
REDUÇÃO DA
TIRAGEM EM
RESPEITO AOS
FUNCIONÁRIOS

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

SOBRE RESPIRADORES

O Dr. Abdon Karhawi, especialista em infectologia e professor universitário, desmentiu as “fake news” 
surgidas nos últimos dias e garantiu a qualidade dos 120 respiradores que o Governo de MT adquiriu no 
exterior.                   Página -2

Tchéllo Figueiredo

AssessoriA

 ilusTrAção

VERA E S.CARMEM

As obras de pavimentação de 70,5 km das rodovias MT-140 e MT-422 em Vera 
e Santa Carmem vão facilitar o escoamento da produção e proporcionar o de-
senvolvimento da região Médio Norte de Mato Grosso. São realizadas obras 
de pavimentação na MT-140 e na MT-422.                                                     Página  -4

Pavimentação de rodovias vai
interligar cidades do Nortão

Prefeitura
intensifica
desinfecção
biológica
A desinfecção biológica, realizada 
pela Prefeitura de Sinop, está sen-
do intensificada em pontos estra-
tégicos. Conforme a coordenadora 
da Média e Alta Complexidade da 
Secretaria de Saúde, Amanda Ma-
ciel, os locais foram pensados pelo 
grande número de pessoas em 
circulação durante todos os dias.   
         Página  - 8
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A forma de relação humana, principalmen-
te na profissional não será a mesma, tere-
mos uma relação muito maior no online

Nunca a humanidade esteve tão co-
nectada na ciência médica, sendo acom-
panhada em cada descoberta, conclusão 
científica pelas pessoas de todo o planeta. 
Uma corrida científica para minimizar as 
mortes por todos os países. Um congresso 
nada teórico, totalmente prático, empíri-
co. Esta conexão planetária pela internet, 
em aplicativos, criou uma comunicação 
instantânea, imediata. Desde os proto-
colos de prevenção, como de tratamento 
que foi se formando de acordo com as 
conclusões chegadas no dia a dia, a cada 
morte ou sucesso do tratamento. Todos 
os congressos que participei são basica-
mente apresentações dos sucessos dos 
tratamentos ou muito raramente os insu-
cessos. Muitos vão para aproveitar a parte 
comercial, o turismo e as festas. Um cli-
ma de alegria, vaidade, paqueras, tudo de 
bom, como ir ao shopping, por exemplo. 
Mas este congresso da pandemia é opos-
to. É real. É guerra da humanidade contra 
um outro planeta inimigo que veio para 
matar os terráqueos e destruir a Terra.

Já vimos muitos filmes assim, comen-
do pipoca e depois saindo do cinema e 
voltando para vida fora da história. Agora, 
estamos todos no elenco do filme e espe-
rando a nossa vez de entrar em ação, indo 
para um hospital e até mesmo saindo dele 
encaixotado.

A ciência com todos profissionais, in-
terligados em tempo real e em todos os 
países buscando urgentemente um tra-
tamento mais adequado que possa evitar 
mais mortes.

O gás ozônio ganhou destaque, por ser 
virucida, passou a ser usado para os am-
bientes, roupas, na paramentação e des-
paramentação. No Brasil, não é aprovado 

para usar nos humanos pela medici-
na, mas na Itália e Espanha, pesqui-
sas foram realizadas, com nível de 

sucesso muito alto.
Na pesquisa de 36 casos condenados a 

entubação, somente um foi para a respi-
ração mecânica. Em São Paulo, a cada 5 
internados na UTI, 1 falece. Acredito que 
o uso do ozônio como protocolo nos trata-
mentos da covid-19, salvaria muitos brasi-
leiros.

Na corrida contra o tempo, foi se ade-
quando o momento a dose e eficácia em 
cada fase da doença, do uso da cloroquina, 
do anticoagulante, dos corticoides e venti-
lação mecânica.

Diante do caos, a humanidade sempre 
irá evoluir, e neste momento já expandi-
mos muito nesta intercomunicação glo-
bal imediata. A forma de relação humana, 
principalmente na profissional não será a 
mesma, teremos uma relação muito maior 
no online. E, além disso, cursos e congres-
sos passarão a acontecer com maior fre-
quência.  Os hospitais construídos nesta 
pandemia, poderão ficar para os atendi-
mentos cotidianos e os gestores do futuro, 
aprenderão que com vontade tudo pode ser 
feito rapidamente e com qualidade.

Sempre a economia mandou no mun-
do, na política e no judiciário até mesmo 
nas igrejas. Agora, vimos que a saúde do 
ser humano e a economia andam juntos. 
Quem movimenta a economia é este ser-
zinho que somos e quando paramos, a 
economia entra em falência múltipla dos 
órgãos e terá que ir para UTI, ser entubada.

Desconfio que irá faltar respirador para 
a senhora economia global. Que para se 
poupar, não quis gastar com isto.

ROSÁRIO CASALENUOVO JÚNIOR É 
DENTISTA, PROFESSOR DE ODONTOLO-
GIA HÁ 30 ANOS, MÚSICO E ARTICULISTA

Pandemia: um congresso da 
humanidade em tempo real

ROSÁRIO CASALENUO-
VO JÚNIORSe não tivesse a película...
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O tempo passou, o celular não caiu, 
mas me senti tentado a “migrar” para a 
película mais cara. Já que é para usar 
algo que não gosto, que seja, ao menos, 
algo de qualidade. Feita a instalação se-
gui usando ao aparelho, sem que o mes-

mo levasse qualquer tombo.
Alguns dias atrás, por conta dos 

cuidados com a pandemia do corona-
vírus, subi para o quarto carregando 
o celular no meio de algumas roupas 
limpas que havia deixado me “espe-
rando” na garagem, e esqueci que ele 
estava ali. Ao erguer a roupa o infeliz 
deu um salto mortal, caindo da altura 
da cama de tela no chão. Foi o sufi-
ciente para que a película se despe-

disse de sua curta vida. Não fiquei sa-
tisfeito com a perda, mas me conformei 
com o fato da proteção ter valido a pena, 
e no dia seguinte instalei outra, exata-
mente igual. Espero que essa dure mais.

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/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Trocar a tela de um celular é algo que, em linhas gerais, fica 
caro. Alguns modelos de tela tem o valor ainda mais expressivo, 
quase inviabilizando a troca, “forçando” o usuário a comprar 
outro aparelho. No meu caso uma possível troca é viável, mas 
ainda assim, é um investimento que jamais vou gostar de ter 
que fazer. O que nos resta, então, é cuidar, não é mesmo?
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Eu sempre gostei de usar o celular 
sem película e sem capinha, mesmo 
sabendo que, dessa forma, estou viven-
do “perigosamente”. Era extremamente 
raro um aparelho meu cair, e isso me 
dava bastante tranquilidade. Sim, você 
leu certo: “era”. Por conta de 
um problema de saúde al-
guns dispositivos, controles 
remotos, canetas e outros 
resolvem, de vez em quando 
e sem prévio aviso, alçar voo 
da minha mão até o chão. 
Para evitar prejuízos resolvi 
adotar o uso dos acessórios, 
mesmo sendo, inicialmente, 
desconfortável para quem 
não estava acostumado com eles.

Comprei uma capinha simples, fumê, 
e, inicialmente, solicitei a instalação de 
uma película de gel que havia acompa-
nhado o aparelho (uma capinha também 
havia sido enviada com o dispositivo, 
mas como esqueci completamente de 
sua existência, acabei por comprar algo 
sem necessidade). Optei pela película de 
gel por não gostar da aparência das pe-
lículas de vidro “comuns” em aparelhos 
com tela com acabamento curvo e por 
achar extremamente exagerado o valor 
pedido na película 3D.

DA REPORTAGEM

O Dr. Abdon Karhawi, 
especialista em infectolo-
gia e professor universi-
tário, desmentiu as “fake 
news” surgidas nos últimos 
dias e garantiu a qualidade 
dos 120 respiradores que 
o Governo de Mato Gros-
so adquiriu no exterior. As 
fake news também foram 
desmentidas por um laudo 
elaborado pela equipe téc-
nica do Hospital Estadual 
Santa Casa e outro da em-
presa que fez a testagem 
dos equipamentos.

As notícias falsas, que 
circularam em alguns si-
tes e grupos de WhatsApp, 
afirmavam que os equipa-
mentos não serviriam para 
tratar pacientes do novo 
coronavírus. A afirmação 
teria base em supostos re-
latos de supostos médicos 
do hospital, cujos nomes 
sequer foram citados.

Em vídeo divulgado nas 
redes sociais, o especialista 
na área afirmou categori-
camente que essa infor-
mação “é uma mentira”. O 
médico, inclusive, orientou 
o Governo de Mato Grosso 
a escolher o modelo mais 
adequado de equipamento.

“Infelizmente algumas 
pessoas de má índole es-
tão fazendo essa divulga-
ção, tentando desacreditar 
a compra e fazendo com 
que a população fique in-
segura”, afirmou Abdon, 
que é referência nacional 
no assunto. De acordo com 
o médico, os respiradores 
atendem a todas as normas 
técnicas e protocolos de se-
gurança do Ministério da 
Saúde, não representando 
nenhum risco aos pacien-
tes ou às equipes médicas. 
“Os respiradores são extre-
mamente adequados para Médico infectologista Dr. Abdon Karhawi 

Infectologista e laudos desmentem
fake news sobre respiradores
PURA BALELA | Referência nacional, médico garante que equipamentos estão aptos para tratar casos de Covid-19

Foto: Christiano antonuCCi

atender pacientes com co-
vid-19 ou qualquer pacien-
te com doença pulmonar 
grave. Eles fazem todas as 
modalidades de ventilação 
que nós fazemos no dia a 
dia”, explicou. 

O infectologista relatou 
que todos os respiradores 
foram testados pela equipe 
técnica da Secretaria de Es-
tado de Saúde e, inclusive, 
já estão sendo usados nos 
pacientes que contraíram 
o vírus. “Quero deixar to-
dos seguros que os venti-
ladores são adequados, são 
120 respiradores que foram 
comprados, e estão funcio-
nando de maneira muito 
adequada nos hospitais ge-
ridos pelo Estado de Mato 
Grosso e vão ajudar muita 
gente, as que mais preci-
sam”, concluiu.

QUALIDADE
Além do Dr. Abdon, ou-

tros dois lados desmentem 
as notícias falsas. O primei-
ro é um laudo técnico assi-
nado pela diretora da Santa 
Casa, Patrícia Neves, e pelo 
médico intensivista Ilson 
Lara também atesta a pro-
cedência dos respiradores.

“Este aparelho atua efi-
cientemente na melhora 
de troca respiratória pul-
monar com incremento da 
PEEP (pressão expiratória 
final positiva), dando total 
condições para a recupera-
ção pulmonar do paciente. 
Logo, reafirma que o apare-
lho da marca Amoul – mo-
delo T7, é totalmente ideal 
para tratamento desta pa-
tologia”, diz a conclusão do 
laudo. O outro laudo, feito 
pela empresa Mediall Brasil 
(que testou os equipamen-
tos), igualmente confirmou 
que os respiradores esta-
vam aptos para serem uti-
lizados.



Vagas de Emprego
1-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
2- Enfermeira, com COREN ativo;
3-Auxiliar financeiro, com experiência; 
4-Auxiliar técnico, com experiência em 
instalação e manutenção de internet; 
5-Conferente, com experiência;
6-Zeladora, com experiência;
7-Pintor, com experiência em peças 
agrícolas; 
8-Motorista / Montador, com experiência;
9-Vendedora, com experiência em bouti-
que; 
10-Vendedora, com experiência em redes 
sociais; 
11-Operadora de caixa, com experiência; 
12-Montador de estruturas metálicas, com 
experiência, disponibilidade para viagens, 
com CNH AB;
13-Soldador, com experiência, disponibili-
dade para viagens;
14-Auxiliar de montagem, com experiência 
em montagem de coberturas; 
15-Pintor, com experiência; 
16-Secretária do lar, com experiência e 
referências; 
17-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior.

Caso tenha alguma vaga ao qual se inte-
ressem fiquem à vontade em nos procurar, 
teremos o maior prazer em recebê-los. 
Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 
07h30min às 10h30min e das 13h30min 
às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico
Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-
1922 / 9 9634-7208
www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.
org.br 
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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. 

VENDAS
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CONSTRUTORA CONCRETIZE LTDA, CNPJ: 
27.344.402/0001-60, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia 
– LP e Licença de Instalação - LI para  um Condomínio 
Residencial Multifamiliar em Alvenaria, com 04 unidades 
residenciais, localizado na Avenida são Gonçalo esquina 
com a Rua Valdoyr João Ferrazzo, quadra 05 lote 15/16, 
Bairro Residencial Panamby II., Município de Sinop/MT. 
Não EIA/RIMA.

O Sr. Loinir Gatto, inscrito no CPF sob o n° 369.569.960-49 
Proprietário da Fazenda Cabeceira V. Torna público que 
requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente, a Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO) para Atividade de Irrigação nesta propriedade 
com as seguintes características: Município: Ipiranga do 
Norte - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Captação Sub-
terrânea, Modalidade: Aspersão móvel por pivô central; 
Área: 202,9 ha  Não sendo necessário a elaboração de 
EIA/RIMA;

CENTROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, CNPJ 
36.942.902/0005-18, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICÍPIO DE SI-
NOP, a Licença Prévia e Licença de Instalação e Licença 
de Operação, para atividade de Comércio Varejista de gás 
liquefeito de petróleo (GLP), na Rua Formosa, nº 167, no 
Jardim América, em Sinop/MT. Engenheira Agrícola e Am-
biental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

O Sr. Sulimar José Giacomelli, inscrito no CPF sob o n° 
525.818.889-20 Proprietário da Fazenda Nossa Senho-
ra do Caravagio. Torna público que requereu perante a 
SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO) para Atividade de Irrigação nesta propriedade 
com as seguintes características: Município: Vera - MT; 
Bacia Hidrográfica: Amazônica; Captação Córrego Fon-
seca, Modalidade: Aspersão móvel por pivô central; Área: 
235,45 ha  Não sendo necessário a elaboração de EIA/
RIMA;

SS TRANSPORTES EIRELI, estabelecido na Avenida Ma-
rechal Candido Rondon, nº 677, Centro, Cláudia/MT, ins-
crita no CNPJ nº 37.116.252/0001-90, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de 
Mato Grosso/MT, a Renovação da Licença de Operação 
– LO da atividade de transporte rodoviário de produtos pe-
rigosos. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda 
– Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

FABRIS E KARLING LTDA, portadora do CNPJ nº 
32.312.995/0001-12 e Inscrição estadual No. 13.748.403-
8 torna público que requereu junto a SEMA – MT, Reno-
vação de Licença de Operação e a Alteração de Razão 
Social para FABRIS E FABRIS LTDA, para continuar de-
senvolvendo as atividades serraria com desdobramento 
de madeiras, beneficiamento e fabricação de Cavaco no 
Município de NOVA UBIRATÃ/ MT.

O Sr. Jhovani Zonta, inscrito no CPF sob o n° 003.342.071-
85 Proprietário da Fazenda Zonta. Torna público que re-
quereu perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Am-
biente, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para Atividade de Irrigação 
nesta propriedade com as seguintes características: Mu-
nicípio: Nova Ubiratã - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; 
Captação Rio Von Den Steinen, Modalidade: Aspersão 
móvel por pivô central; Área: 795 ha  Não sendo necessá-
rio a elaboração de EIA/RIMA;

A PATRIMÔNIO INCORPORAÇÕES 28 SPE LTDA, 
estabelecida na Avenida das Embaúbas, QD.113, 
LT.11/12/13, Setor Comercial, Sinop/MT, inscrita no CNPJ 
nº 29.292.784/0001-50, Torna Público que requereu junto 
a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável do município de Sinop/MT, a Licença de Operação 
– LO da atividade de Meio de hospedagem - Hotel. Não 
foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções 
Ambientais (66)99626-3037

FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI – CNPJ: 
12.843.394/0001-29, localizado na Av. das Nações, 3899-
S, Bairro Parque das Américas, município de Lucas do Rio 
Verde/MT torna público que requereu junto a SEMA/MT – 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e 
alteração de Razão Social e LP e LI para regularização de 
ampliação existente da atividade de “Lavanderia industrial 
para roupas e artefatos industriais”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FI-
GUEIREDO SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@
gmail.com

TEREZA BELLASCUZA NAVARRO com CNPJ N° 
04.208.184/0001-30 e Inscrição estadual n°. 13.198.267-
2, torna público que requereu junto a SEMA – MT, a Re-
novação da Licença de Operação - LO para desenvolver a 
atividades de Serraria com Desdobramento de Madeiras e 
Beneficiamento no Município de FELIZ NATAL/ MT.

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-1017 
PEIXOTO DE AZEVEDO – ESTADO DE MATO GROSSO 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO 

AVISO DE REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N° 009/2019 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO torna público que o Presidente do CISVP, Sr. Mauricio Ferreira de Souza, 
em despacho administrativo REVOGOU o Processo Licitatório Chamada Pública nº 
009/2019, e todos os atos que dele deram origem ao qual tinham com objeto o 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA,  
EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO, 
LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, Nº 269, BAIRRO 
ALVORADA, EM PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, tendo em vista a superveniência 
de razões de interesse público que fazem com que o procedimento licitatório, 
inicialmente pretendido, não seja mais conveniente e oportuno para a Administração 
Pública, desse modo sendo contrário ao interesse público. 
Peixoto de Azevedo, 09 de junho de 2020. 
 

_________________________ 
Maurício Ferreira de Souza 

  Presidente do CISVP 
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AVISO DE REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N° 009/2019 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO torna público que o Presidente do CISVP, Sr. Mauricio Ferreira de Souza, 
em despacho administrativo REVOGOU o Processo Licitatório Chamada Pública nº 
009/2019, e todos os atos que dele deram origem ao qual tinham com objeto o 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO MÉDICO NA ÁREA DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA,  
EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO, 
LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, Nº 269, BAIRRO 
ALVORADA, EM PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, tendo em vista a superveniência 
de razões de interesse público que fazem com que o procedimento licitatório, 
inicialmente pretendido, não seja mais conveniente e oportuno para a Administração 
Pública, desse modo sendo contrário ao interesse público. 
Peixoto de Azevedo, 09 de junho de 2020. 
 

_________________________ 
Maurício Ferreira de Souza 

  Presidente do CISVP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2020

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 

Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 04 de Junho 

2020, com início às 14:00hs , tendo como objeto registro de preços para 

contratação de serviços de locação de brinquedos infláveis para atender 

a demanda das Secretarias Municipais, da qual foi vencedora a empresa: 

Itens 203864, 824829, 824830, 824831, 826557, 827824, 832500, 

836149, RAQUELI MARIA MOURA GOETTEMS 05076682948 , inscrita 

no CNPJ sob o número 27.186.799/0001-09 no valor de R$ 53.560,00.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 09 de Junho de 2020.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos da fase julgando das propostas de preços no dia 12.06.2020 às 
09:00 horas. Nova Mutum - MT, 09 de junho de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro
Eduardo Henrique Correia Miiller

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, para os 
equipamentos médicos hospitalares, odontológicos, fisioterápicos e 
laboratoriais das unidades de saúde. Tipo: Aberto e Fechado Disputa: 
menor preço por lote - Data de abertura: 23 de junho de 2020. Horário: 
09h10min – local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no 
site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-
mail: eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum – MT, 09 de junho de 2020.
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DA REPORTAGEM

As obras de pavimentação 
de 70,5 km das rodovias MT-
140 e MT-422 nos municípios 
de Vera e Santa Carmem vão 
facilitar o escoamento da pro-
dução e proporcionar o de-
senvolvimento da região Mé-
dio Norte de Mato Grosso. 

São realizadas obras de 
pavimentação na MT-140, 
no trecho de 30,5 km entre 
as cidades de Vera e Santa 
Carmem. Também são exe-
cutadas obras em 40 km da 
MT-422, em Santa Carmem, 
no trecho que vai do entron-
camento da MT-140 até o en-
troncamento da MT-423, em 
direção à cidade de União do 
Sul.

As obras são realizadas 
pela Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística 
(Sinfra), através de um con-
vênio com as prefeituras de 
Vera e Santa Carmem, além 
da parceria público-privada, 
conhecida como PPP Social, 
com a Associação dos Benefi-
ciários da Rodovia “João Adão 
Scheeren”. No convênio com 
a prefeituras de Vera e Santa 
Carmem, são investidos R$ 15 
milhões do Governo do Esta-
do e mais R$ 1,9 milhão dos 

Municípios para a execução 
da pavimentação dos 30,5 km 
que vão interligar definitiva-
mente os dois municípios por 
vias asfaltadas.

Conforme o secretário de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo de Olivei-
ra, esse modelo de parceria 
é fundamental para que as 
obras possam ser realizadas 
com maior celeridade e eco-
nomia de recursos, uma vez 
que a união dos esforços per-
mite que cada ente seja o fis-
cal da execução da obra.

“Este Governo dá muita 
prioridade às parcerias. É uma 
forma de envolver as prefei-
turas não só na fiscalização, 
mas também no andamento 
das obras. Com o convênio, 
as obras são executadas com o 
apoio das prefeituras e fiscali-
zadas por todos os moradores 
da região”, disse o secretário.

Com a pavimentação, toda 
essa região do Médio-Norte 
será beneficiada, especial-
mente no que diz respeito 
ao escoamento da produção 
agrícola e o desenvolvimento 
econômico. Isto porque a pa-
vimentação vai permitir criar 
uma rota alternativa e para-
lela à BR-163, em uma parte 
do trecho entre as cidades de 

Foto: tchéllo Figueiredo

Foto: divulgação

No convênio, são investidos R$ 15 mi do Estado e R$ 1,9 mi dos 
Municípios 

Desinfecção é feita para ajudar combater Covid

Pavimentação de rodovias
vai interligar municípios
VERA E SANTA CARMEM | A pavimentação vai facilitar o escoa-
mento da produção da região Médio Norte

SORRISO

Prefeitura investe 
R$ 2,7 milhões em 
maquinários e veículos

SINOP

Prefeitura intensifica desinfecção biológica

DA REPORTAGEM

Aprimorar o trabalho pres-
tado ao município. Esse tem 
sido o objetivo que move 
os gestores de Sorriso nes-
ses 34 anos de emancipação 
político-administrativa, afi-
nal uma terra promissora 
é feita com várias mãos e 
muito trabalho. E para dar 
continuidade a esse trabalho 
nesta quarta-feira (10), será 
realizada a entrega de ma-
quinários e veículos para sete 
secretarias municipais. A en-
trega será realizada no Horto 
Florestal Sebastião Almeida 
da Silva, às 8h.
Conforme o prefeito Ari La-
fin, as máquinas e veículos 
serão essências para a ma-
nutenção dos serviços das 
secretarias de Agricultura e 
Meio Ambiente; Transpor-
tes; Obras e Serviços Pú-
blicos; Segurança Pública, 
Trânsito e Defesa Civil; Es-
porte e Lazer; e Saúde e Sa-
neamento.
A Secretaria de Obras e Ser-
viços Públicos receberá uma 
retroescavadeira avaliada em 
R$ 225,5 mil e duas carretas 
agrícola basculante no valor 
de R$ 15,5 mil cada. A Secre-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A desinfecção biológi-
ca, realizada pela Prefeitura 
de Sinop, está sendo intensi-
ficada em pontos estratégicos. 
Conforme a coordenadora 
da Média e Alta Complexi-
dade da Secretaria de Saúde, 
Amanda Maciel, os locais fo-
ram pensados pelo grande 
número de pessoas em circu-

taria de Saúde e Saneamento 
será contemplada com uma 
van com 15 lugares no valor 
de 173.000,00. A Secretaria 
de Segurança Pública, Trân-
sito e Defesa Civil irá receber 
duas máquinas para a pintu-
ra de sinalização: uma para 
pintura a frio com carreta, 
avaliada em R$ 237 mil e a 
outra para pintura a quente 
no valor de R$ 109 mil. E a 
Secretaria de Esporte e Lazer 
receberá uma van rodoviária 
de 31 lugares adquirida por 
R$ 356 mil. 
As máquinas e veículos des-
sas pastas foram adquiridos 
com recursos próprios do 
município.
Já a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente irá receber 
uma escavadeira hidráuli-
ca, avaliada em R$ 549 mil 
e duas camionetes S10, no 
valor de 171.150,00 cada; o 
recurso para a compra é do 
Fundo Municipal do Meio 
Ambiente em parceria com 
o Ministério Público. Já a 
Secretaria de Transportes 
irá receber uma escavadeira 
hidráulica e uma camionete 
S10, avaliadas nos mesmos 
valores acima, adquiridos 
com fundos do Fethab.

Sorriso e Sinop.
DESENVOLVIMENTO
Já as obras de pavimenta-

ção de 40 km da MT-422, em 
Santa Carmem, são realizadas 
em razão da PPP Social com 
a Associação dos Beneficiá-
rios da Rodovia “João Adão 
Scheeren”. Neste modelo de 
parceria, a Sinfra está inves-
tindo R$ 28 milhões na obra, 
enquanto os outros R$ 5,6 mi-
lhões serão oriundos de con-
trapartida da associação. Essa 
obra trata-se de uma primei-
ra fase da pavimentação nes-
te trecho da MT-422, que vai 
permitir ligar definitivamen-

te Santa Carmem e União do 
Sul por vias asfaltadas. Com a 
conclusão deste trecho e mais 
a pavimentação da MT-140, 
haverá a melhoria da logís-
tica da região Médio Norte, 
principalmente, no acesso até 
a rodovia BR-163, por onde 
toda safra de grãos é escoa-
da.Desse modo, segundo o 
secretário Marcelo, as obras 
vão estimular as atividades do 
agronegócio da região, que já 
é reconhecida por sua grande 
produção de grãos, além de 
dar segurança para todos que 
transitam pelas estradas esta-
duais.

lação durante todos os dias.
“Estamos trabalhando 

todos os meios possíveis para 
combater o novo coronavírus 
em nosso município. A desin-
fecção vem para somar, já es-
tamos fazendo esse trabalho 
e, agora, estamos intensifican-
do-o, para que a população 
possa circular nestes locais de 
forma mais segura”, explica a 
coordenadora. 

O trabalho é feito todas 

as segundas, quartas e sextas-
-feiras, a partir 20h, nas Ave-
nidas Júlio Campos, Tarumãs, 
Embaúbas, Figueiras e André 
Maggi. Também há um cro-
nograma de limpeza em uni-
dades de saúde:

Segundas-feiras, às 18h – Posto 
de Coleta para exames de Co-
vid-19;
Terças-feiras, às 18h – Posto de 
Coleta e Farmácia André Maggi;

Quartas-feiras, às 18h – Posto de 
Coleta e Farmácia Umuarama;
Sextas-feiras, às 17h – Secreta-
ria Municipal de Saúde;
Sextas-feiras, às 18h – Posto 
Palmeiras;
Sextas-feiras, às 19h – Posto Ibi-
rapuera;
Sábados, às 13h – Posto Menino 
Jesus;
Sábados, às 14h – Posto Sebas-
tião de Matos.


