
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!

ESCOLAS PARTICULARES

Assim como as unidades de ensino superior foram obrigadas a suspender as aulas presenciais, a maio-
ria das escolas da rede particular de ensino de Sinop definiram pela suspensão imediata das aulas 
presenciais a partir de segunda (22) até o dia 5 de julho.               Página -4

AssessoriA

Clemerson mendes

divulgAção

Em Sinop, que determinou o toque de recolher desde esta sex-
ta até o próximo dia 5 de julho, das 22h30 às 5h, os 20 leitos do 
Hospital Regional estão totalmente ocupados e, por enquanto, 
não há mais vagas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do 
serviço público.                Página  - 4

Sinop já não tem mais
vagas em UTIs públicas

Toque de
recolher 
em Sorriso:
positivo
A Secretaria de Segu-
rança Pública de Sorriso 
avaliou como positivas as 
ações desenvolvidas até o 
momento após o início do 
toque de recolher na últi-
ma quarta-feira. O horário 
para que as pessoas não 
estejam na rua compre-
ende das 22h às 5h.
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Não temos uma liderança nacional 
coesa e comprometida com as vidas

A pandemia nestes 90 dias trouxe uma gui-
nada no mundo e, principalmente no Brasil, o 
chamado novo normal, com consequências 
gravíssimas nos seus aspectos humanitários, 
sociais e econômicos. Infelizmente, não temos 
uma liderança nacional coesa e comprometida 
com as vidas e, numa discussão tresloucada e 
irracionalidade completa vão se perdendo vidas 
que poderiam ser evitadas neste caos pandêmi-
co.

Em Mato Grosso, de certa maneira, não tem 
sido diferente. Inicialmente, o objetivo principal 
do distanciamento social era para estruturação 
dos hospitais regionais e principalmente da Ca-
pital com leitos de UTIs e enfermarias. Ocorre 
que os leitos de UTIs implantados no interior do 
estado são pífios para atender regiões de 400, 
500 ou 600 mil habitantes, como são os casos de 
Cáceres, Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop.

Com isso, continuaremos com o padrão cul-
tural da “ambulânciaterapia” na tentativa de 
trazer os pacientes para Cuiabá. E será tentativa 
mesmo, pois não terá vagas em Cuiabá e Várzea 
Grande.

E agora, governador Mauro Mendes, prefeito 
Emanuel Pinheiro, prefeita Lucimar Campos e 
demais prefeitos, o que fazer? Primeiro deixar a 
política partidária e disputa de poder à margem 
e falarmos a mesma língua com objetivo único 
de salvar vidas. Incluo aqui também nesta per-
gunta o Ministério Público, Poder Judiciário, 
Poder Legislativo e Tribunal de Contas, que não 
estão se furtando da sua missão constitucional.

Esta semana o sistema de atendimento de 
saúde focado na pandemia já entrara em colap-
so, sem vagas de UTIs, enfermarias para esses 
pacientes, além das cirurgias eletivas pratica-
mente paradas ou pacientes com câncer sem 
diagnóstico e seu tratamento imediato.

O Governo Estadual deve implantar na pró-
xima semana uma ferramenta digital copiada 
do Rio Grande do Sul, baseada na segmentação 
regional e setorial, para o DISTANCIAMENTO 
CONTROLADO, que prevê quatro níveis de res-
trições, representados por bandeiras nas cores 
amarela, laranja, vermelha e preta, que irão va-

riar conforme a propagação da doença e 
capacidade do sistema de saúde em cada 

uma das regiões pré-determinadas. Já passou da 
hora do nosso Estado, de dimensão continental, 
ter essa ferramenta para aplicar nas nossas regi-
ões e nos seus 141 municípios, adotando medidas 
pontuais conforme as realidades que se vai de-
tectando com dados confiáveis, transparentes e 
científicos.

A única divergência que temos do decreto 
que será editado pelo Governo estadual é que 
deseja ser apenas orientativa e não impositiva. 
Com isso, ficará a decisão nas mãos dos prefei-
tos, que sofrem pressões locais e muitas vezes 
decidem com a visão do menor desgaste políti-
co, conforme os ventos soprarem para suas re-
eleições neste ano. Pode sim o Governo federal 
aplicar medidas restritivas, os governos estadu-
ais mais restritivas e os municipais mais ainda, 
o que não pode é o inverso, e não há quebra de 
hierarquia normativa ou interferência na auto-
nomia de cada ente federado.

O Governo Federal deixou os governos esta-
duais numa situação difícil com sua inércia ou 
boicote, mas esperarmos que o nosso governa-
dor, responsável que sempre foi, assuma o ônus e 
a liderança legítima que possui para baixar esse 
decreto restritivo para todo o estado, conforme 
as bandeiras sinalizarem.

Caso não o faça, fique somente orientativa, 
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
buscará com Notificações ou Termos de Ajusta-
mento de Conduta e, em último caso, com Ações 
Civis Públicas que os municípios adotem as me-
didas necessárias conforme a situação diária 
que a pandemia apresentar na sua região ou no 
próprio município.

Quantos aos desvios criminosos dos recur-
sos destinados à pandemia estamos criando no 
dia de hoje uma força tarefa envolvendo os de-
mais órgãos de controle, para intensificar a fis-
calização, barrar as eventuais irregularidades 
e apurar a responsabilidade desses perversos e 
sociopatas pseudogestores do dinheiro público.

JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA É PROCU-
RADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

Distanciamento ou 
isolamento e Lockdown

JOSÉ ANTÔNIO BORGES
Trazendo o celular para o computador
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outros serviços podem ser abertas em 
vários locais ao mesmo tempo sem qual-
quer problema.

Para casos onde não seja possível 
abrir várias instâncias existem recursos 
de espelhamento de tela, onde você pode 

trazer, para o computa-
dor, a “tela” do seu celu-
lar, resolvendo, por ali, a 
maior parte das questões 
que você precisaria pe-
gar o dispositivo móvel 
para resolver.

Pesquisando um pou-
co e utilizando o que a 

própria tecnologia tem para oferecer 
você consegue trazer para seu compu-
tador a esmagadora maioria das funções 
que exigiriam que você parasse suas ati-
vidades para poder interagir, de forma fí-
sica, no celular. Sua produtividade, com 
certeza, vai agradecer muito!

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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Caso você não queira correr risco de deixar funções do seu ce-
lular “penduradas” no navegador, até mesmo para evitar acesso 
de terceiros, é possível utilizar o modo de navegação anônima, 
recurso disponível em todos os principais browsers modernos e 
que permite que todos os dados de sua navegação sejam exclu-
ídos ao fim de cada acesso. Mais uma ferramenta que pode ser 
utilizada a serviço de sua produtividade sem colocar em risco a 
privacidade!

CLIC 
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POR  LEANDRO CARECA
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Tenho falado sobre a quantidade de 
vezes que acessamos o celular durante 
o dia atualmente. Isso, evidentemente, 
acaba tomando muito tempo e, por ve-
zes, tornando nosso dia pouco produtivo. 
Para quem trabalha em frente ao compu-
tador ter que desviar a 
atenção toda vez que 
chega alguma mensa-
gem ou notificação soa 
como uma grande per-
da de tempo e, no fim 
das contas, algo que 
pode comprometer (e 
muito) a concentração.

Existe, hoje em dia, uma infinidade 
de serviços e utilitários que permitem 
trazer a tela do celular para o computa-
dor, seja por meio de recursos específi-
cos ou espelhamento de tela.

O WhatsApp há tempos oferece o re-
curso via web, onde é possível “clonar” o 
comunicador em um navegador e fazer 
uso pelo computador ou notebook. O Te-
legram e outros softwares com a mesma 
finalidade oferecem recursos parecidos 
ou a possibilidade de se abrir mais de 
uma instância do aplicativo, seja por 
meio de software específico ou do nave-
gador de internet.

Redes sociais e afins, e-mails e vários 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Seguran-
ça Pública, Trânsito e Defe-
sa Civil de Sorriso avaliou 
como positivas as ações 
desenvolvidas até o mo-
mento após o início do to-
que de recolher na última 
quarta-feira (17). O horário 
para que as pessoas não es-
tejam na rua compreende 
das 22h às 5h.

De acordo com o secre-
tário José Carlos Moura, 
as ações tiveram a parti-

Toque de recolher iniciou na quarta-feira 

Segurança Pública avalia como
positivo o toque de recolher
SORRISO | Medida começou a ser adotada na quarta-feira, das 22h às 5h

Foto: Divulgação

cipação das equipes das 
polícias Civil e Militar, 
Corpo de Bombeiros, NIF, 
Ciopaer, Vigilância Sani-
tária, Procon, Defesa Civil 
e Agentes Municipais de 
Trânsito, que se reuniram 
para iniciar a operação do 
toque de recolher, princi-
palmente para fazer o tra-
balho de orientação.

“Avaliamos de forma po-
sitiva o primeiro dia. Co-
meçamos o trabalho mais 
cedo para orientar a po-
pulação sobre o horário e 

a importância do toque de 
recolher”, explicou Moura.

Foram fiscalizados os 
pontos de maior circulação 
de pessoas na cidade, com 
a abordagem de uma pes-
soa dirigindo sob a influên-
cia de álcool, encaminhada 
à Polícia Civil, além da re-
moção de dois veículos e 
24 estabelecimentos orien-
tados.

O toque de recolher vai 
até dia 30 de junho e foi 
decretado pela Prefeitura 
de Sorriso, devido ao au-

mento do número de ca-
sos da Covid-19 na cidade, 
além da superlotação nos 
hospitais, principalmente 
nas UTIs.

CASOS DE
CORONAVÍRUS
O Hospital Regional de 

Sorriso conta com dois lei-
tos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) específicos 
para o tratamento de pa-
cientes com Covid-19 e há 
quatro leitos com suporte 
de UTI no Pronto-Socorro. 

O quantitativo poderia ser 
maior. 

Porém, os seis leitos de 
UTI que foram desabilita-
dos pelo Ministério da Saú-
de, por meio da Portaria nº 
1.554, foram remanejados 
pela Secretaria de Estado 
de Saúde para o Hospital 
Regional de Sinop.

A SES informou que o 
remanejamento foi neces-
sário em decorrência das 
obras do Hospital Regio-
nal de Sorriso, que passa 
por ampliação e moder-

nização. Na unidade, con-
tinuam ativos 20 leitos de 
enfermaria e 2 de UTI para 
pacientes com Covid-19. 

“Os 6 leitos desabilitados 
pelo Ministério da Saú-
de no Hospital Regional 
de Sorriso já haviam sido 
remanejados pelo Estado 
para o Hospital Regional 
de Sinop, que é a referên-
cia da região para os casos 
de Covid-19. 

Ficando a unidade hos-
pitalar como referência 
para outras enfermidades”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna-se Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO BAIRRO 
NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT ATRA-
VÉS DO CONVÊNIO 892555/2019 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL- MDR/CAIXA E MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. Na fase de habilitação, 
a empresa CONTRUTORA DETERRA LTDA, com valor de R$ 369.426,99 foi 
declarada habilitada na fase de proposta e habilitação.

Peixoto de Azevedo-MT, 19 de Junho 2020.

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA
Presidente – CPL

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 insta-
lação e manutenção de internet; 
5-Conferente, com experiência;
6-Zeladora, com experiência;
7-Pintor, com experiência em peças agrícolas; 
8-Motorista e Montador, com experiência;
9-Vendedora, com experiência em boutique; 
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, disponibilidade 
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 interessem fiquem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfil e são realizados das 07h30min às 

10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 

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) 

VENDAS

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 20 de junho 2020 03 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

EMHA CALIFORNIA CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES SPE LTDA. CNPJ: 36.392.885/0001-69, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente – SEMA/ MT, a Licença Prévia (LP) e Licença 
de Instalação (LI), para a atividade de “Empreendimen-
tos Multifamiliares – condomínios e conjuntos habitacio-
nais” de uma Edificação Residencial Mulfifamiliar de 310 
apartamentos, situado no município de Nova Mutum/MT. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL 
NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO. 65 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

JL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ 30.855.247/0001-50, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licen-
ça Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação 
, para Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores, situado na Rua João Pedro Moreira 
de Carvalho, s/n, Km 827 da Rod. BR 163, Bairro Distrito 
Industrial, no município de Sinop – MT.

AVISO DE CANCELAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020
O Município de Nova Mutum, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica o cancelamento da licitação supracitada, em 
virtude da necessidade de alteração na planilha orçamentária e por 
conveniência administrativa. Nova Mutum – MT, 19 de junho de 2020.

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 19 de Junho de 2020.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2020

Pregoeiro

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 15 de Junho 2020, com início às 14:00, 
tendo como objeto registro de preço para futura e eventual aquisição de 
utensílios de cozinha. Da quail foram vencedoras as empresas: Itens 
163724, 189011, 218391, 822880, 833292, 836892, 836910, 837065, 
837069, GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 19.808.881/0001-08 no valor de R$ 
9.820,50; Itens 11163, 168567, 186651, 190819, 211380, 211387, 
223490, 223515, 223528, 223530, 820373, 820374, 820376, 820389, 
820428, 822147, 822159, 822871, 833275, 833323, 833328, 833332, 
833351, 836906, 836947, 836973, 837066, 837068, 837183, 837184, 
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
15.392.562/0001-03 no valor de R$ 19.870,80; Itens 11162, 166407, 
820375, 820377, 820383, 820384, 820385, 820386, 820390, 820391, 
833324, 833334, 833346, 833355, 833372, 836951, 836970, 836971, 
836972, 836974, 837109, MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME inscrita no 
CNPJ sob o número 10.226.940/0001-57 no valor de R$ 25.545,70. 
Foram fracassados os itens: 820387, 833337, 837108.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS TP N° 017/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

Nova Mutum - MT, 19 de Junho de 2020.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 19 de junho de 2020.

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Objeto: contratação de pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
profissionais na área da saúde (Psiquiatria, Cardiologia e Fisioterapia) 
para atendimento no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e aos 
clientes do Sistema Único de Saúde - SUS. Tipo: Menor Preço por item. 
Data de Abertura: 07 de julho de 2020. Horário: 14:00 horas. Local: 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum. Edital Completo: Deverá ser 
retirado pelo e-mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no site do 
município ou telefone: 65 3308-5400.

Presidente da CPL

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2020

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 03 
de Junho 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual contratação de serviços de instalação, 
desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar 
condicionado com fornecimento de peças e materiais,  da qual foi 
vencedora a empresa: Lote 001 - Itens 196526, 836498, 836502, 836506, 
836508, 836509, 836511, 836513, 836515, 836516, 836616, K2 
CLIMATIZAÇÃO EIRELI  inscr i ta  no CNPJ sob o  número 
20.365.143/0001-04 no valor de R$ 151.499,00.

BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A 

CNPJ 35.367.809/0001-30 - NIRE 51300017041 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

A BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A, por seu Presidente, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca todos os acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de 
junho de 2020, e, pela necessidade de um espaço físico compatível, para comportar todos os acionistas, e 
ainda em observância às orientações de distanciamento social, em razão da atual pandemia de Covid-19, 
doença causada pelo Coronavírus, a assembleia será realizada no auditório da COACEN – Cooperativa 
Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte, localizada na Rodovia MT 242, nº 840, Margem direita, 
Loteamento Valo, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000, às 07h:30min, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital 
social com direito de voto; em segunda convocação às 08h:30min, instalar-se-á com qualquer número. No 
mesmo local e data, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, às 09h:30min, em primeira 
convocação, com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital social 
com direito a voto; em segunda convocação às 10h:30min, instalar-se-á com qualquer número, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

Pauta da Assembleia Geral Ordinária: 

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e 
contábeis do exercício findo; 

II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, inclusive criação de reservas nos termos 
da lei e a distribuição de dividendos; 

III. Eleger os membros do Conselho Fiscal; 
IV. Fixar a remuneração global dos administradores. 

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:  

I. Deliberar sobre o aumento do capital social, com a reforma do Estatuto Social da Companhia; 
II. Aprovação do laudo de avaliação do imóvel a ser integralizado ao Capital Social; 

III. Aprovação do Acordo de Acionistas. 

Sorriso – MT, 18 de junho de 2020. 
 
 
 

GILBERTO PERUZI  
PRESIDENTE 

19-20-23

Razão Social MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA - EPP 

CNPJ 28.032.369/0001-03 

Valor R$ 12.810,00 

Prazo de execução Imediato 

Número
 
Contrato

 
Processo de Dispensa de Licitação nº009/2020

 

Razão Social DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  

CNPJ 02.520.829/0001-40 

Valor R$ 18.700,00 

Prazo de execução
 

Imediato
 

Número
 
Contrato

 
Processo de Dispensa de Licitação nº010/2020

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
EXTRATO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO N° 009/2020 - EMERGENCIAL 
Dispensa de Licitação emergencial para atender as necessidades do Município ao combate da pandemia de 
COVID-19, nos moldes do art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e Decreto Municipal nº 61/2020, com Aquisição de 
medicamento como medida de enfrentamento da emergência de Saúde Pública. 

 
EXTRATO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO N° 010/2020 - EMERGENCIAL 

Dispensa de Licitação emergencial para atender as necessidades do Município ao combate da pandemia de 
COVID-19, nos moldes do art. 4º da Lei nº 13.979/2020 e Decreto Municipal nº 61/2020, aquisição de 
medicamento como medida de enfrentamento da emergência de Saúde Pública 

 

Sítio 53ha,
c/ 02 casas e curral 751m².
Inicial 239.521,00 

(PARCELÁVEL)

Fazenda 776ha,
Faz. Rio dos Peixes I.

 Inicial 12.992.467,00 
(PARCELÁVEL)

leiloesjudiciais.com.br/mt
 0800-707-9272

IMÓVEIS RURAIS
EM PORTO DOS
GAÚCHOS/MT

Ari Genézio Alfin

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 

Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 

Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 

Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 

Dispensa de Licitação n.º 046/2020.

Prefeito Municipal

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 046/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE RECUPERAÇÃO PARA 

TRATAMENTO CLÍNICO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA DO MENOR 

“E.H. DE O.”, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS 

DO PROCESSO Nº 0010443-14.2017.8.11.0040 (CÓDIGO 182291) DA 

COMARCA DE SORRISO– MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 

contratação de Casa de Recuperação para tratamento clínico de 

desintoxicação química do menor E. H. de O., tendo em vista, a 

necessidade de promover tratamento clínico adequado, conforme 

determinação judicial nos autos do processo nº 0010443-

14.2017.8.11.0040 da Comarca de Sorriso – MT. FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: JANIO 

RIBEIRO DA SILVA, CNPJ Nº 25.163.273/0001-88. VALOR GLOBAL: R$ 

16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.

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. 
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DA REPORTAGEM

Enquanto diversos países 
do mundo estão em queda 
acentuada no número de 
casos e óbitos por conta da 
Covid-19, doença acometi-
da pelo novo coronavírus, a 
situação no Brasil segue em 
disparada. E em Mato Grosso 
a situação está cada vez pior. 
Em Sinop, por exemplo, não 
há mais vagas nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
do serviço público.

A Secretaria Estadual de 
Saúde informou que, dos 
255 leitos destinados para 
os pacientes com a doença, 
204 estão ocupados, restan-
do apenas 51. Esses dados são 
referentes à quinta-feira, vis-
to que até o fechamento des-
ta edição, eles não haviam 
sido fechados.

Na Capital do Nortão, que 
determinou o toque de re-
colher desde esta sexta-feira 
(19) até o próximo dia 5 de 
julho, das 22h30 às 5h, os 20 
leitos do Hospital Regional 
estão totalmente ocupados 
e, por enquanto, não há mais 
vagas na unidade. A situação 
é a mesma – ocupação má-
xima – no HR de Rondonó-
polis (12 leitos), no Hospital 
Metropolitano de Várzea 
Grande (40 leitos), no Hos-
pital São Luiz, em Cáceres 
(5 leitos) e no Hospital Re-
gional de Sorriso (2 leitos). A 
única unidade sob gestão es-
tadual com leitos de UTI dis-
poníveis é a Santa Casa, de 
Cuiabá, onde 35 das 40 vagas 

estão ocupadas (lotação de 
87,5%).

A SES informou ainda que 
a ocupação dos leitos de UTI 
sob gestão municipal é, atu-
almente, de 74,1%. Confor-
me o levantamento, das 120 
vagas disponíveis, 89 estão 
ocupadas. Já os 10 leitos de 
UTIs pediátricas, disponí-
veis na Santa Casa, seguem 
totalmente desocupados. Há 

Foto: Clemerson mendes

Foto: divulgação

UTIs do HR Sinop estão lotadas 

Aulas presenciais estão suspensas nos colégios particulares 

Sinop já não tem mais
vagas em UTIs públicas
COVID-19 | Ocupação em Mato Grosso chega a 80%; 20 leitos do HR 
estão totalmente ocupados

SINOP

Escolas particulares 
também suspendem 
aulas presenciais

SINOP

Dois são encontrados mortos a tiros

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Assim como as unidades 
de ensino superior foram 
obrigadas a suspender as au-
las presenciais, a maioria das 
escolas da rede particular de 
ensino de Sinop definiram, 
em reunião com a secretá-
ria de Educação, Esporte e 
Cultura, Veridiana Paganotti, 
pela suspensão imediata das 
aulas presenciais a partir de 
segunda-feira (22) até o dia 
5 de julho, com retorno pre-
visto para o dia 6 de julho.

Os gestores das escolas 
receberam de Veridiana o 
comunicado da Defensoria 
Pública que recomenda o fe-
chamento das escolas parti-
culares com base no aumen-
to dos casos de Covid-19. 
Dessa forma, definiram este 
acordo como uma medida 
cautelar. O diretor da CDL 

SÓ NOTÍCIAS

A Polícia Civil confir-
mou que dois homens fo-
ram encontrados mortos ao 
lado de um Ford EcoSport, 
branco, na região do Resi-
dencial Brasília, em Sinop. 
Eles foram atingidos por ti-
ros. O Corpo de Bombeiros 

Sinop, Nelgilney Denardi, 
participou da reunião repre-
sentando a entidade, o Co-
légio Alternativo e a Unice-
sumar.  “O cenário está cada 
dia mais complexo, então 
compreendemos a recomen-
dação da Defensoria, mesmo 
que as escolas estejam cum-
prindo com todas as medidas 
protetivas, neste momento a 
ideia é diminuir a circulação 
de pessoas e, assim, voltamos 
às atividade exclusivamente 
online”, explicou Denardi.

Vale destacar que as es-
colas não estão proibidas de 
funcionar. Os decretos mu-
nicipais em vigor autorizam 
o funcionamento, mas de 
forma colaborativa e pre-
ventiva a maioria das esco-
las definiu pela suspensão 
das atividades até 5 de julho, 
quando também está decre-
tado o fim do toque de reco-
lher em Sinop.

ainda outros cinco leitos no 
Hospital e Pronto Socorro 
Municipal de Cuiabá, dos 
quais apenas um está ocupa-
do.

PARCERIA
O secretário de Saúde, 

Gilberto Figueiredo, infor-
mou que o Estado trabalha 
em parceria com o Consór-
cio do Vale do Teles Pires 

para abrir mais 20 leitos ex-
clusivos para Covid-19 em 
Nova Mutum. “Estamos tra-
balhando ativamente para a 
abertura de novos leitos, in-
clusive aumentamos o valor 
pago pelo Estado pela diária 
da UTI. Tudo isso, para me-
lhorar a nossa parceria com 
as prefeituras e com isso o 
atendimento à população”, 
destacou.

também esteve no local, mas 
quando chegou ambos já es-
tavam sem vida. Os homens 
foram identificados como 
Edezio Mendes Alves Júnior 
e Wanderley José Silva Jú-
nior.

De acordo com o te-
nente da Polícia Militar, Ro-
mening dos Santos Silva, os 

homens teriam sido atingi-
dos quando ainda estavam 
dentro do veículo. 

Em seguida, consegui-
ram sair, mas caíram ao lado 
do carro. Ainda não se sabe 
se o duplo homicídio ocor-
reu na noite de quinta ou na 
madrugada desta sexta.

A Perícia Oficial e Iden-

tificação Técnica (Politec) foi 
acionada para fazer as análi-
ses detalhadas do local onde 
ocorreu o crime. 

Os corpos foram en-
caminhados ao Instituto 
Médico Legal (IML). Até 
o momento, ninguém foi 
identificado ou preso pelo 
crime.


