0,45 - 
837449 R$ 0,80 - 837451 R$ 0,50 - 837472 R$ 76,41 - 837474 R$ 46,00 - 837476 R$ 9,00 - 837480 R$ 2,69 - 
837483 R$ 2,30 - 837484 R$ 3,29 - 837485 R$ 2,89 - 837486 R$ 3,00 - 837488 R$ 0,80 - 837489 R$ 0,92 - 837493 
R$ 13,41 - 837495 R$ 16,11 - 837496 R$ 19,71 - 837497 R$ 2,60 - 837498 R$ 3,69 - 837500 R$ 3,69 - 837501 R$ 
3,69 - 837513 R$ 3,15 - 837519 R$ 11,49 - 837523 R$ 1,50 - 837524 R$ 3,29 - 837525 R$ 2,29 - 837526 R$ 6,70 - 
837527 R$ 4,60 - 837528 R$ 4,60 - 837529 R$ 6,95 - 837531 R$ 0,92 - 837548 R$ 23,00 - 837549 R$ 23,00 - 
837550 R$ 23,00 - 837551 R$ 23,00 - 837571 R$ 233,00 - 837585 R$ 269,10 - 837595 R$ 472,00 - 837596 R$ 
0,45 - 837597 R$ 1,00 - 837598 R$ 0,40 - 837611 R$ 260,00 - 837615 R$ 3,87 - 837627 R$ 1,65 - 837629 R$ 1,89 - 
837630 R$ 3,21 - 837635 R$ 5,55 - 837643 R$ 4,45 - 837657 R$ 8,19 - 838085 R$ 45,00 - 838091 R$ 35,00 - 
838097 R$ 15,90 - 838129 R$ 990,00 - 838139 R$ 574,00 - 838140 R$ 1.625,00 - 838141 R$ 1.323,00 - 838152 
R$ 50,22 - 838153 R$ 1,30 - 838158 R$ 297,00 - 838159 R$ 297,00 - 838163 R$ 84,60 - 838168 R$ 2,48 - 838171 
R$ 13,00 - 838173 R$ 0,35 - 838174 R$ 0,40 - 838175 R$ 0,29 - 838176 R$ 0,63 - 838178 R$ 0,60 - 838180 R$ 
0,30 - 838181 R$ 0,58 - 838182 R$ 0,58 - 838185 R$ 0,72 - 838221 R$ 0,60 - 838222 R$ 0,90 - 838223 R$ 1,00 - 
838224 R$ 1,99 - 838225 R$ 2,59 - 838226 R$ 4,00 - 838227 R$ 4,50 - 838296 R$ 18,90 - 838297 R$ 2,16 - 
838298 R$ 2,16 - 838299 R$ 2,16 - 838300 R$ 2,16 - 838301 R$ 2,16 - 838302 R$ 2,16 - 838304 R$ 2,16 - 838305 
R$ 2,16 - 838306 R$ 2,16 - 838308 R$ 15,95 - 838310 R$ 6,28 - 838313 R$ 0,50 - 838316 R$ 4,41 - 838317 R$ 
6,71 - 838322 R$ 70,00 - 838336 R$ 261,00 - 838339 R$ 2.466,00 - 838355 R$ 4.041,00 - 838356 R$ 5.571,00 - 
838362 R$ 95,95 - 838371 R$ 0,04 - 838372 R$ 109,00 - 838374 R$ 0,05 - 838375 R$ 0,10 - 838376 R$ 0,15 - 
838377 R$ 0,08 - 838378 R$ 0,15 - 838379 R$ 0,10 - 838381 R$ 0,07 - 838382 R$ 0,25 - 838385 R$ 4.200,00 - 
838387 R$ 6.210,00 - 838389 R$ 10.431,00 - 838391 R$ 9.900,00 - 838396 R$ 18.810,00, VALOR TOTAL 
R$424.737,26 CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 23.232.816/0001-46 
ITENS VENCEDORA - 837041 R$ 38,83 - 837125 R$ 1,84 - 837140 R$ 40,90 - 837146 R$ 94,90 - 837166 R$ 9,90 
- 837168 R$ 3,99 - 837176 R$ 3,44 - 837178 R$ 17,50 - 837233 R$ 1,39 - 837323 R$ 5,99 - 837334 R$ 2,00 - 
837337 R$ 6,10 - 837349 R$ 1,04 - 837350 R$ 2,29 - 837351 R$ 2,54 - 837354 R$ 3,89 - 837355 R$ 4,75 - 837358 
R$ 13,90 - 837360 R$ 36,90 - 837363 R$ 45,90 - 837368 R$ 119,00 - 837370 R$ 1,70 - 837372 R$ 2,30 - 837411 
R$ 3,20 - 837414 R$ 17,40 - 837426 R$ 0,53 - 837427 R$ 0,65 - 837428 R$ 0,80 - 837429 R$ 1,48 - 837431 R$ 
2,80 - 837432 R$ 3,23 - 837433 R$ 4,18 - 837434 R$ 5,50 - 837437 R$ 2,40 - 837438 R$ 3,20 - 837446 R$ 1,19 - 
837459 R$ 1,30 - 837460 R$ 1,99 - 837461 R$ 4,03 - 837462 R$ 5,10 - 837471 R$ 89,90 - 837475 R$ 20,90 - 
837477 R$ 4,50 - 837478 R$ 6,00 - 837479 R$ 4,50 - 837492 R$ 8,30 - 837494 R$ 15,90 - 837538 R$ 15,90 - 
837539 R$ 15,90 - 837540 R$ 15,90 - 837541 R$ 15,90 - 837542 R$ 15,90 - 837543 R$ 16,79 - 837544 R$ 16,79 - 
837545 R$ 16,79 - 837568 R$ 169,00 - 837569 R$ 176,00 - 837575 R$ 809,00 - 837576 R$ 899,00 - 837590 R$ 
29,80 - 837591 R$ 41,00 - 837593 R$ 31,90 - 837594 R$ 39,00 - 837602 R$ 27,00 - 837604 R$ 105,00 - 837607 R$ 
106,00 - 837609 R$ 490,00 - 837612 R$ 339,00 - 837655 R$ 3,40 - 837723 R$ 0,08 - 838081 R$ 9,40 - 838087 R$ 
4,99 - 838089 R$ 5,20 - 838095 R$ 5,80 - 838115 R$ 35,90 - 838122 R$ 34,00 - 838126 R$ 187,00 - 838138 R$ 
12,30 - 838143 R$ 34,90 - 838148 R$ 81,40 - 838149 R$ 189,90 - 838164 R$ 209,00 - 838167 R$ 2,20 - 838186 R$ 
0,76 - 838187 R$ 1,18 - 838245 R$ 214,00 - 838314 R$ 6,00 - 838334 R$ 74,00 - 838357 R$ 18,60 - 838360 R$ 
12,00 - 838364 R$ 26,60 - 838373 R$ 104,00 - 838641 R$ 10,70 - 838694 R$ 3,25 - 838695 R$ 3,70 - 838696 R$ 
5,50 - 838698 R$ 12,90 - 838699 R$ 6,80 - 838701 R$ 15,00 - 838704 R$ 26,50 - 838770 R$ 1,76 - 838777 R$ 2,24 
- 839135 R$ 0,14, VALOR TOTAL R$363.777,75 COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
26.579.029/0001-63 ITENS - 837035 R$ 11,20 - 837169 R$ 4,20 - 837236 R$ 12,34 - 837506 R$ 2,39 - 837509 R$ 
2,74 - 837511 R$ 2,74 - 837515 R$ 6,25 - 837552 R$ 26,90 - 837610 R$ 146,70 - 837613 R$ 446,17 - 837617 R$ 
10,50 - 837619 R$ 15,73 - 837620 R$ 1,89 - 837621 R$ 2,76 - 837622 R$ 3,41 - 837623 R$ 3,80 - 838080 R$ 8,00 - 
838146 R$ 32,67 - 838160 R$ 193,50 - 838161 R$ 130,50 - 838358 R$ 26,27 - 838363 R$ 20,70 - 838365 R$ 
14,40 - 838366 R$ 20,70 - 838537 R$ 8,21 - 838543 R$ 59,00, VALOR TOTAL R$60.748,24 GOLED INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF Nº 32.617.419/0001-83 ITENS VENCEDORA - 837023 R$ 34,71 - 837024 R$ 
37,65 - 837025 R$ 37,65 - 837026 R$ 37,65 - 837027 R$ 45,65 - 837029 R$ 45,63 - 837030 R$ 61,87 - 837137 R$ 
35,41 - 837138 R$ 31,23 - 837142 R$ 61,87 - 837161 R$ 4,00 - 837162 R$ 6,55 - 837170 R$ 3,50 - 837231 R$ 
45,65 - 837232 R$ 3,75 - 837268 R$ 25,33 - 837482 R$ 2,34 - 837503 R$ 4,00 - 837504 R$ 5,45 - 837508 R$ 2,74 - 
837514 R$ 4,57 - 837516 R$ 6,68 - 837517 R$ 5,35 - 837520 R$ 4,09 - 837521 R$ 6,10 - 837522 R$ 5,78 - 837530 
R$ 3,86 - 837547 R$ 23,13 - 837553 R$ 24,30 - 837554 R$ 24,30 - 837556 R$ 46,16 - 837557 R$ 79,52 - 837561 
R$ 10,80 - 837567 R$ 61,87 - 837570 R$ 175,50 - 837581 R$ 60,30 - 837582 R$ 60,30 - 837583 R$ 67,30 - 837618 
R$ 12,54 - 838078 R$ 4,41 - 838079 R$ 5,21 - 838088 R$ 1,09 - 838169 R$ 2,94 - 838188 R$ 1,58 - 838190 R$ 
1,99 - 838218 R$ 4,75 - 838219 R$ 5,35, VALOR TOTAL R$72.904,78 COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA CNPJ/CPF Nº 07.237.858/0001-13 ITENS VENCEDORA - 837226 R$ 269,00 - 837325 R$ 14,30 - 837518 
R$ 31,00 - 837536 R$ 5,00 - 837546 R$ 27,00 - 837555 R$ 50,39 - 837606 R$ 53,32, VALOR TOTAL R$11.883,33 
VALOR TOTAL GERAL R$ 1.768.704,93.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros

PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2020
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, 
CORRELATOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS 
UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DURANTE 
O PERIODO DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA SOLICITANTE. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 05/06/2020 até as 08:00 horas do dia 17/06/2020 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 17/06/2020 
as 10:00 horas (horário de Brasília), (Conforme Artigo 4º-G da Medida 
Provisória nº 926 de 20 de Março de 2020). Julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br ou através do site www.bllcompras.org.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700 ou através do 
e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA UTILIZAÇÃO DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS 
DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (INFORMATIZA APS), 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA SOLICITANTE. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 09:00 horas do dia 08/06/2020 até as 08:00 horas do dia 23/06/2020 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 23/06/2020 
as 10:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mai l 
licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Miraldo Gomes de Souza

O MUNICIPIO DE SORRISO torna público o resultado do processo 
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO - 007/2020 TENDO COMO OBJETO ' 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EMULSÃO ASFÁLTICA, PEDRA E PÓ DE PEDRA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECREATRIA(S) SOLICITANTE(S)”. SAGROU-SE vencedora do 
certame a empresa EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA, 
CNPJ nº 04.420.916/0003-13, Item nº COD. 839705, VALOR UNITÁRIO 
R$ 2.550,00; COD. ITEM Nº 839708 R$ 3.032,00; COD. ITEM Nº 839706 
R$ 2.487,00, VALOR TOTAL R$ 1.211.820,00.

Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

AVISO DE RESULTADO
DE TOMADA PREÇO N° 009/2020

Marisete M. Barbieri

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO DE ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTO GARÇAS - MT, PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019 – 
LICITAÇÃO PROCESSO N° 089/2019, REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS EXECUTIVO, 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, 
mediante as condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência, 
que teve como vencedora a empresa: SAN MARINO ONIBUS LTDA - 
CNPJ N.º 93.785.822/0001-06, sendo aderido ao ITEM: 1 –  ONIBUS - 
EXECUTIVO, NOVO, ANO DE FABRICACAO 2019/MODELO 2019, 
COM CAPACIDADE DE 31 PASSAGEIROS + AUXILIAR + MOTORISTA. 
- MOTOR: 3.8, POTENCIA 162 CV, 04 CILINDROS EM LINHA, A 
DIESEL;-TORQUE 600 NM/ 1300 A 1700 RPM;- CAMBIO: COM 05 
MARCHAS A FRENTE E 01 A RE;- EMBREAGEM: MONODISCO A 
SECO, ACIONAMENTO HIDRAULICO;- SUSPENSAO DIANTEIRA 
INTERLIGADA POR MOLA PARABOLICA E AMORTECEDORES;- 
SUSPENSAO TRASEIRA INTERLIGADA POR MOLA SEMIELIPTICA;- 
FREIO TAMBOR COM ACIONAMENTO PNEUMATICO; DIRECAO 
HIDRAULICA;- TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 150 LITROS; AR 
CONDICIONADO;- SIRENE DE RE; -SAIDA DE EMERGENCIA, SENDO 
DUAS EM CADA LATERAL E UMA NO TETO; - DTA –DISPOSITIVO DE 
TRANSPOSICAO ACESSIVEL.- POLTRONA DO MOTORISTA 
ESTOFADA E REVESTIDA EM TECIDO, COM CINTO DE SEGURANCA 
DOIS PONTOS, AMORTECIMENTO HIDRAULICO E AJUSTAVEL AS 
NECESSIDADES DO MOTORISTA, COM ENCOSTO DE CABECA;- 
POLTRONAS DOS PASSAGEIROS DO TIPO EXECUTIVA 940 MM, 
COM CINTO DE SEGURANCA DOIS PONTOS, valor unit. R$ 
356.000,00; valor total da adesão R$ 356.000,00.

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 009/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE 
PRIMAVERA DO NORTE – SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. SAGROU-SE 
vencedora a empresa THAIS SALTON GNOATO, CNPJ Nº 
17.254.689/0001-83, com valor global R$ 1.165.819,09.

Marisete M. Barbieri

ADESÃO N° 051/2020

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 5/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PISOS ESPORTIVOS INSTALADOS EM GINÁSIOS DO MUNICIPIO DE 
SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECREATRIAS SOLICITANTES. ' CONFORME A SEGUIR 
GERAÇÃO Y DE RESENDE COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF Nº 
03.526.560/0001-72 ITENS VENCEDORA - 837592 - R$ 99,66, VALOR 
TOTAL R$ R$ 298.999,99. VALOR TOTAL GERAL R$ 298.999,99.

Pregoeiros

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri



PALMEIRAS

Arthur Cabral só fez um gol
e pode render 520% de lucro

ESTADUAL

FMF deve manter Mixto e Araguaia rebaixados

Foto: ReuteRs

Arthur Cabral comemora gol do Basel contra o Getafe, pela 
Liga Europa 

Foto: Divulgação

Everton Sena está formalizado na CBF 

DA REPORTAGEM

Qualquer lista de contra-
tações erradas do Palmei-
ras entre 2018 e 2019 terá 
o nome de Arthur Cabral. 
Comprado por R$ 5 milhões, 
quantia por 50% do contrato, 
Arthur jogou só duas parti-
das pelo Palmeiras e marcou 
um gol, contra o Novorizon-
tino, pelas quartas-de-final 
do Campeonato Paulista do 
ano passado, em Novo Hori-
zonte.

Emprestado ao Basel, 
da Suíça, com obrigação de 
compra se marcar 12 gols, 
Arthur deve ser comprado 
em definitivo pelo time su-
íço mesmo se não alcançar 
a marca até 30 de junho, 
quando vence o emprésti-
mo. Hoje, ele tem nove gols 
e o campeonato nacional da 
Suíça deve retornar no dia 17 
de junho.

Se confirmar a compra, o 
Basel fará um acordo com o 
Palmeiras e pagará parcela-
damente, mas depositará ao 
todo 4,5 milhões de euros, 
ou R$ 26 milhões pela cota-

DA REPORTAGEM

A diretoria de compe-
tições da Federação Mato-
-grossense de Futebol 
(FMFMT) não mexerá no 
rebaixamento da tabela de 
classificação da primeira 
fase do Campeonato Mato-
-grossense 2020. O torneio 
foi interrompido ao térmi-
no da fase classificatória, 
com Mixto e Araguaia sen-
do os dois últimos coloca-
dos entre os 10 participan-
tes e caíram para a Segunda 
Divisão 2021.

Desde a paralisação da 
competição por causa do 
avanço da pandemia do 
novo coronavírus, a entida-
de é ferrenha em defender 
que o torneio termine den-
tro de campo. Neste cená-
rio, Cuiabá, Operário-VG, 
União Rondonópolis, Si-
nop, Nova Mutum, Poconé, 
Dom Bosco e Luverdense 
retornariam para brigar por 

ção atual. A valorização pode 
chegar a 520%, desta manei-
ra.

Logicamente, este não 
era o objetivo central do clu-
be ao contratar o atacante. A 
esperança era de que fizesse 
mais gols, fosse campeão e se 
tornasse ídolo. Do ponto de 
vista esportivo, a contratação 
do centroavante, hoje de 21 
anos, não deu resultado. Mas 
financeiramente pode ser 
um sucesso, especialmente 
num semestre em que o Pal-
meiras precisará de ajustes 
em suas contas.

A ideia não é fazer con-
tratações. Cazares, especu-
lado nos últimos dias, está 
completamente descarta-
do. O lateral-direito Daniel 
Muñoz, pretendido no pri-
meiro semestre, foi para o 
Genk, da Bélgica. A certeza 
no clube é de que Vanderlei 
Luxemburgo terá de lutar 
por títulos com o elenco que 
tem atualmente à disposição. 
Convenhamos, não é pouco, 
com jogadores como Dudu, 
Gabriel Verón, Luiz Adriano 
e Willian.

vagas à fase semifinal.
Outra proposta que será 

posta para uma possível 
reunião para decidir o fu-
turo do campeonato é en-
cerrar a disputa com a atual 
classificação, sem decretar o 
campeão e vice. Esta alter-
nativa serviria para indicar 
os representantes de Mato 
Grosso na Copa do Brasil, 
Copa Verde e para o Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D da próxima temporada.

Para o diretor de com-
petições Diogo Carvalho, 
o caminho a ser seguido é 
pelo término do Estadual 
dentro de campo. Segundo 
ele, quando foi paralisado 
no dia 15 de março, já ha-
via atingido 75% de todo o 
campeonato disputado. “O 
nosso Estadual diferente de 
outros está bem avançado. 
Falta pouco para ser encer-
rado em campo. É viável ser 
retomado”, assinalou o diri-
gente.
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Justiça determina bloqueio
de R$ 653 mil nas contas
DA REPORTAGEM

O Cruzeiro sofreu no-
vas ordens de bloqueio em 
suas contas nesta quinta-
-feira. Elas são consequên-
cias de ações trabalhistas 
do volante Charles e do fi-
siologista Emerson Silami. 
No caso de Charles, o juiz 
Alexandre Reis Pereira de 
Barros renovou a decisão, 
após o clube não compro-
var o pagamento de uma 
dívida com o volante e nem 
apresentar um acordo. O 
valor a ser bloqueado é de 
R$ 610.800,84.

“Renovo a ordem 
de bloqueio judicial de-
terminada na r. decisão 
ID.df4eae7 (...) em face do 
executado CRUZEIRO ES-
PORTE CLUBE, visando 
à satisfação do débito no 
importe de R$610.800,84, 
atualizado até 30.04.2020”, 
diz a decisão.

Ainda segundo o juiz, 
a ordem de bloqueio será 
suspensa se o Cruzeiro 
comprovar o pagamento 
do débito ou apresentar 
uma proposta de comum 
acordo com Charles. A re-
clamação trabalhista do vo-
lante teve início em julho 
do ano passado. Charles e 
Cruzeiro chegaram a fazer 
dois acordos, que não fo-
ram cumpridos pelo clu-
be. Em dezembro de 2019, 
uma “execução provisória” 
foi determinada para que o 

DA REPORTAGEM

Apesar dos fracos resul-
tados do início de tempo-
rada, Cássio defende o tra-
balho de Tiago Nunes no 
Corinthians. 

O goleiro afirmou que 
pode até ser difícil para o 
torcedor entender, mas que 
os jogadores têm evoluído 
na mão do técnico.

“Eu sei que é difícil fa-
lar isso, de repente o tor-
cedor não entende, mas eu 
creio que nós temos evolu-
ído muito; que apesar dos 
resultados negativos, nós 
estamos cada vez mais ten-
tando entender a maneira 
de trabalhar, estamos nos 
esforçando e o professor 
tem dado a maior liberdade 
para a gente conversar com 
ele sobre o jeito de jogar”, 
contou.

Para o arqueiro, Tiago 
Nunes também acertou ao 
assumir o time apenas na 
pré-temporada, e não no 
momento em que fechou 
contrato, na reta final de 
2019. “É um cara super ba-
cana, muito respeitoso, que 

CORINTHIANS

Cássio defende 
trabalho de Tiago
Nunes: “Temos 
evoluído muito”

respeita o jogador, e uma 
coisa muito legal dele, res-
peita os jogadores igual-
mente, do mais velho ao 
mais novo”, elogiou.

Desde a chegada do trei-
nador ex-Athletico, o Timão 
foi eliminado na 2ª fase da 
Libertadores para o Gua-
raní-PAR e estacionou na 
3ª posição do Grupo D do 
Campeonato Paulista antes 
da paralisação. Na visão do 
camisa 12, porém, as coisas 
tendem a mudar quando o 
futebol for retomado.

“Eu tenho muita con-
fiança que nesta volta va-
mos voltar muito bem, en-
trar num ritmo, pegar uma 
sequência boa e conseguir 
resultados. Tudo é um co-
meço de trabalho, uma mu-
dança, se a gente for pegar 
tivemos cinco, sei anos de 
trabalho de uma maneira e 
agora estamos trabalhando 
totalmente diferente”, justi-
ficou.

Ao todo, Tiago soma qua-
tro vitórias, cinco empates e 
cinco derrotas no comando 
alvinegro, para aproveita-
mento de 40,5% dos pontos.

Cruzeiro pague R$ 610 mil.
O clube ofereceu novo 

acordo, mas, desta vez, 
Charles não manifestou in-
teresse. O Cruzeiro, então, 
foi intimado a comprovar 
o pagamento do débito, o 
que ainda não ocorreu e, 
com o encerramento do 
prazo, resultou em nova 
ordem de bloqueio.

Revelado nas catego-
rias de base do Cruzeiro, 
Charles teve diversas pas-
sagens pelo clube, sendo 
emprestado no início da 
carreira, vendido para o 
futebol russo, e retornado 
até a despedida final, que 
aconteceu em dezembro de 
2015. Foram 141 jogos dis-
putados e 14 gols marcados.

OUTRO
BLOQUEIO
Na ação movida pelo 

fisiologista Emerson Sila-
mi, a juíza Anna Elisa de 
Resende Rios determinou 
o bloqueio de R$ 43 mil. 
“Concedo a tutela de ur-
gência requerida pelo autor 
e determino o acionamen-
to do Bacen Jud em face da 
ré, relativamente ao valor 
R$43.000,00”, diz a deci-
são.

O bloqueio se deu por 
dois pedidos de Silami: R$ 
18 mil por depósitos fal-
tantes do FGTS e R$ 25 mil 
pela multa prevista no art. 
477 da CLT. No mês passa-

Foto: Washington alves

Foto: Divulgação

Ex-volante Charles cobra R$ 610 mil na justiça 

Competição poderá ser retomada entre meados de 
julho e agosto 

CRUZEIRO| Volante Charles cobra R$ 610 mil do clube; pedido de Emerson Silami é de R$ 43 mil

do, Silami já havia conse-
guido, por meio da Justiça, 
uma liberação de R$ 52 mil 
das contas da Raposa por 

meio da Justiça.
Como o primeiro pe-

dido foi considerado in-
controverso, a juíza orde-

nou a liberação do valor 
assim que ele for recolhido. 
O segundo ficará deposita-
do em conta judicial até o 

fim do julgamento do caso. 
O Cruzeiro foi procurado 
e informou que não iria se 
pronunciar sobre o assunto.
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SORRISO

Instituições de ensino privadas:
liberadas a atividades presenciais

DIZ CEF

Caixa não tem como filtrar
classe de quem pede auxílio

SINOP

Homem leva 
6 tiros no Boa 
Esperança e morre

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Clemerson menDes

Presidente da CEF comentou pagamento de benefício a classes altas

Cada unidade determinará data de retorno 

Homem chegou a ser levado com vida para o HR Sinop

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Após reunião realiza-
da entre Ministério Público 
(MP), Defensoria Pública, 
Poder Executivo e proprie-
tários das unidades escolares 
da rede privada, ficou deci-
dido pela liberação da volta 
às aulas presenciais nestas 
instituições em Sorriso.

Todas as unidades de 
ensino particulares que op-
tarem pela volta das aulas 
presenciais, deverão cum-
prir o plano de contingencia-
mento apresentado ao Poder 
Executivo, bem como, as 
exigências apresentadas na 
nota técnica emitida pela Vi-
gilância Sanitária. Além dis-
so, deverão seguir o Decreto 
276, que dispõe das novas 
medidas temporárias restri-
tivas às atividades públicas e 
privadas para prevenção dos 
riscos de disseminação da 
Covid-19.

DA REPORTAGEM

A identificação do perfil 
social de quem pede o auxí-
lio emergencial de R$ 600 
(R$ 1,2 mil para mães soltei-
ras) não cabe à Caixa Econô-
mica Federal, disse o presi-
dente da instituição, Pedro 
Guimarães. 

Ele ressaltou que o ban-
co apenas executa o progra-
ma e negou fraudes na con-
cessão dos benefícios.

“Isso não é papel da 
Caixa”, declarou Pedro Gui-
marães em entrevista cole-
tiva para divulgar o balanço 
diário do auxílio emergen-
cial. Ele comentou estudo do 
Instituto Locomotiva publi-
cada pelo jornal Valor Eco-
nômico segundo o qual 3,89 
milhões de famílias das clas-
ses A e B têm algum membro 
recebendo o benefício cria-
do para atender pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
durante a pandemia.

De acordo com o es-
tudo, um terço das famílias 
das classes A e B pediu o 
auxílio emergencial nos úl-
timos dois meses. Segundo 
o levantamento, 69% dos pe-
didos procedentes da popu-

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Um homem (idade e 
identidade não reveladas) 
foi assassinado na noite de 
quarta (3) no bairro Boa Es-
perança, em Sinop. O crime 
foi registrado na Rua 5. O ra-
paz chegou a ser levado pelo 
Corpo de Bombeiros para o 
Hospital Regional, em esta-
do gravíssimo. 

De acordo com a PM, 
ele não resistiu e acabou 
morrendo. “Chegou em es-
tado grave, o médico fez o 
primeiro atendimento, mas 
a situação era bem delicada”, 

disse uma fonte do Corpo de 
Bombeiros.

Um soldado da Polícia 
Militar, que esteve no local 
do crime, informou que o 
homem morto responde cri-
minalmente por organização 
criminosa e homicídio. O 
homem teria levado três ti-
ros na cabeça, um no ombro 
e um em cada braço.

A polícia busca pistas 
do atirador que teria fugido 
em um carro, cujas carac-
terísticas são apuradas. No 
momento dos disparos havia 
outras pessoas com o rapaz, 
mas não teriam sido alveja-
das.

DA REPORTAGEM

Diante do bom entendi-
mento entre os represen-
tantes do Ministério Público 
(MP), Defensoria Pública e 
Poder Executivo, que estive-
ram reunidos na sede do MP, 
para alinhar a reabertura de 
bares academias, atividades 
religiosas em Sorriso, um 
encontro foi realizado nesta 
semana com os proprietários 
destes locais, bem como com 
os líderes religiosos para que 
as atividades possam retor-
nar, porém, com o cumpri-
mento dos planos de contin-
genciamento.

A Prefeitura de Sorriso 
solicitou a análise em cará-
ter urgente das ações que já 
vêm sendo adotadas desde o 
início da pandemia do novo 
coronavírus, causador da 
Covid-19, além do pedido 
de arquivamento da ação ci-
vil pública, movida pelo MP 
e Defensoria, que culminou 
em uma liminar do Tribunal 
de Justiça, determinando o 
fechamento de bares, acade-
mias e igrejas da cidade.

O procurador jurídico 
do município, Daniel Melo, 
lembra que, depois de re-
abertos estes locais, haverá 
uma fiscalização rigorosa por 
parte do Poder Público acer-
ca do cumprimento dos pla-
nos de contingenciamento. 
“Vamos implementar ações e 

se necessário, vamos aplicar 
sanções”, declarou o procu-
rador.

Delineado um bom siste-
ma de votação remota, ele 
precisará ser testado em lo-
calidades pequenas ou com 
públicos restritos. Desse 
modo as vulnerabilidades 
poderão ser conhecidas e sa-
nadas a tempo.

É um processo familiar 
ao Brasil, que chegou à ino-
vadora urna eletrônica exa-
tamente assim, mediante 
passos pequenos e seguros. 
Seguindo a receita, a escolha 
de representantes da popu-
lação num futuro visível po-
derá se livrar das amarras e 
dos custos do século 20 sem 
perder credibilidade.

É importante reforçar 
os cuidados que os estabe-
lecimentos deverão tomar, 
como oferecer álcool em 
gel para os usuários, exigir 
a permanência dos mesmos 
com máscara o maior tempo 
possível – nos bares e restau-
rantes, exceto no momento 
de ingestão de alimentos e 
bebidas –, bem como privar 
pela limpeza permanente 
de bancos, cadeiras e mesas 
para evitar contágio.

Em Sinop, tais locais es-
tão liberados; caso não cum-
pram as recomendações, 
sanções podem ser tomados 
e o estabelecimento pode até 
ser fechado.

Foto: Divulgação

Academias em Sorriso estão liberadas 

Bares, academias e igrejas estão
liberados para volta de atividades
SORRISO | Reunião foi realizada esta semana; entidades deverão seguir plano de contingência

A decisão pela reto-
mada das aulas presenciais 
da rede privada, nesse mo-
mento, cabe a cada estabe-
lecimento de ensino, sendo 
ainda que esta deverá ser de 
forma gradativa e segura, as-

lação de maior renda foram 
aprovados.

Pela legislação que 
criou o auxílio emergencial, 
a análise dos requerimentos 
cabe à Dataprev, estatal fede-
ral de tecnologia. A empresa 
vasculha 17 bases de dados e 
verifica se o autor do pedi-
do se enquadra nos critérios 

para receber o auxílio.
Em tese, a legisla-

ção não proíbe pessoas das 
maiores faixas de renda de 
receber o benefício. 

Cidadãos das classes A e 
B podem ter acesso ao auxí-
lio emergencial caso todos na 
família estejam trabalhando 
na informalidade e não te-

nham declarado Imposto de 
Renda no ano passado.

Segundo Guimarães, 
os casos de fraudes bancá-
rias relacionados ao auxílio 
emergencial são muito bai-
xos. “O nível de fraudes na 
Caixa envolvendo o auxílio 
emergencial é próximo de 
zero”, disse.

segurando aos pais o direito 
de disponibilização de aulas 
e avaliações não presenciais 
para os estudantes cujos ge-
nitores/responsáveis legais 
fizerem a opção de não auto-
rizar o retorno dos estudan-

tes à escola, durante o lapso 
temporal em que pendurar a 
pandemia, coibindo-se a re-
provação de alunos por falta 
nessa hipótese, como consta 
no Art. 6° - letra O, do Decre-
to 276.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Mais de dois milhões de 
proprietários de veículos 
de Mato Grosso já podem 
imprimir, em papel A4, o 
Licenciamento Anual do 
Veículo em qualquer lugar 
em que tiver acesso à in-
ternet e impressora. Esta 
é uma forma de propor-
cionar mais comodidade 
e facilidade ao cidadão, 
evitando deslocamento 
desnecessário a qualquer 
unidade do Detran-MT.

O serviço foi autori-
zado pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran) e disponibilizado 
pelo Governo do Estado, 
através do site do Detran-
-MT (www.detran.mt.gov.
br). 

A impressão em papel 
A4 tem o mesmo valor 
jurídico como documen-
to de porte obrigatório, e 
tem a segurança garantida 
por meio de QR Code, que 
está ligado à base nacional 
de dados do Denatran.

Para o presidente do 
Detran-MT, Gustavo Vas-
concelos, a impressão do 
Licenciamento em papel 
A4 vai diminuir a buro-
cracia e melhorar a efici-
ência do Estado no acesso 
ao serviço pelos proprie-
tários de veículos.

SEGUNDA VIA
Com o documento im-

FACILIDADE | Mais de dois milhões de proprietários de veículos já podem imprimir o documento no novo formato
Foto: Lidiana Cuiabano

Impressão do Licenciamento Anual do Veículo em papel A4 

presso em papel A4 não 
será mais necessário pe-
dir a segunda via do Li-
cenciamento. Caso o pro-
prietário do veículo tenha 
sofrido extravio, furto 
ou roubo do documento, 
basta imprimir a segunda 
via em qualquer lugar em 
que tenha acesso à inter-
net e impressora.

Desde 2019, o Detran-
-MT já disponibiliza aos 
proprietários de veículos 
a versão do Licenciamen-
to Digital, através do apli-
cativo Carteira Nacional 
de Trânsito. Esse modelo 
continua valendo e tem o 
mesmo valor jurídico do 
documento impresso em 
papel A4.

COMO IMPRIMIR?
O proprietário do ve-

ículo, após quitar todos 
os débitos (IPVA, Taxa 
de Licenciamento, Segu-
ro DPVAT, dívida ativa 
e possíveis multas), deve 
acessar o site do Detran-
-MT (www.detran.mt.gov.
br) e digitar os dados do 
veículo, como placa e Re-
navam, na opção “CON-
SULTE SEU VEÍCULO”.

Na sequência, vai abrir 
uma página contendo to-
das as informações do ve-
ículo e a opção “CLIQUE 
AQUI PARA IMPRIMIR O 
CRLV DIGITAL”. Ao clicar 
em cima, o modelo para 
impressão A4 irá aparecer 
na tela para impressão.

Licenciamento já pode ser
impresso em folha sulfite


